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REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 11 DE MAIO DE 2022 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES  

Ponto Prévio: 

• “Passaporte para o Futuro” – atividade decorrida no dia 6 de maio, da parte da tarde, 

dinamizada pelo GAAF e SPO com a colaboração de todos os Departamentos Curriculares. 

Pretendeu-se divulgar aos alunos da escola EB 2,3 de São Pedro da Cova, os cursos do 

ensino secundário e profissionais existentes na nossa escola. A atividade foi bem sucedida, 

tendo alguns alunos mostrado interesse em frequentar esses cursos no próximo ano letivo. 

 

1) Informações 

• No âmbito do ERASMUS KA2, “Be Cool Stay at School!”, decorreu de 29 de abril a 8 de maio 

a 2ª e última mobilidade à Grécia. Esta correu muito bem, tendo a nossa escola sido 

excecionalmente bem representada pelos cinco alunos do 12ºA que usufruiram de uma 

experiência inolvidável e enriquecedora, quer pessoal, quer culturalmente;  

• Centro de Formação Júlio Resende: estão a decorrer as ações de formação de capacitação 

digital para docentes. As de nível 2 ainda decorrem e as de nível 3 vão arrancar. Apesar de 

não serem obrigatórias, apela-se à capacitação dos docentes em nível 2, dado que, neste 

atual momento, poderá ser uma mais-valia na atribuição de equipamentos e de horas para o 

desenvolvimento de projetos; 

• As matrículas decorrem de 17 de junho a 1 de julho. Serão de forma automática para os 

alunos que transitam de 7º para o 8º, de 8º para 9º e de 10º para o 11º anos. No caso do 9º e 

11º anos, e atendendo à mudança de ciclo e à necessidade de escolher disciplinas de opção, 

os alunos procederão à matrícula no portal das matrículas; 

• Serão informados de todas as disciplinas de oferta e aquando da matrícula, os alunos do 12º 

ano inscrever-se-ão em três dessas opções por ordem decrescente de preferência. 

Funcionarão as disciplinas que tiverem mais alunos inscritos; 

• O período de apreciação, seleção e adoção de manuais escolares decorre de 19 de maio a 

16 de junho e é necessário o preenchimento do documento (Anexo 1), de acordo com a 

certificação ou não do manual; 

• A atividade “Dia de aulas ao ar livre” que já constava do PAA, mas não estava calendarizada, 

ficou agendada para o dia 19 de maio e será dinamizada pelo GAAF; 
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• No âmbito da disciplina de AFFD, a atividade de voluntariado, a ter lugar em junho com a 

turma TD1, foi aprovada, por estarem, agora, reunidas as condições necessárias para a sua 

prossecução. 

 

2) Avaliação das ações TEIP 

• Relativamente ao 1º período, os resultados pioraram, revelando-se muito aquém de atingir 

as metas predefinidas, nas ações avaliadas pelo seu impacto no sucesso escolar dos 

alunos. Nas restantes ações as metas foram alcançadas. 

 

3) Autoavaliação 

• Eficácia das medidas de apoio de suporte à aprendizagem: houve um ligeiro aumento do 

sucesso, relativamente ao 1º período; 

• Autonomia e Flexibilidade Curricular: verificou-se não só uma percentagem mais satisfatória 

de concretizações de domínios de autonomia curricular, como também de disciplinas 

envolvidas; 

• Inquéritos de satisfação: houve um número muito significativo de Pais/EE que preencheram 

o inquérito no dia da reunião com o DT, 21 de abril; 

• 50% dos pais/EE compareceram à reunião com o DT no início do 3º período; 

• Durante o 3º período, vão ser aplicados inquéritos ao pessoal docente e discente para aferir 

o grau de satisfação da escola; 

 

4) Análise da ficha-síntese da intervenção da Inspeção Geral da Educação e Ciência 

(IGEC) – “Avaliação Pedagógica no Ensino Secundário” 

•   A maior fragilidade apontada prende-se com o feedback que é dado aos alunos; 

•   Os alunos devem participar no processo de gestão da sua aprendizagem; 

•   Há necessidade de melhorar ainda alguns aspetos; 

•   É importante e positivo que as lideranças e as lideranças intermédias estejam a frequentar a 

formação “MAIA”. 

 

5) Aprovação da informação-prova das Provas de Equivalência à Frequência 

• Foram aprovadas todas as informações-prova das Provas de Equivalência à Frequência do 

ensino básico e secundário. 


