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 20/02/2013
Ordem de trabalhos:
Ponto um - Aprovação da ata da reunião anterior;
Ponto dois - Informações;
Ponto três - Análise das reflexões e das medidas adotadas pelas estruturas pedagógicas
intermédias, relativas aos resultados da avaliação do 1º Período;
Ponto quatro - Outros assuntos.
Ponto um – Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior.
Ponto dois – Informações:
- Despacho nº 2162-A/2013 do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário que
estabelece o calendário dos exames nacionais para o ano de 2013.
- Portaria nº 74-A/2013 de 15 de fevereiro dos Ministérios da Economia e do Emprego e da Educação e
Ciência que estabelece as normas de organização, funcionamento e certificação dos cursos profissionais
ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo que ofereçam o nível
secundário de educação.
Ponto três – Foram lidos, analisados e refletidos os relatórios das medidas/estratégias elaboradas pelas
estruturas pedagógicas intermédias, relativas à avaliação do primeiro período.
Ponto quatro – Outros assuntos:
- Foram aprovados os Critérios de Avaliação para o segundo período e foi dado conhecimento do
calendário das reuniões.
- O presidente informou que foi aprovado o regulamento interno pelo Conselho Geral, em reunião do dia
vinte e três de janeiro.
-Foi aprovada a proposta de alteração da atividade “visita de estudo à Feira Nacional de Agricultura de
Santarém”, para saídas de campo no concelho de Vila Flor.

- O presidente informou que a norma 01/JNE/2013, que contem instruções para a inscrição das Provas
Finais e Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário, está disponível na página do agrupamento.
- Foi aprovada a “Visita de estudo no âmbito da disciplina de geografia das turmas do 10ºB e 11ºB, à
aldeia histórica de Marialva e Serra da Estrela” no dia 5 de abril.
- Ação de sensibilização “ Dia contra a violência no namoro no agrupamento de escolas de Vila Flor” a
decorrer no dia 28 de fevereiro no polivalente.
-Aprovação do PEI da aluna Cristina Filipa Santos Morais da EB1 nº1 de Vila Flor.
- O Professor Jorge Morais solicitou ao Conselho Pedagógico autorização para planificar a viagem da
visita de estudo do 12ºB no dia aberto da U.T.A.D, assegurando que apresentará a planificação da mesma,
posteriormente.
- O Coordenador do 1º Ciclo apresentou a reformulação dos critérios de avaliação das disciplinas de
Português e Matemática, tendo os mesmos sido aprovados.
- A Coordenadora de Diretores de Turma do 3º Ciclo questionou sobre os procedimentos a ter em conta
na reformulação dos Planos de Acompanhamento Pedagógico. Ficou decidido que todas as alterações
efetuadas deverão ser registadas num novo Plano que constará como anexo ao já existente.
-A Coordenadora do Departamento de Línguas deu conhecimento da calendarização da atividade inserida
no Plano Anual de Atividades “ Ida ao Teatro” e apresentou as seguintes propostas:
a) Palestra do Doutor José Cândido de Oliveira Martins, da Universidade Católica, para os alunos de
décimo primeiro ano, alusiva ao tema ”A crónica de Costumes n`Os Maias”
b) Ida ao Teatro para o segundo Ciclo, que deverá ser alargada para os alunos de sétimo ano e decorrerá
no dia 21 de fevereiro, às 14 horas, com a peça “À beira do Lago dos Encantos”.
- A professora bibliotecária informou que a “Feira do Livro” decorrerá na última semana deste período,
de 11 a 15 de março com diversas atividades previstas, desejando que toda a comunidade educativa se
envolva na mesma.
- A Coordenadora do Pré-Escolar, perguntou se a calendarização das reuniões de avaliação coincidiam
com as datas do primeiro ciclo.
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