Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 26 de abril de 2017

Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Aprovação da Informação-prova das provas de equivalência à frequência;
4 – Aprovação do calendário da 1ª fase das provas de equivalência à frequência;
5 – Outros assuntos.

1 – Aprovação da ata da reunião anterior
●

A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes na referida reunião.

2 – Informações
O Presidente do Conselho pedagógico deu as seguintes informações:



Resolução do Conselho de Ministros nº48-D/2017 relativa ao Plano Nacional de Leitura.



Esclarecimento da DGEstE relativo aos manuais escolares.



Informação da Areal relativamente à adoção de novos manuais escolares: Esta editora, enviará ao
cuidado de cada representante de disciplina um exemplar-amostra completo dos novos projetos
editoriais escolares das várias áreas disciplinares em adoção, incluindo os respetivos recursos
didático-pedagógicos complementares. O Conselho Pedagógico deliberou que os restantes a chegar
sejam distribuídos pelos professores da disciplina.



Pedido de apresentação de propostas para a rede de cursos profissionais no ano letivo 2017/2018.
Foi proposto, em articulação com o município, o Curso de Técnico/a de Recursos Florestais e
Ambientais, considerando-se a sua relevância e o nº de turmas previsto para a CIM das Terras de Trás
os Montes. A supracitada proposta foi ratificada por unanimidade.
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Na eventualidade desta não colher o aval da DGEstE, o Conselho Pedagógico, aprovou por
unanimidade como segundo opção o Curso profissional

“Técnico de Comércio; ou Técnico/a

Comercial”.



Informação da DGEstE relativo às provas de Aferição de expressões do 2º ano de escolaridade por
alunos com necessidades educativas especiais ou situações clinicas graves: Segundo a informação da
representante do Grupo de Educação Especial não é necessária a aplicação de condições especiais.



Informação do IAVE sobre a realização da prova de expressões artísticas: Nestas provas poderão ser
adotadas medidas alternativas como por exemplo no caso de insuficiência de espaço a colocação de
dois alunos por mesa.



Informação conjunta IAVE/JNE nº1/2017 relativa aos períodos de afetação dos professores ao
exercício das tarefas de classificação das provas e exames, por disciplina.



Lista de Manuais Escolares Novos Avaliados e Certificados.

3 – Aprovação da Informação-Prova das provas de equivalência à frequência;


Foram aprovadas por unanimidade as Informação-Prova de equivalência à frequência do ensino
básico e do secundário elaboradas ao abrigo do Despacho normativo nº1-A/2017.



Terão de ser entregues duas provas de equivalência à frequência e os respetivos critérios até dia 9 de
junho (mesmo que não haja alunos inscritos).

4 – Aprovação do calendário da 1ªfase das provas de equivalência à frequência.


Foram aprovados por unanimidade os calendários das provas de equivalência à frequência do ensino
básico e secundário elaboradas ao abrigo do Despacho normativo nº1-A/2017.

5 – Outros assuntos
Foram analisados, tratados e aprovados por unanimidade os seguintes assuntos:


O Centro Nacional de Competências dos frutos secos em colaboração com o Centro de Ciência Viva de
Bragança está a promover um concurso e uma exposição a decorrer de 29 de maio a 1 de junho, na
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escola sede, intitulada “Trinca Secos na nossa sala!” destinada ao pré- escolar e 1º ciclo. Está ainda
prevista a aplicação de um questionário, anónimo, sobre o consumo de frutos secos.


Utilização do pavilhão pela seleção nacional de voleibol Sénior Masculina. Sessão de autógrafos no dia
11 de maio, pelas 15 horas e trinta minutos.



Lecionação de cinco aulas de História A, do 12º A, para complemento do programa.



Adequações Curriculares Individuais para o aluno, -------, 5º B, às disciplinas de Português, Inglês,
Ciências Naturais e Matemática

Foram ainda abordados, neste ponto, os seguintes temas:


A realização das provas de expressões, que decorrerão nos dias 3 e 9 de maio, será assegurada a
componente letiva para os restantes alunos, desde que não se verifiquem ausências imprevistas.



A Professora Bibliotecária informou que a semana da leitura decorrerá de 8 a 12 de maio, sendo a
abertura da mesma no dia 8 de maio pelas 14h e 15m. Todos os docentes estão convidados a assistir
à referida atividade. Neste âmbito, o tema do evento será “Anos 20” pelo que se apela à participação
de toda a comunidade educativa como figurantes caracterizados ou declamando poemas.



No dia 15 de maio será entregue a todos os docentes, a avaliação da biblioteca escolar, pelo que a
mesma terá de ser devolvida à D. Fernanda até ao dia 18 de maio impreterivelmente.



No que concerne à atividade Comunhão Pascal, o professor Sandro Sampaio destacou o excelente
trabalho desenvolvido pela equipa organizadora do evento, no que foi secundado por todos os
elementos deste órgão.

A Secretária
___________________________________________
Beatriz Maria Tiago Sarmento Escaleira
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