Minuta da ata nº8 do Conselho Pedagógico de 17/04/2013
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Aprovação das Informações das Provas de Equivalência à Frequência do 1º Ciclo;
4 – Análise da avaliação do 2º período;
5 – Outros assuntos.
Faltou à reunião a Coordenadora da Biblioteca – Ana Arminda –
1 – Aprovação da ata da reunião anterior.
. Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior.
2 – Informações.
. Resolução da Assembleia da República nº 32/2013 recomenda ao Governo a
valorização e o reconhecimento das competências de educação não formal adquiridas
pelos jovens através do associativismo juvenil e do voluntariado.
. Resolução da Assembleia da República nº 33/2013 recomenda ao Governo que
introduza no 3º ciclo do ensino básico das escolas nacionais uma formação, de
frequência obrigatória, em suporte básico da vida.
. Resolução da Assembleia da República nº 34/2013 recomenda ao Governo a
valorização e o reconhecimento da educação não formal.
. Despacho nº4400/2013 do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico e
Secundário altera os nºs 24 e 26 do Despacho nº2162-A/2013 antecipando a afixação
dos resultados das Provas Finais dos 2º e 3º ciclos para o dia 15 de julho de 2013 bem
como das restantes Provas de Equivalência à Frequência da 1ª fase.
. Despacho Normativo nº5/2013 do Gabinete do Ministro aprova o regulamento do
JNE e o regulamento das Provas e dos Exames do Ensino Básico e do Secundário.
. Circular relativa ao processo de apreciação, seleção e adopção de manuais
escolares dos ensinos básico e secundário.
. Despacho nº5048-B/2013 estabelece os procedimentos exigíveis para a
concretização da matrícula e respetiva renovação, e normas a observar,

designadamente, na distribuição de crianças e alunos, constituição de turmas e
período de funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino.
. Metas curriculares de inglês para o ensino básico estão disponíveis na página do
MEC e da DGE para consulta pública até ao dia 22 se abril.
3 – Aprovação das Informações das Provas de Equivalência à Frequência do 1º ciclo.
. O Coordenador de Departamento do 1º ciclo propôs ao Conselho Pedagógico a
aprovação das Informações das Provas de Equivalência à Frequência das Áreas de
Estudo do Meio e Expressões Artísticas bem como a distribuição do tempo na Prova de
Expressões Artísticas, assim distribuída: parte teórica – cinquenta minutos e parte
prática – quarenta minutos.
A proposta foi aceite.
4 – Análise da Avaliação do 2º período.
. Foi feita a leitura e análise dos relatórios das equipas pedagógicas de
acompanhamento, com base nas tabelas e gráficos elaborados a partir das avaliações
do 2º período. Os Departamentos/Grupos disciplinares devem fazer uma análise e
reflexão a nível das estruturas intermédias.
5 – Outros Assuntos.
. Por motivo de realização das Provas Finais do 1º ciclo na escola sede não é possível
manter em funcionamento todos os anos de escolaridade pelo que o Presidente do
Conselho Pedagógico propôs a interrupção das atividades para os alunos do 5º e 7º
anos nos dias 7 e 10 de maio.
Foi aprovado.
. O Presidente do Conselho Pedagógico propôs a retificação da data de afixação das
Pautas das Provas de Equivalência à Frequência do 2º e 3º ciclos.
Foi aprovado.
. Alteração do calendário das Provas de Equivalência à Frequência do 1º ciclo (por
motivo da Prova de Expressões Artísticas ter escrita e prática, informação posterior à
aprovação do anterior).
Foi aprovado.
. Entrega das Informações das Provas de Equivalência à Frequência até ao dia 3 de
maio para aprovação em Conselho Pedagógico até ao final da 2º semana.

. Entrega das Provas de Equivalência, duas por cada disciplina com indicação de 1ª
Prova e 2ª Prova. Devem conter a cotação de cada questão e os critérios devem ser em
separado. O 1º ciclo até final do mês de abril e os restantes ciclos até final do mês de
maio.
. O professor Helder Magueta pediu 12 tempos letivos para complemento do
programa de Matemática A do 12ºano, turma A.
Foi aprovado.
. Foi feita uma proposta de visita de estudo dos alunos do Curso Profissional à aldeia
histórica de Marialva, Serra da Estrela e Museu do Pão, dia 19/04/2013.
Foi aprovada.
. Proposta da GNR para uma demonstração de meios da Guarda e Escola de Trânsito
no recinto da feira municipal de Vila Flor no dia 3 de junho de 2013, no período das
9h00 até às 12h00, destinada às crianças dos Jardim de Infância e das Escolas do
Ensino Básico – 1º/2º/3º Ciclos e Secundário do Concelho de Vila Flor. No período das
14h00 às 16e30h do mesmo dia, irão efetuar uma ação de Sensibilização de Trânsito
com a “Escola de Trânsito”, para os alunos do 1º Ciclo das aldeias, e no dia 4 de junho,
das 9h00 às 12h00 para os alunos do 1º Ciclo de Vila Flor, no pavilhão desportivo da
Câmara Municipal de Vila Flor.
Foi aprovada.
. Foi proposta a aprovação do regulamento da formação em contexto de trabalho do
CEF de Práticas Técnico Comerciais.
Foi aprovado.
. Foi proposta a aprovação do regulamento da Prova de Avaliação Final ( PAF ) do
CEF de Práticas Técnico Comerciais.
Foi aprovado.
. Proposta de uma visita de estudo à Assembleia da República, no âmbito do
Parlamento dos Jovens nos dias 22 e 23 de maio.
Foi aprovada.
. O Grupo de Educação Especial, propôs para aprovação, as Adequações Curriculares
Individuais, elaboradas pelo professor da disciplina de Ciências Naturais, do aluno
Pedro Lagoaça do 7ºano, turma C.
Foi aprovado.

. A Coordenadora do Departamento de Línguas propôs a aprovação de uma visita de
estudo a Vila Nova de Famalicão, no dia 3 de maio com as turmas do 10ºB e 11ºB, à
“Casa de Camilo” no período da manhã (Literatura Portuguesa) e “Citeve” no período
da tarde (Geografia).
Foi aprovado.
. O Coordenador do 1º ciclo propôs uma atividade promovida pela CPCJ, no âmbito
da temática: abril – mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância - com as turmas do
1º ciclo, alguns momentos de reflexão sobre o assunto. De entre as atividades a
realizar destaca-se a distribuição e exploração de uma Banda Desenhada sobre o papel
e as áreas de intervenção da CPCJ de Vila Flor. As sessões decorrerão de 23 a 30 de
abril devidamente calendarizadas por escolas e por anos de escolaridade.
Foi aprovada.
. A Coordenadora dos diretores de turma do 2º ciclo propôs também uma atividade
promovida pela CPCJ, no âmbito da temática: abril – mês da Prevenção de Maus Tratos
na Infância, com as turmas do 2º ciclo. De entre as atividades a realizar destaca-se a
projeção de um filme subordinado ao tema “ Violência no Namoro “. As sessões
decorrerão durante a semana de 22 a 26 de abril, no Auditório da Escola, devidamente
calendarizadas por turmas e por anos.
Foi aprovada.
. O Presidente do Conselho Pedagógico fez o balanço das atividades “ Comunhão
Pascal “ e “ Sarau Cultural “ e louvou todos aqueles que estiveram envolvidos nos
respetivos eventos, considerando-os momentos de grande orgulho para o
Agrupamento.
. O professor Jorge Morais, referiu-se ao Sarau Cultural dizendo que tudo correu
muito bem, teve impacto na Escola já que envolveu muitos alunos e a comunidade
educativa, daí felicitar todos os participantes.
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