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----- Aos 15 dias do mês de dezembro 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- Tomada de Posse do Representante dos Alunos. ------------------------------------------ 

2- Leitura e aprovação da ata do CP de novembro. -------------------------------------------- 

3- Ponto de situação da Covid-19. -------------------------------------------------------------------- 

4- Aprovação dos Documentos Orientadores para as Reuniões de Avaliação do 1º 

Período. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Aprovação do Regulamento de Prémios Escolares 21/22. ------------------------------- 

6- Aprovação do Plano de Melhoria da Biblioteca Escolar Professor Seixas. --------

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

7- Aprovação do Projeto: Ciência Viva na Escola “Entrelaçando Ciência” ------------- 

7.1-Aprovação de Protocolos com: Fábrica - Clube de Ciência Viva de Aveiro; 

Exploratório; ccTIC Softciências; APAIS e Fundação ADFP. ------------------------------- 

8- Representante do ME na CPCJ. ------------------------------------------------------------------- 

9- Informações. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Tomada de Posse do Representante dos Alunos. ------------------------------------------ 

----- Foi conferida posse à aluna: Joana Rita Paiva Tomás e dado a conhecer o aluno 

Suplente, João Gabriel Simões. -------------------------------------------------------------------------- 

2- Leitura e aprovação da ata do CP de novembro. --------------------------------------------- 

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

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

3- Ponto de situação da Covid-19. -------------------------------------------------------------------- 

----- Foi feito o ponto de situação no que concerne à Covid-19. O quadro seguinte resume 

as situações registadas à data. --------------------------------------------------------------------------- 

Situações / 
Estabelecimento ensino 

Número de Ocorrências Isolamento 

EB 
JF 

EB 
FC 

CE 
EB
1 

VN 

EB
1  

PE 

EB
1 

LA 

EB 
MO 

EB
1 

RV 

EB 
SE 

JI 
ES
P 

JI  
CS
C 

JI 
MO 

JI 
MC 

JI 
VI 

JI 
SE 

 

Casos COVID-19 
confirmados 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  

Nº turmas em isolamento 
profilático, por decisão da 
Autoridade de Saúde 

3***
* 

0 2* 2* 0 1* 0 2** 0 0 0 1*** 0 0 0 

* 1/12 a 8/12 
** 1/12 a 10/12 

*** 4/12 a 
13/12 

**** 7/12 a 
16/12 

 
A Subdiretora, Dra. Ana Margarida Santos, detalhou os procedimentos a realizar dentro 

de um quadro de Covid-19 (em articulação com a DGS). ----------------------------------------- 
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----- A representante dos Pais e Encarregados de Educação, Lara Branco solicitou à 

escola um pedido de sensibilização junto de outras entidades, aquando da realização de 

festas, nomeadamente a Festa de Natal que estava a ser promovida pela Câmara 

Municipal.  e outros eventos, por considerar serem acontecimentos de risco numa 

situação de pandemia. O Diretor referiu a sua apreensão com este tipo de festas, 

destacando que se havia pronunciado não ser a favor da realização da mesma.-----------  

----- O CP analisou Decreto-Lei n.º 104/2021 de 27 de novembro (altera as medidas no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19), nomeadamente, Artigo 14.º (suspensão de 

atividades letivas e não letivas entre 2 e 9 de janeiro de 2022), por forma a tomar 

decisões que permitam fazer face à evolução negativa da situação epidemiológica. ------ 

Salientou-se que: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sempre que necessário, os apoios terapêuticos prestados nos estabelecimentos de 

educação especial, nas escolas e pelos Centros de Recursos para a Inclusão, bem como 

o acolhimento nas unidades integradas nos Centros de Apoio à Aprendizagem, para os 

alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, devem ser assegurados, 

salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde (ponto 2 do artigo 14º); --- 

- a Escola Básica e Secundária José Falcão será a Escola de Acolhimento, prestando 

ainda, quando necessário/solicitado apoios alimentares a alunos beneficiários da ação 

social escolar e aos alunos que, não sendo beneficiários dos apoios alimentares no 

âmbito da ação social escolar, necessitem desse apoio (ponto 4 do artigo 14º). Neste 

contexto foi referido que é fundamental que os Encarregados de Educação sejam 

envolvidos no processo referente aos apoios alimentares. --------------------------------------- 

- as Equipas Locais de Intervenção Precoce devem manter-se a funcionar 

presencialmente, salvaguardadas todas as medidas de higiene e segurança 

recomendadas pela DGS, e, excecionalmente, e apenas em casos em que 

comprovadamente não se comprometa a qualidade e eficácia pedagógica do apoio, 

poderão prestar apoio com recurso a meios telemáticos. No âmbito desta situação, a 

equipa de Intervenção Precoce referiu: “…vimos comunicar que os profissionais desta 

equipa, no período de 3 a 7 de janeiro de 2022, inclusive, se encontrarão no exercício 

das suas funções normais, cumprindo presencialmente, sempre que seja exequível, os 

apoios previstos no seu horário de trabalho. Os acompanhamentos a prestar nos locais 

encerrados, pelo cumprimento das orientações superiores, serão convertidos em apoios 

à família ou outros cuidadores das respetivas crianças.” ------------------------------------------ 

----- Foram pedidos, à tutela, esclarecimentos pormenorizados a respeitos destes pontos 

pelo Diretor, José Manuel Simões, contudo, até à data, ainda não obteve resposta. ------ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

4- Aprovação dos Documentos Orientadores para as Reuniões de Avaliação do 1º 

Período. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foram aprovados, por unanimidade, os documentos Orientadores para as Reuniões 

de Avaliação do 1º Período. Irá ser enviado um tutorial aos Pais e Encarregados de 

Educação de modo a facilitar o acesso às sínteses descritivas da avaliação dos 

respetivos educandos. As pautas serão publicadas dia 23 de dezembro. -------------------- 

----- Foi aprovado o mapa das entregas dos Resultados de Avaliação, a saber: ------------ 

Data Escola Horário 
10 de janeiro Centro Educativo 17:30 

10 de janeiro Ferrer Correia 
Pré-escolar - 16:30;   1º Ciclo – 17:30 

2º e 3º Ciclos- 17:30 
10 de janeiro  

José Falcão 
2º ciclo - 17:30/19:00 

11 de janeiro 3º ciclo - 17:30/19:00 
13 de janeiro Secundário - 17:30/19:00 

 

----- Foi aprovado, por consenso, que as reuniões de Conselhos de Turma de avaliação 

do 1º Período se realizarão online. ---------------------------------------------------------------------- 

5- Aprovação do Regulamento de Prémios Escolares 21/22. ------------------------------- 

----- Foi decidido, por consenso, manter o Regulamento de Prémios Escolares em vigor. 

Foi deixada em aberto a possibilidade de em outro momento se poder voltar ao assunto, 

constituindo-se para o efeito uma equipa composta por 1 elemento de cada 

departamento e por alunos representativos das turmas. ------------------------------------------  

6- Aprovação do Plano de Melhoria da Biblioteca Escolar Professor Seixas. --------- 

----- Foi analisado e aprovado, por unanimidade, o Plano de Melhoria da Biblioteca 

Escolar Professor Seixas.  Recomenda, contudo, este CP que se agilizem os 

procedimentos para colocar em funcionamento a base Biblionet, e que se dê atenção à 

renovação e atualização do fundo documental, físico e digital, desta Biblioteca Escolar.  

7- Aprovação do Projeto: Ciência Viva na Escola “Entrelaçando Ciência” ------------- 

7.1-Aprovação de Protocolos com: Fábrica - Clube de Ciência Viva de Aveiro; 

Exploratório; ccTIC Softciências; APAIS e Fundação ADFP. ------------------------------- 

----- O CP aprovou, por unanimidade a proposta de candidatura do Agrupamento ao 

Clube de Ciência Viva na Escola “Entrelaçando Ciência”, bem como os Protocolos 

estabelecidos com: Fábrica - Clube de Ciência Viva de Aveiro, Exploratório; ccTIC 

Softciências; APAIS – Associação de Pais e Encarregados de Educação do AEMC e 

Fundação ADFP de Miranda do Corvo. ---------------------------------------------------------------- 

8- Representante do ME na CPCJ. ------------------------------------------------------------------- 
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----- Foi o CP informado que: “Por despacho da Sra. Subdiretora-Geral da Administração 

Escolar, datado de 2021-11-10, foi deferido o pedido de Mobilidade Estatutária, 

destacamento, da docente Maria Isabel Simões dos Santos Desidério, para o 

exercício de funções de representante do Ministério da Educação, no ano escolar 

2021/2022, na CPCJ de Miranda do Corvo, ao abrigo do Artigo 68º do ECD, em 

conjugação com o disposto no n.º 3, do artigo 92.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20/06.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

9- Informações. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- o Presidente do CP referiu: -------------------------------------------------------------------------- 

- com muito agrado, que o Agrupamento recebeu um prémio da Universidade de 

Coimbra pelo facto do aluno Manuel Almeida ter sido distinguido por mérito, pela 

dita universidade; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- uma mensagem de regozijo pelos enfeites de Natal que decoraram as escolas do 

Agrupamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- que o Jantar de Natal não se realizará este ano, fruto do aumento de casos por Covid-

19 e que a Homenagem aos Aposentados foi deferida para o dia 6 de janeiro, 

prevendo a realização de uma pequena cerimónia com os distinguidos. --------------------- 

- a atribuição do Selo “Escola Saudável” – nível intermédio – validade até 2022/2023.  

- as turmas selecionadas, 9º A e 9ºE, para a atividade CAIXAS PARA QUÊ? O SABER 

ESTÁ POR TODO O LADO! – 20 DE JANEIRO DE 2022; -------------------------------------- 

- o Projeto Academia de Líderes Ubuntu Escolas promovido pelo IPAV - Instituto 

Padre António Vieira. A Semana Ubuntu no AEMC/Escola José Falcão, está agendada 

para a semana de14 a 18 de março de 2022. -------------------------------------------------------- 

- o Projeto piloto Escolas SITI - No âmbito do protocolo de colaboração com a Plataforma 

Apoio Jovens (Ex)Acolhidos (PAJE), que tem como principal objetivo sensibilizar a 

Comunidade Educativa para as consequências das experiências adversas sofridas na 

infância, foram realizadas 2 sessões de sensibilização, nos dias 02 e 07 de dezembro, 

pelas 18 horas, no Auditório da Ecola Básica e Secundária José Falcão. ------------------- 

- o Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo efetuou e viu aprovada a sua 

candidatura, no âmbito do Erasmus +, do VET Project (Vocational Education 

Training Project). Este projeto prevê a realização da FCT, em Sevilha, a 20 alunos do 

11º e 12º anos dos Cursos de Técnico de Desporto e Técnico Auxiliar de Saúde, cuja 

seleção teve como critérios o seu comportamento e aproveitamento. ------------------------- 

----- Ainda no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, o CP, como órgão do 

Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo presta a devida homenagem e 

agradecimento ao “Amigo do Agrupamento”, Professor Doutor José Eduardo 
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Pinto da Costa, pela sua generosidade e saber que, por várias vezes, partilhou o 

Agrupamento, através das suas palestras. ------------------------------------------------------------ 

----- 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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes adendas ao PAAA: ------------------ 

- visita de estudo ao Castelo Mágico, em Montemor, a realizar no dia 17 de dezembro; - 

- Natal Químico na Escola José Falcão – final do 1ºP; -------------------------------------------- 

- Teatro de Fantoches em EB Moinhos, a realizar no dia 16 de dezembro; ------------------ 

- Ida ao Cinema dos alunos das turmas do 1.º ciclo, 6.ºE e 8.ºF da Escola Ferrer 

Correia, nos dias 23 e 26 /11/2021 e 02 e 06/12/2021. --------------------------------------------  

----- Foi apresentada a proposta do projeto de compostagem que se pretende 

implementar na escola Ferrer Correia, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.  

-----A docente Paula Antunes, apresentou ao CP a proposta do Departamento do 1.º 

Ciclo para a aprovação de uma alteração ao regime de E@D das AEC. Com esta 

proposta, durante o E@D, os professores das AEC, desenvolverão as sessões 

síncronas, que poderão ter a duração aproximada de 15 a 20 minutos, de acordo com o 

horário da turma, através do Google Meet. Após as sessões síncronas, os alunos 

poderão continuar as atividades propostas, nas sessões assíncronas. As aulas e 

materiais disponibilizados têm um carater lúdico e facultativo. Esta proposta foi 

apresentada e aprovada, por unanimidade, na reunião de articulação das AEC, no dia 9 

de dezembro. Com base na experiência do E@D dos anos anteriores, esta alteração 

permite um maior envolvimento dos alunos com os docentes de cada atividade e maior 

motivação dos mesmos, na realização das atividades propostas. 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 seis páginas numeradas, rubricadas e assinadas por 

mim, que a secretariei, e pelo presidente da reunião. ---------------------------------------------- 

 

A secretária O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

Ana Magalhães 

 

José Manuel Simões 

  

 
 
 


