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-----Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas e trinta minutos, 

reuniu o Conselho Pedagógico, doravante designado por CP, no auditório da Escola Básica e Secundária 

José Falcão, em Miranda do Corvo, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------- 

-----Ponto 1 - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; ------------------------------------------------ 

-----Ponto 2 - Aprovação das Opções Estruturantes/Estratégicas para o ano letivo 2021/2022, 

considerando as propostas apresentadas pelos Conselheiros; ------------------------------------------------- 

-----Ponto 3 - Elaboração PADDE - Plano de Desenvolvimento Digital das Escolas, considerando as 

propostas apresentadas pelos Conselheiros; ---------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 4 - Aprovação de procedimentos relativos à definição de Critérios de Avaliação; ----------- 

-----Ponto 5 - Aprovação de Documentos Orientadores para as Reuniões de avaliação do 3.º período 

(Pré-Escolar, 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário); ---------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 6 - CEF/ Ensino Profissional: Calendarização da época de recuperação modelar e 

aprovação do Júri da PAF e da PAP; ------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 7 - Plano 21/23 Escola+; ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 8 - Informações; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A reunião contou com a presença de todos os membros do Conselho Pedagógico, exceto o Coordenador 

do Departamento de Ciências Sociais e Humanas, João Santo, e a representante do Pessoal Não Docente, 

Graça Conde. A convite do Presidente do CP, estiveram também presentes a Coordenadora da EBI/JI Ferrer 

Correia, Graciete Martins, o Coordenador do Centro Educativo de Miranda do Corvo, José Gabriel Martins 

e a representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Lara Branco Rodrigues. ------------- 

-----O Presidente do CP começou por solicitar aos Conselheiros que partilhem com os docentes dos 

respetivos Departamentos o Plano de Reunião que disponibiliza aos elementos do CP, de forma a ser 

promovida uma comunicação e circulação de informação mais efetiva e eficaz--------------------------------- 

-----No ponto um - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior - Foi lida e aprovada, por 

unanimidade dos presentes na reunião anterior, a Ata do CP de maio de 2021. --------------------------------- 

-----Relativamente ao ponto dois - Aprovação das Opções Estruturantes/Estratégicas para o ano letivo 

2021/2022, considerando as propostas apresentadas pelos Conselheiros, foi apresentado pela adjunta 

da Direção, Elsa Rodrigues, um resumo das propostas das opções estruturantes para o ano letivo 2021/22 

dos diversos departamentos. O Presidente do CP, como ideia base, referiu que a compilação apresentada 

está de acordo com as propostas apresentadas pelos Grupos/Departamentos, não havendo, assim, alterações 

substanciais em relação ao presente ano letivo. ------------------------------------------------- 

-----A Coordenadora do Departamento do 1.º Ciclo, informou que o departamento considerou não 

implementar a Oferta Complementar, uma vez que as horas são necessárias para o reforço das componentes 

curriculares de Português e Matemática. Manifestou a sua satisfação com as propostas do Departamento 

de Expressões que pretende colaborar com o 1.º Ciclo. A proposta do 1. Ciclo é que seja em coadjuvação. 
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Também no que diz respeito à proposta apresentada pelo Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais relativa ao projeto de Informática (3.º e 4.º anos – disciplina de “Pensamento 

Computacional e Dispositivos Tangíveis”.  A Coordenadora do 1.º ciclo congratula-se com a mesma, 

uma vez que considera que será deveras importante na aquisição e desenvolvimento de competências nesta 

área transversal, considerando que o mesmo se poderá desenvolver na hora de Apoio ao Estudo. Contudo, 

na medida em que a criação de novas disciplinas curriculares implica uma identidade e a construção de um 

conjunto de documentos próprios, considerando o processo de recuperação das aprendizagens, fundamental 

no contexto atual, considerou-se que este não era o momento oportuno para desenvolver tal procedimento, 

até porque, tal implicaria o recurso a um conjunto de horas de crédito. ------------------------------------------ 

-----A ajunta da Direção, Elsa Rodrigues, referiu que compilou as propostas no âmbito da Oferta 

Complementar, Complemento à Educação Artística, Apoio ao Estudo e Trabalho Colaborativo. As 

restantes dizem respeito às matrizes curriculares que serão aprovadas no próximo CP. ----------------------- 

-----Relativamente ao Complemento de Educação Artística, o presidente do CP realçou que todas as 

atividades que passem pelo domínio corporal são muito importantes, contribuindo para criar alunos mais 

autónomos, com espírito crítico e com maior domínio emocional. ------------------------------------------------ 

-----No que concerne ao Apoio ao Estudo no 2.º ciclo, todos os grupos concordam com a continuidade do 

mesmo numa metodologia de projeto. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao Trabalho Colaborativo, também há um consenso e a perspetiva é que haja um tempo semanal 

para trabalho colaborativo de forma formal. --------------------------------------------------------------- 

-----No que diz respeito ao Plano de Ação Estratégica no 3.º ciclo, para Português e Matemática, os 

respetivos grupos disciplinares referem que é pertinente dar continuidade ao PAE com a estão de recursos 

possíveis. O documento irá ser analisado e trabalhado pela direção mesmo sem ter, até ao momento, 

qualquer informação do Plano 21/23 Escola+ . ----------------------------------------------------------------------- 

-----O presidente do CP destacou que o esforço da escola é dotar os alunos de competências para que 

“estejam melhor preparados para o mundo que muda a todas as horas”. -------------------------------------- 

-----No que concerne ao ponto três - Elaboração PADDE - Plano de Desenvolvimento Digital das 

Escolas, considerando as propostas apresentadas pelos Conselheiros, a equipa esteve reunida durante 

a manhã e analisou todos os contributos e preocupações manifestados pelos Grupos/Departamentos. A 

mesma reunirá na próxima semana com o diretor, visando enviar uma proposta para o CP de julho. ------- 

-----No que diz respeito ao ponto quatro - Aprovação de procedimentos relativos à definição de 

Critérios de Avaliação, o Presidente do CP informou que há que esperar mais orientações, mais 

clarificação, sendo certo que o que se vem fazendo está bem feito. No próximo dia 17 de junho, o 

Coordenador da Equipa Nacional, Dr. Joaquim Picado, irá estar presente no agrupamento, quer seja online, 

quer de forma presencial para tentar clarificar questões relativas aos Critérios Gerais de Avaliação, 

permitindo que se coloquem questões, visando o esclarecimento de dúvidas. -----------------------------------  
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-----Quanto ao ponto cinco - Aprovação de Documentos Orientadores para as Reuniões de avaliação 

do 3.º período (Pré-Escolar, 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário), foram aprovados, por unanimidade, os 

respetivos documentos. Todas as reuniões de avaliação se realizarão de forma presencial, o mesmo 

sucedendo com as entregas de avaliação aos Pais e Encarregados de Educação. ------------------------------- 

-----No ponto seis - CEF/ Ensino Profissional: Calendarização da época de recuperação modelar e 

aprovação do Júri da PAF e da PAP. Foi aprovada por unanimidade a calendarização da época de 

recuperação modelar para 7 e 8 de julho. Relativamente à aprovação do Júri da PAF e da PAP será remetida 

aos conselheiros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Em relação ao ponto sete - Plano 21/23 Escola+, o programa parece apontar para o reforço dos 

recursos humanos nas escolas, a aposta na formação e capacitação do pessoal docente e não docente, o 

incremento dos recursos digitais e apetrechamento das escolas em equipamentos e infraestruturas são os 

ingredientes desta receita cozinhada a várias mãos para a recuperação das aprendizagens e das 

competências mais afetadas pela pandemia. «Ensinar e Aprender», «Apoiar as Comunidades 

Educativas» e «Conhecer e Avaliar» são os três grandes eixos do Plano 21|23 Escola+, que se norteia 

pelos pilares fundamentais do sucesso, da inclusão e da cidadania, alicerçado em políticas educativas com 

eficácia demonstrada ao nível do reforço da autonomia das escolas e das estratégias educativas 

diferenciadas dirigidas à promoção do sucesso escolar e, sobretudo, ao combate às desigualdades através 

da educação. O Plano 21|23 Escola+, com um horizonte de dois anos letivos, permitirá assumir opções 

futuras com sustentabilidade, e visa dar resposta aos impactos da pandemia da Covid-19 junto das crianças 

e jovens, ao nível da aprendizagem e do desenvolvimento psicopedagógico e motor. ------------------------- 

-----O presidente do CP informou que a reunião com o Secretário de Estado está agendada para a próxima 

segunda-feira para dar conhecimento do que se preconiza. -------------------------------------------------------- 

-----Em relação ao último ponto da ordem de trabalhos – Informações - o Presidente do CP começou 

por dar as seguintes informações: -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No que concerne à inauguração do Monumentos Gratidão e Tributo a cerimónia correu muito bem, 

sendo dirigidos à mesma, muitos elogios. A título de exemplo foi apresentado o testemunho do Ex- CSAE. 

dos serviços administrativos, Fernando Pereira: --------------------------------------------------------------------- 

Exº Sr. Diretor! 
 
 Permita-me que lhe apresente a minha mais profunda admiração pela ideia inovadora 
que teve ao levar a cabo o evento em epígrafe, em homenagem a todos os docentes, 
assistentes técnicos e assistentes operacionais, que segui com bastante interesse e que 
muito me honra e orgulha por me considerarem como parte integrante desta "família".  
 
Com estima e consideração o meu muito obrigado. 
 
Fernando Pereira – CSA Escolar 
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-----Foi ainda referido o texto remetido pela Dra. Teresa Osório. ------------------------------------------------- 

-----Foram apresentadas as distinções Eco-Escolas, bem como a atribuição do título de Eco Agrupamento.  

-9 Votos de Louvor atribuídos pela Câmara Municipal no dia 1 de junho. -------------------------------------- 

-----Foi ainda distinguida a Escola José Falcão como Escola AMIGA DA CRIANÇA com o PROJETO: 

“THE WATER WE WANT” ”, e a Escola Ferrer Correia pela participação no CONCURSO “DETETIVES 

DO CLIMA” (Equipa do 5ºE – “Minions – Cuidadores da Terra”), promovido pela European Space Agency 

(ESA). A docente responsável foi a professora Sónia Sousa. ------------------------------------------------------ 

Relativamente aos Resultados do Supertmatik: ---------------------------------------------------------------------- 

5.º Ano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cálculo Mental - No total participaram 75 810 crianças e no nosso agrupamento participaram 10 

alunos, cujos resultados foram os seguintes: ---------------------------------------------------------------------- 

 

Posição  Turma  Aluno 

396.º  5.º C  Mariana Carvalho 

463.º  5.º A  Leonor Rodrigues 

572.º  5.º A  Jorge Santos 

614.º  5.º E  Maria Santos 

747.º  5.º D  Adimir Silva 

828.º  5.º D  David Aires 

837.º  5.º A  Miguel Afonso 

914.º  5.º A  Bruna Rainho 

941.º  5.º C  Ayrone Monteiro 

1032.º  5.º A  Mariana Ferreira 

 
-----Ciências Naturais - No total participaram 10 703 crianças e no nosso agrupamento participaram 

10 alunos, cujos resultados foram os seguintes: ------------------------------------------------------------------ 

Posição  Turma  Aluno 

25.º  5.º E  Maria Santos 

41.º  5.º C  Ayrone Monteiro 

58.º  5.º A  Miguel Afonso 

60.º  5.º C  Júlia Pereira 

68.º  5.º D  João Armindo 
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70.º  5.º C  Mariana Carvalho 

73.º  5.º A  Bruna Rainho 

76.º  5.º C  Norberto Martins 

97.º  5.º D  Adimir Silva 

126.º  5.º D  Neio Pana Pique 

 
6.º Ano 

- Cálculo Mental - No total participaram 49 840 crianças e no nosso agrupamento participaram 13 

alunos, cujos resultados foram os seguintes: ---------------------------------------------------------------------- 

Posição  Turma  Aluno 

42.º  6.º D  Maria Lourenço 

74.º  6.º D  Salomé Almeida 

126.º  6.º D  João Moura 

228.º  6.º A  Raquel Teixeira 

267.º  6.º B  Emília Marques 

354.º  6.º B  Dinis Alexandre 

397.º  6.º D  Guilherme Martins 

402.º  6.º B  Maria Borges 

438.º  6.º A  Mafalda Lucas 

487.º  6.º D  Inês Rodrigues 

573.º  6.º D  Caetana Santos 

575.º  6.º C  Gabriel Vitória 

642.º  6.º D  Juliana Pinto 

 
- Ciências Naturais - No total participaram 6 776 crianças e no nosso agrupamento, cujos resultados 

foram os seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posição  Turma  Aluno 

4.º  6.º B  Emília Marques 

5.º  6.º B  Maria Borges 

6.º  6.º D  Inês Rodrigues 
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7.º  6.º C  Gabriel Vitória 

9.º  6.º A  Mafalda Lucas 

23.º  6.º D  António Moita 

26.º  6.º A  Raquel Teixeira 

29.º  6.º B  Dinis Alexandre 

32.º  6.º D  Mª Eduarda Marçal 

36.º  6.º E  Joana Marques 

38.º  6.º D  Tomás Pinto 

39.º  6.º C  Mário Nanque 

45.º  6.º C  Marcelino Martins 

50.º  6.º E  Duarte Lebre 

 
 

-----Foi aprovado, por unanimidade, a colaboração da FPCEUC - estudo sobre literacia digital e 

mediática – COMEDIG. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O DIA ECO-ESCOLA na Escola José Falcão será comemorado no dia 17 de junho. -------------- 

- Foi ainda apresentado o documento: “Matrículas e Renovação de Matrículas” para que os presentes 

procedam à mais ampla divulgação do mesmo, o qual será ainda disponibilizado no Site do AEMC. 

-----De seguida, foi analisada um conjunto de correspondência, oportunamente enviada aos Conselheiros: 

-----Alertamos que aqui se apresenta, apenas, o registo, não os materiais enviados.----------------------------- 
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-----Colocada à consideração dos presentes a análise e discussão de alguns assuntos não agendados, 

tal foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Considerando que houve docentes que manifestaram que não terão tido oportunidade de dar 

contributos para a melhoria dos documentos de ADD em uso no AEMC, o Presidente do CP reiterou que 

tal fosse agendado, na próxima reunião de Coordenadores de Departamento com os Subcoordenadores (por 

aqueles que ainda o não fizeram), na senda do que havia solicitado no CP de abril de 2021: 
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“Considerando o processo de ADD do AEMC; 

 Considerando os documentos em uso no Agrupamento no processo de Avaliação de Desempenho 
Docente, passíveis de aprovação nos órgãos e estruturas de orientação educativa; 

 Considerando as naturais dinâmicas de melhoria que são subjacentes a uma organização educativa e 
a um processo desta natureza; 

 Considerando a importância de uma reflexão sobre a referida documentação, prosseguindo o 
aprofundamento da eficácia e da eficiência da mesma; solicito aos Coordenadores de 
Departamento/Subcoordenadores que promovam a discussão deste assunto nas respetivas estruturas de 
orientação educativa, recolhendo propostas, por escrito, as quais serão analisadas e aprovadas no Conselho 
Pedagógico.” 

 Foi aprovado cronograma das atividades para sensibilização/treino no C.E. Programa Miranda em 

Movimento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Intervalo 2ª feira 
21 junho 

3ª feira 
22 junho 

4ª feira 
23 junho 

5ª feira 
24 junho 

6ª feira 
25 junho 

2ª feira 
29 junho 

10:00 
10:30 

D F E D F E  

10:30 
11:00 

A B C A B C 

 

 Foi consensualizado que o CP de julho se realizará na semana de 19 a 23 de julho, podendo vir a haver 

necessidade de realizar o mesmo em 2 momentos, considerando o volume de assuntos que estará em 

causa. O Presidente do CP sugeriu a consulta da Ordem de Trabalhos do CP de julho de 2020, de forma 

a que os Conselheiros comecem, desde já, a preparar os materiais que serão presentes no CP de julho de 

2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A coordenadora de estabelecimento da Escola Ferrer Correia lembrou que o estado de conservação das 

tabelas de basquete (campo exterior), oferecem perigo na prática da modalidade. Informou também que 

tem dois orçamentos para adquirir tabelas novas e um orçamento para o reforço das mesmas. ----------- 

 Foi aprovada, por unanimidade, a lista de alunos para os quais foram elaborados documentos ao abrigo 

do Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho, proposta pela docente Etelvina Luís, de Educação Especial; ---- 

  A docente Etelvina Luís apresentou ao CP uma adenda ao PAAA do Departamento de Educação 

Especial, para ratificação que consiste num almoço de final de ano com os alunos que beneficiam de 

medidas adicionais, realizado no dia 08 de junho foi aprovada por unanimidade. A mesma docente 

apresentou uma proposta relativa aos alunos a beneficiar de medidas adicionais, que frequentam o 11.º 

e o 12.º anos e que terminam as aulas no dia 18 de junho. Neste sentido propôs que os mesmos continuem 

na escola, se os encarregados de educação assim o autorizarem. Deste modo solicitou informação sobre 

como atuar perante o seguro escolar. O presidente do CP informou que terá que colocar esta questão na 

plataforma do Teams, à Delegada Regional, por causa dos almoços. ----------------------------------------- 
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 A proposta de adenda relativa à sessão de sensibilização “Escola Segura – Prevenção e Segurança 

Rodoviária” dinamizada pela GNR aos alunos dos 1.º e 2.º anos da EB de Miranda do Corvo, foi 

ratificada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes atividades não inscritas no plano de atividades: --------- 

Departamento/ 
Outras Estruturas 

Designação da Atividade 

Dep. 1.º Ciclo 

Sessão de sensibilização “Ambiente” – EB Miranda do Corvo 

Sessões de nutrição sobre os alimentos a serem servidos no refeitório da escola  
EB Miranda do Corvo 

Sessão de sensibilização sobre Pediculose dinamizada pela enf. Dora do Centro 
de Saúde de Miranda do Corvo – 2.º C - 14 de junho 

Dep. Expressões 

“Todos ao campo” 4x4x4” 
Torneio Interturmas de Futebol - 6ºano 

Torneio de Futsal 3x3 
 

Visita de Estudo às exposições no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra e 
Círculo de Artes Plásticas 12.º B 

Dep. Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

“Passeio Convívio” para alunos do 6º ano da Escola José Falcão, dia 8 de julho.  
- Docentes dinamizadores: Sónia Sousa e Elisabete Mendes.  
- Docentes colaboradores: Diretores de turma e docentes das turmas. 
- Local: Quinta da Paiva 

Dep. Matemática e 
Ciências 

Experimentais 
-  

EcoEscolas 

Comemoração do Dia do Ambiente – “A Natureza que Queremos” - Exposição de 
- Fotografias tiradas pelos alunos das turmas D e E do 6º ano. 
- Dinamização: Docente Sónia Sousa.  

Apoio ao estudo 
(6º ano) 

“Ação de sensibilização “Combate ao vício em jogos eletrónicos”. 
- Docentes responsáveis (docentes de AE) – Sónia Sousa e Aurora Figueiredo. 
- Local: Sala de aula de AE, por videoconferência, em simultâneo para as 4 turmas 
(A, B, C e D) do 6º ano. 
- Dia 22 de junho. 

 

-----O coordenador do Departamento de Expressões apresentou uma proposta do grupo de Educação Física 

relativa ao Quadro de Mérito Desportivo, visando que os prémios sejam atribuídos em função da 

assiduidade. A proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

-----Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, em 

minuta, para efeitos imediatos, a qual foi aprovada, por unanimidade, sendo a mesma constituída por dez 

páginas numeradas, rubricadas e assinadas por mim, que a secretariei, e pelo presidente da reunião. ------- 

 

 

A secretária O Presidente do Conselho Pedagógico 

Paula Antunes José Manuel Simões 
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