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----- Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2021, pelas 15 horas e 30 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: ------------------------------------------------- 

1- Leitura e aprovação da ata do CP de setembro. ------------------------------------------------------------ 

2- Posse aos Representantes do Pessoal Não Docente, Alunos, Pais e Encarregados de Educação. --- 

3- Aprovação do Regimento Interno do CP. ------------------------------------------------------------------- 

4- Aprovação do Calendário Escolar do Agrupamento. ------------------------------------------------------ 

5- Aprovação da revisão do Plano de Contingência. --------------------------------------------------------- 

6- Aprovação da atualização do Plano de Ação Estratégia. -------------------------------------------------- 

7- Aprovação da Proposta de Revisão dos Documentos de ADD. ------------------------------------------ 

8- Composição das coordenações de Autonomia e Flexibilidade Curricular. ----------------------------- 

9- Aprovação dos procedimentos relativos às Reuniões Intercalares. -------------------------------------- 

10- Aprovação dos Projetos de Desenvolvimento Educativo para 21/22. --------------------------------- 

11- Aprovação dos Critérios de Avaliação e Perfil de Aprendizagem de Cidadania e 

Desenvolvimento - 1ºciclo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

12- Aprovação dos Critérios de Avaliação e Perfil de Aprendizagem de Cidadania e 

Desenvolvimento- 2º e 3º ciclos. -------------------------------------------------------------------------------- 

13- Aprovação da Ficha de autoavaliação do/a aluno/a de Cidadania e Desenvolvimento - 2º e 3º 

ciclos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14- Aprovação de Relatórios Técnico-Pedagógicos de alunos ao abrigo do DL54/20128, de 6 de 

julho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15- Aprovação dos Critérios Específicos das Disciplinas. --------------------------------------------------- 

16- Informações. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Presidente da reunião começou por saudar a docente Maria da Fé Sá Marta pelo seu início de 

funções como Coordenadora da Escola Ferrer Correia, formulando votos dos maiores sucessos no 

desempenho do cargo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De seguida pediu aos Conselheiros/as que divulgassem a retificação dos cabeçalhos a usar na 

documentação própria, no Agrupamento, em virtude de ser confirmada a necessidade de ser usado o 

logotipo da “Educação”. Assim os cabeçalhos terão a seguinte apresentação: --------------------------- 
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----- O Presidente do CP fez igualmente um conjunto de considerações gerais relativamente aos 

seguintes assuntos: PASEO, Educação inclusiva, AFC, Aprendizagens Essenciais, Estratégia de 

Educação para a Cidadania do agrupamento e Avaliação Pedagógica/Avaliação das Aprendizagens.  

----- Quanto ao cumprimento da ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------- 

1- Leitura e aprovação da ata do CP de setembro. -------------------------------------------------------- 

----- A ata foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- Posse aos Representantes do Pessoal Não Docente, Alunos, Pais e Encarregados de 

Educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente do CP deu posse aos seguintes elementos: ----------------------------------------------- 

- Representante do Pessoal Não Docente – Margarete Rodrigues, sendo suplente Lucília 

Domingues; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Representante dos Pais e Encarregados de Educação – Lara Branco. ------------------------------------ 

- O Representante dos Alunos Efetivo – Joana Rita Paiva Tomás, do 12º A, que não tomou posse 

por não poder estar presente devido a assuntos pessoais. ---------------------------------------------------- 

- O Representante dos Alunos Suplente – João Gabriel Simões, do 12º D; ------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3- Aprovação do Regimento Interno do CP. ---------------------------------------------------------------- 

----- Após correções de formatação, foi aprovado, por unanimidade, o Regimento Interno do 

Conselho Pedagógico, o qual ficará anexo a esta Ata. ------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4- Aprovação do Calendário Escolar do Agrupamento. ------------------------------------------------- 

----- Considerando o Despacho n.º 6726-A/2021, de 8 de julho, foi aprovado, por unanimidade, o 

Calendário Escolar para o ano letivo 2021/2022, o qual enquadra a marcação das reuniões do CP, de 

avaliação e intercalares, as reuniões de Conselho de Ciclos, de Departamento e de Grupos 

Disciplinares. As tabelas seguintes definem as respetivas datas: ------------------------------------------- 
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Reuniões do Departamento de Serviços Especializados 

set out nov dez jan fev março abril maio junho julho 

8 20 17  19 16 23  4 / 25 29  

 

Reuniões do Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

set out nov dez jan fev março abril maio junho julho 

  17  19 16 23  4 / 25 29  

 

Reuniões do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

set out nov dez jan fev março abril maio junho julho 

8 20 17  19 16 23  4 / 25 29  

 

Reuniões do Conselho de Ciclos 

set out nov dez jan fev março abril maio junho julho 

9  24    23  25 29  

 

----- A propósito do Calendário Escolar, alguns conselheiros referiram existirem dificuldades de 

articulação das oficinas abertas, dos apoios tutoriais específicos (ATE) e de concretização do 

trabalho colaborativo. A este propósito, o conselheiro António Costa também sublinhou a 

dificuldade de elaboração do calendário de reuniões intercalares em face do envolvimento de 

muitos professores de Educação Física no Desporto Escolar, do funcionamento dos ATE e da 

existência de 18 professores com horário na Escola José Falcão e na Escola Ferrer Correia. ---------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5- Aprovação da revisão do Plano de Contingência. ------------------------------------------------------ 

----- Foi lida a reformulação do Plano de Contingência, efetuada à luz do novo Referencial Escolas 

– Controlo de Transmissão de Covid-19 em Contexto Escolar, tendo o documento final sido 
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aprovado por unanimidade. A partir desta revisão normativa, alguns conselheiros trouxeram a lume 

algumas dificuldades: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A conselheira Ana Magalhães colocou à consideração a continuidade, ou não, das aulas de 100 

minutos sem intervalo, atendendo a que nalgumas turmas há maior dificuldade de manter a 

concentração e tem havido algumas saídas ruidosas das salas de aula. Discutiram-se os prós e 

contras e consensualizou-se manter este desfasamento em relação às outras turmas, o que permite 

melhor resposta nos serviços como a papelaria, o bar ou o refeitório. ------------------------------------- 

----- A conselheira Margarete Rodrigues expressou a sua grande preocupação com a falta de Pessoal 

Não Docente, em particular de Assistentes Operacionais. --------------------------------------------------- 

----- O Presidente do CP informou que o número de Assistentes Operacionais está de acordo com a 

respetiva Portaria que define o rácio para os Agrupamentos de Escolas, pelo que se tem que lhe dar 

cumprimento, não obstante discordar da mesma, como, reiteradamente vem manifestando à tutela.-- 

----- A representante dos Encarregados de Educação, D. Lara Branco, solicitou e obteve um 

esclarecimento quanto à utilização da máscara durante as aulas de Educação Física. ------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6- Aprovação da atualização do Plano de Ação Estratégia. --------------------------------------------- 

----- Foi apresentada, pela adjunta Elsa Rodrigues, a atribuição de recursos no âmbito do Plano de 

Ação Estratégica e do Plano de Recuperação das Aprendizagens, nomeadamente quanto à 

redistribuição dos créditos horários, o qual foi aprovado por unanimidade. ------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7- Aprovação da Proposta de Revisão dos Documentos de ADD. -------------------------------------- 

----- Foi aprovada, por unanimidade, a equipa encarregue de apresentar propostas relativas à revisão 

dos documentos de Avaliação de Desempenho docente a serem usados no Agrupamento de Escolas 

de Miranda do corvo, ainda este ano letivo, designadamente: ---------------------------------------------- 

 

----- Foi ainda aprovada, por unanimidade, a devolução à equipa, para melhoria, da proposta 

preliminar que fez chegar aos conselheiros do CP, acompanhada das observações feitas pelos 

conselheiros Ana Magalhães e António Costa. ---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8- Composição das coordenações de Autonomia e Flexibilidade Curricular. ------------------------ 

----- O Presidente da reunião divulgou a composição das Coordenações de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular – AFC: no 1º Ciclo - Carlos Sêco; no 2º Ciclo - Liliana Santana; no 3º 
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Ciclo - Catarina Lapas; no ensino secundário - Madalena Ferreira. A Coordenadora de AFC do 

agrupamento é a docente Madalena Ferreira. ------------------------------------------------------------------ 

----- De forma a concretizar os princípios de AFC, os docentes Titulares de Turma e os Conselhos 

de Turma podem equacionar os propósitos do trabalho interdisciplinar associado aos projetos que já 

têm em desenvolvimento nas respetivas turmas, em novos projetos ou mesmo na concretização dos 

domínios da Cidadania e Desenvolvimento do respetivo ano de escolaridade. Estes DAC podem ter 

caraterísticas trimestrais, anuais ou outras. Está em equação a apresentação destes trabalhos na 

última semana de aulas de cada período ou mesmo em termos de Semana Cultural, a qual se pode 

realizar em momento específico ou no final do ano letivo. -------------------------------------------------- 

----- Em seguida, foi divulgado um conjunto de material relativo à AFC. Na sequência da realização 

das reuniões de rede, em janeiro de 2021, foi produzido pela Equipa Regional o ebook “Uma Escola 

em Mudança, reflexões e contributos”, que se encontra publicado, no site da AFC e ao qual pode 

aceder-se através do seguinte link: ------------------------------------------------------------------------------ 

https://afc.dge.mec.pt/disponibilizacao-de-ebook-uma-escola-em-mudanca-reflexoes-e-contributos  

----- O link de acesso à AFC Nacional é https://afc.dge.mec.pt/ e o link de acesso à Página Regional 

de AFC é http://afc.dge.mec.pt/pt/eventos/reunioes-regionais-2018-2019. ------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9- Aprovação dos procedimentos relativos às Reuniões Intercalares. --------------------------------- 

----- Foram aprovados, por unanimidade, os materiais relativos às Reuniões Intercalares. ------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10- Aprovação dos Projetos de Desenvolvimento Educativo para 21/22. ----------------------------- 

----- No que respeita aos Projetos de Desenvolvimento Educativo, foram apresentados e aprovados 

os projetos que são indicados em documento anexo a esta ata (pasta de material do CP de outubro).  

Considerando que alguns docentes, coordenadores dos projetos em 2020-2021, saíram do AE, em 

resultado do concurso interno de docentes, foram apresentados os novos coordenadores, a saber: ---- 

- Programa PAPES, coordenadora Andrea Brandão, do grupo de recrutamento 520; ------------------- 

- Clube do Desporto Escolar, coordenador Tiago Salgueiro, do grupo de recrutamento 620. ---------- 

----- Quanto ao Clube de Robótica, aguarda-se a decisão do respetivo grupo de informática. 

Solicita-se que um dos professores da equipa TIC possa assegurar a continuidade deste projeto, na 

medida em que temos os equipamentos de robótica para a implementação do mesmo. ----------------- 

----- No que respeita ao projeto “Engenheiras Por Um Dia”, a coordenadora dos PDE está a 

contactar os dinamizadores do projeto a nível nacional para tomar conhecimento das atividades que 

vão ser promovidas este ano letivo, para as alunas do Curso Científico-Humanístico de Ciências e 

Tecnologias. Assim, de acordo com as atividades que forem sugeridas, o AEMC irá, sempre que 

possível, participar com as alunas do ensino secundário. ---------------------------------------------------- 

https://afc.dge.mec.pt/disponibilizacao-de-ebook-uma-escola-em-mudanca-reflexoes-e-contributos
https://afc.dge.mec.pt/
http://afc.dge.mec.pt/pt/eventos/reunioes-regionais-2018-2019
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----- O projeto “Todos@Ler”, coordenado pela professora bibliotecária Maria José Vale, é um 

projeto de educação para as literacias, dirigido a alunos com necessidades de saúde especiais. ------- 

----- No âmbito dos Projetos Europeus o AEMC vai receber duas professoras espanholas, de uma 

escola de Toledo, para desenvolver “Job Shadowing” – Inclusão, dirigido ao 1º e 2º ciclos, de 8 a 12 

de novembro, na Escola Ferrer Correia. ------------------------------------------------------------------------ 

----- Foram ainda apresentados os projetos Rádio Miúdos e Miúdos a Votos, para o 1º CEB. --------- 

----- Tomando a palavra, a conselheira Cristina Costa esclareceu que há alguns projetos europeus 

que estão em compasso de espera para vermos se a situação do Covid-19 melhora para se poderem 

realizar as mobilidades previstas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por fim, foram passados em revista pela adjunta Elsa Rodrigues os projetos internacionais em 

que o agrupamento está envolvido. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11- Aprovação dos Critérios de Avaliação e Perfil de Aprendizagem de Cidadania e 

Desenvolvimento - 1ºciclo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Previamente a este ponto, foi divulgado material partilhado pela Coordenadora EEC do 

AEMC, Rosa Couto, a saber: ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Vídeo "De volta à escola" sobre Cidadania e Desenvolvimento, para sensibilização de várias 

vertentes a privilegiar na sua operacionalização, tais como as áreas de competências do Perfil do 

Aluno, metodologias ativas, domínios de Educação para a Cidadania e recursos, abordagem "Whole 

School Approach", com envolvimento de todos os intervenientes, e formação de docentes. O vídeo 

está disponível através das hiperligações seguintes: ---------------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=S59tfu8yNDo ----------------------------------------------------------- 

https://cidadania.dge.mec.pt - Página da Educação para a Cidadania da DGE- MEC. ------------------ 

----- De seguida, foram apresentados e aprovados, por unanimidade, os Critérios de Avaliação e o 

Perfil de Aprendizagem de Cidadania e Desenvolvimento - 1ºciclo. --------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12- Aprovação dos Critérios de Avaliação e Perfil de Aprendizagem de Cidadania e 

Desenvolvimento- 2º e 3º ciclos. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foram apresentados e aprovados, por unanimidade, os Critérios de Avaliação e Perfil de 

Aprendizagem de Cidadania e Desenvolvimento – 2º e 3º ciclos. ------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13- Aprovação da Ficha de autoavaliação do/a aluno/a de Cidadania e Desenvolvimento - 2º e 

3º ciclos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.youtube.com/watch?v=S59tfu8yNDo
https://cidadania.dge.mec.pt/
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----- Foi analisada e aprovada, por unanimidade, a Ficha de autoavaliação do/a aluno/a de Cidadania 

e Desenvolvimento - 2º e 3º ciclos. ----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14- Aprovação de Relatórios Técnico-Pedagógicos de alunos ao abrigo do DL54/20128, de 6 de 

julho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foram apresentados, pela conselheira Etelvina Luís, os Relatório Técnico-Pedagógicos de 4 

alunos, os quais foram aprovados por unanimidade. A mesma conselheira informou que, em relação 

ao Centro de Recursos para a Inclusão da ARCIL, foi aprovado em 17/9 um financiamento do qual 

decorre a entrada de um total de 25 alunos no CRI, embora alguns só no PIT. Sabe-se também que a 

terapia de fala foi aprovada apenas na antevéspera (11/10). Aguarda-se igualmente a substituição de 

uma psicóloga que acompanhava os PIT e que está em gozo de licença por gravidez, isto segundo 

informações da ARCIL. Por fim, a conselheira Etelvina Luís informou que a ARCIL já dispõe dos 

horários dos docentes de Educação Especial do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo e 

dos de outros 4 concelhos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15- Aprovação dos Critérios Específicos das Disciplinas. ------------------------------------------------ 

----- Verificaram-se algumas especificidades em critérios de avaliação e foram discutidos os 

fundamentos dessas diferenças. Os critérios foram aprovados por unanimidade. ------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16- Informações. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente do CP começou por dar as seguintes informações: ------------------------------------- 

1- Passaram à situação de aposentados: AO Luís Adelino; Docentes Graciete Martins e Rosa 

Rendo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Em relação ao Programa Erasmus+ – Ação-Chave 1 – Setor Ensino e Formação Profissional 

Resultados de seleção, foi feita a candidatura 2021-1-PT01-KA121-VET-000010809, que foi 

aprovada com uma subvenção de 46 564,00 €. ---------------------------------------------------------------- 

3- Divulgação do ebook – AFC - Na sequência da realização das segundas Reuniões de Rede, 

promovidas pela Equipa Regional do Centro para a AFC, foi concebido o Ebook “Temas e Debates 

em contexto de Autonomia e Flexibilidade Curricular”, que se encontra publicado no site da AFC 

(https://afc.dge.mec.pt/ ) e o qual poderá ser acedido através do seguinte link: -------------------------- 

 https://issuu.com/afc_er_centro/docs/ebook2_erc_27setembro2021_1_ ---------------------------------- 

4- Mês Europeu da Cibersegurança – Campanha nas Escolas 2021 (SeguraNet ERTE | DGE); ------- 

5- A testagem ao PD, PND, Alunos do Secundário e do 3º Ciclo foi feita de acordo com o seguinte 

quadro, no qual se explicitam as datas, números de pessoas testadas e número de faltas: -------------- 

https://afc.dge.mec.pt/
https://issuu.com/afc_er_centro/docs/ebook2_erc_27setembro2021_1_
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6- Foi acolhido o repto lançado pela Drª Sara Trindade, da Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, para 2 turmas do 9º ano passarem um dia na Faculdade, em 20 de janeiro de 2022, 

realizando diversas iniciativas, sendo que a 1ª parte envolve uma visita guiada à Universidade de 

Coimbra (turística), no âmbito do Projeto que viram aprovado: "Caixas para quê? O saber está em 

todo o lado!". É necessário selecionar 2 turmas, uma da Escola José Falcão e outra da Escola Ferrer 

Correia, ou perspetivar o número de alunos a envolver, considerando a requisição/pedido de 

transportes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- O projeto Rádio Miúdos já está a funcionar na EB de Miranda do Corvo, tendo sido realizada a 

Sessão de Apresentação no dia 24 setembro. Vão agora decorrer sessões práticas da Rádio-escola às 

quintas-feiras, das 10h às 11h30, em outubro, novembro e dezembro. O Coordenador Local deste 

projeto é o docente Carlos Sêco. -------------------------------------------------------------------------------- 

8- A docente Sónia Sousa procedeu à inscrição dos 5ºs anos no Projeto Génios, o qual tem como 

objetivos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Proporcionar o acesso à formação em programação Scratch a crianças provenientes de 

comunidades mais carenciadas; --------------------------------------------------------------------------------- 

b) Trabalhar competências pessoais e sociais, através da aquisição de competências digitais e do 

trabalho em equipa; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Estimular a criatividade; --------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Promover o sucesso educativo, reduzindo índices de abandono escolar; ------------------------------- 

e) Formar professores e dotá-los de novas ferramentas tecnológicas e incentivar a integração destas 

nas diferentes áreas curriculares; -------------------------------------------------------------------------------- 

f) Criar condições de sustentabilidade para a inclusão de atividades de programação com Scratch na 

comunidade escolar; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Valorizar as escolas que priorizam projetos inovadores. ------------------------------------------------- 

9- Está em curso a possibilidade de o Observatório de Autoavaliação de Escolas Centro de 

Investigação da Universidade do Minho articular com o AEMC no processo de Autoavaliação das 

Escolas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Conselheiros: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Colocada à consideração dos presentes a análise e discussão de alguns assuntos não agendados, 

tal foi aprovado por unanimidade. Assim: --------------------------------------------------------------------- 

- Os docentes Cristina Costa e Vítor Ribeiro apresentaram o PADDE. ------------------------------------ 

- Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes Projetos: ----------------------------------------------- 

1- Projeto Génios para os 5ºs anos; ----------------------------------------------------------------------------- 

2- Projeto Escolas SITI; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3- Projeto Rádio Miúdos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Clube de Cinema. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi igualmente aprovada, por unanimidade, uma alteração aos domínios da Cidadania, sob 

proposta da coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania, docente Ana Couto. ---------- 

----- O Presidente do CP fez ainda um ponto de situação relativamente ao Projeto de Escolas 

UNBUTU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Em seguida, deu ênfase à necessidade de se educarem os jovens para a cibersegurança. --------- 

----- Por fim, foi dada a informação de que a equipa dos ATE dispõe agora de mais um professor. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 doze páginas numeradas, rubricadas e assinadas por mim, que a secretariei, e pelo 

presidente da reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O secretário O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

António Paulo Costa 

 

José Manuel Simões 
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