Direção Regional de Educação do Norte

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

Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 16/01/2013
Ordem de trabalhos:
Ponto um – Aprovação da ata da reunião anterior;
Ponto dois – Informações;
Ponto três – Análise da avaliação do 1º período;
Ponto quatro – Outros assuntos.
Ponto um – Aprovação da ata da reunião anterior:
Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior.
Ponto dois – Informações:
- Resposta dada pela DGE à questão colocada pelo Sr. Diretor do Agrupamento
relativamente à avaliação na oferta complementar, que deve ser quantitativa;
- Despacho do Sr. Secretario de Estado do Ensino Básico e Secundário sobre a avaliação,
certificação e adoção dos manuais escolares;
- Despacho nº15971/2012 do Sr. Ministro da Educação e Ciência que define o calendário da
implementação das Metas Curriculares das áreas disciplinares e das disciplinas que constam
no anexo;
Ofício do GAVE sobre ações de formação para supervisão da classificação das provas finais
no 1º e 2º ciclos.

Ponto três – Análise da avaliação do 1º período:
- Leitura dos relatórios das equipas pedagógicas de acompanhamento que fizeram uma
análise dos resultados com base nas tabelas e gráficos apresentados.

Os departamentos/grupos disciplinares devem fazer uma análise profunda e apresentar
estratégias de remediação para melhoria dos resultados, as quais serão dadas a conhecer
ao Conselho Pedagógico na próxima reunião.
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Ponto quatro – Outros assuntos.
-Tomada de decisão sobre a convocatória dos conselhos de turma para realização de
reuniões intercalares.
Ficou decidido que, dado o período ser pequeno, estas não seriam convocadas pelo Diretor
do Agrupamento, mas será obrigatório fazer a recolha da informação intercalar e dado
conhecimento aos Encarregados de Educação. Cada Diretor de Turma pode convocar o seu
conselho de turma, se considerar pertinente.

- Relembrar os Diretores de Turma para continuarem a estabelecerem contacto com os
Encarregados de Educação via e-mail.

-Desfile de Carnaval no dia 8 de fevereiro. A concentração terá início às 13h45m na rua Dr.
Carlos Noronha para se iniciar às 14h30m com a participação do pré-escolar, 1º e 2º ciclos.

- Os critérios de avaliação do 1º ciclo deverão ser melhorados para se adequarem à
avaliação quantitativa das disciplinas de Português e Matemática.

- Foram aprovadas as Adequações Curriculares Individuais, elaboradas pelos professores
das respetivas disciplinas, apresentadas pelo grupo de Educação Especial.

- Foram

aprovadas as adendas ao Programa Educativo Individual de alguns alunos.

- A professora Isabel Videira questionou a necessidade de marcação de reunião do conselho
de turma para indicação de alunos para Apoio Pedagógico ou Apoio ao Estudo. Deve ser
feita e registado em ata.

- Foi aprovada a nova ficha de registo de avaliação para o 1º ciclo apresentada pelo
professor Artur Pires.
A secretária
______________________________
Maria do Carmo Ferreira
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