AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR – 151841
ESCOLA EB2,3/S DE VILA FLOR – 346184

Minuta da ata nº 7 do Conselho Pedagógico de 19/03/2014
Ordem de trabalhos:
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Aprovação dos critérios de avaliação do 2º período;
4- Aprovação dos calendários das provas de equivalência à frequência do 1º e 2º
ciclo do ensino básico;
5- Outros assuntos.
Ponto 1- Foi aprovada a ata da reunião anterior, por unanimidade.
Ponto 2- Informações:
-Deliberação nº 598/2014 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior,
sobre os Pré-requisitos para o ingresso neste grau de ensino;
-Deliberação nº620-A/2014 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino
Superior, sobre a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as
provas de ingresso na candidatura de 2014/2015;
- Declaração de retificação nº237/2014 da Comissão Nacional de Acesso ao
Ensino Superior;
Nota – De toda esta legislação já foi dado conhecimento aos alunos visados.
-Portaria nº44/2014 do MEC, que altera o artigo 4º da Portaria nº265/2012,
permitindo que as unidades orgânicas com contrato de autonomia possam adotar
processos de gestão flexível do currículo;
- Despacho nº 3597-A/2014 do MEC, sobre as inscrições e prazos para as provas
de equivalência à frequência e exames finais nacionais;
- Portaria nº59-C/2014 do MEC e da Solidariedade Emprego e Segurança Social,
vem facultar aos alunos dos cursos profissionais a possibilidade de prosseguimento de
estudos, atentas as condições existentes à data do início do respetivo ciclo de formação,
(mantem a possibilidade de os alunos só fazerem exame a Português, podendo por sua
opção realizar uma disciplina trienal e bienal à escolha).

Ponto 3:
- Foram lidos analisados e aprovados os critérios de avaliação para o 2º período
e dado conhecimento do calendário das reuniões de avaliação.
Ponto 4:
- Foram aprovados os calendários das provas de equivalência à frequência do 1º,
2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário, elaborados nos termos dos anexos
V,VI e VII do Despacho 8248/2013;
- Os grupos disciplinares terão de indicar até ao dia 26 de março, os responsáveis
pela elaboração de cada prova. Da lista constarão três nomes um dos quais como
coordenador;
- A elaboração da informação prova no caso do 1º e 2º ciclo, será entregue até
ao dia 7 de abril. As restantes deverão ser entregues até ao final do mês de abril. As
mesmas devem ser feitas nos modelos disponibilizados pela direção elaboradas para o
efeito e de acordo com o despacho normativo nº5/2013.
Ponto 5:
-Foi feita uma análise/reflexão sobre a avaliação intercalar a sua eficácia e a
pertinência ou não da realização das reuniões formais. Desta reflexão chegou-se à
conclusão que a mesma foi feita na maior parte sem as reuniões formais mas
responsavelmente sentindo-se a falta talvez de um documento que relatasse esta mesma
avaliação;
-Balanço positivos da atividade” O Carnaval”, graças ao empenho de todos
quantos nele participaram;
- Nos termos do ponto 1, artigo 12º do Decreto-Regulamentar nº 26/2012, são
eleitos quatro professores/membros da CP para, juntamente com o Diretor do
Agrupamento, constituírem a secção de avaliação de desempenho docente, SADD.
Foram propostos e eleitos por unanimidade os seguintes professores: Dulce Xavier,
Artur Pires, Isabel Videira e Rosa Galvão;
- A Atividade “Comunhão Pascal”, como está programada, realiza-se no dia 4 de
abril, pelas 11 horas. Estando a comunidade educativa e pais/encarregados de educação
convidados a participar na mesma. As escolas do 1º ciclo e Jardins-de-Infância que
queiram e possam participar devem comunicá-lo antecipadamente;
- Aprovada a proposta apresentada pelo professor de Matemática, Hélder
Magueta para 12 unidades de 45 minutos para o completamento do programa à referida
disciplina, do 12º ano.
- Aprovada a alteração do local e data da atividade do PAA, visita de estudo do
final do ano, proposta pelo professor da disciplina de EMRC, para os alunos do 9º ano e
secundário, inscritos na mesma que passará a ser à Corunha e São Tiago, nos dias 1 e 2
de maio.
- Pede-se a todos quantos queiram participar na elaboração do jornal escolar, que
devem entregar os respetivos trabalhos, à responsável pelo mesmo professora Carla
Correia, até ao final do mês de abril.

- Sexta, 21 de março, dia mundial da floresta, a Câmara Municipal, irá colaborar
com os Jardins de Infância e as escolas do 1º ciclo na comemoração da efeméride,
nomeadamente com a plantação de algumas árvores.
- A avaliação dos alunos dos jardins de Infância far-se-á nos moldes habituais.
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