Agrupamento de Escolas de Vila Flor
Minuta da ata nº 7 do Conselho Pedagógico de 14/03/2012
Ordem de trabalhos:
1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Constituição da secção de avaliação de desempenho docente do Conselho
Pedagógico nos termos do ponto 1, artigo 12º do Decreto-Regulamentar nº
26/2012;
4- Critérios de avaliação do 2º período;
5- Outros assuntos.
Ponto 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior:
– Foi lida e aprovada a acta da reunião anterior.
Ponto 2- Informações:
-Parecer nº2/2012 do CNE. Parecer sobre a Proposta de Revisão da Estrutura
Curricular para o ensino Básico e Secundário;
-Plano de formação 2012 foi alterado, tem mais ações. Devem consultar a página
do CFAE, na qual para além de informações, inclui os cronogramas e as respetivas
fichas de inscrição;
-Despacho do secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar que
determina a atribuição de créditos aos formadores que não forem remunerados.
Ponto 3- Constituição da secção de avaliação de desempenho docente do Conselho
Pedagógico nos termos do ponto 1, artigo 12º do Decreto-Regulamentar nº 26/2012:
- 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. Foram
eleitos por unanimidade os seguintes professores: Dulce Xavier, Artur Pires, Isabel
Videira e Violante Pastor.
Ponto 4- Critérios de avaliação do 2º período:
- Foram lidos analisados e aprovados os critérios de avaliação para o 2º período;
Ponto 5- Outros assuntos:
- A Atividade “Comunhão Pascal”, como está programada, realiza-se no dia vinte e
três de Março, pelas onze horas. Estando a comunidade educativa e pais/encarregados
de educação convidados a participar na mesma. As escolas do 1º ciclo e Jardins-deInfância que queiram e possam participar devem comunicá-lo antecipadamente;

- Proposta para uma visita de estudo, no âmbito do “Parlamento dos Jovens”, a
Lisboa nos dias dezoito e dezanove de Abril – Aprovada;
- Proposta para Coordenadora do Secretariado das Provas de Aferição, Professora
Amélia Pinto - Aprovada;
- Proposta para Coordenadora do Secretariado de Exames, Professora Odete
Samorinha - Aprovada;
- Os grupos devem propor as equipas responsáveis pela elaboração dos exames de
equivalência à frequência, até aos meados da próxima semana, de forma a serem
formalmente nomeados pelo Diretor do Agrupamento. Foi entregue o mapa dos
possíveis exames;
-Na semana de dezanove a vinte e três de Março vai realizar-se um simulacro de
incêndio na EB2,3/S de Vila Flor, o mesmo tem vindo a ser anunciado nas turmas e
explicados os procedimentos a ter nestes casos. É um assunto que deve ser tratado com
seriedade para que se possam criar rotinas de segurança;
- Proposta para que a minuta do Conselho Pedagógico seja colocada na pagina da
Escola – Aprovada;
Proposta para aprovação do PEI dos alunos: Leonel Pereira Portela, da EB1 de
Freixiel e Márcio Comenda, da EB1 de Santa Comba da Vilariça – Aprovados;
-Esclarecimento sobre a atividade aprovada no Conselho Pedagógico anterior no
âmbito do “Dia Mundial da Saúde”, a mesma terá lugar no dia dez de Abril entre as
onze horas e as doze horas e trinta minutos, no auditório da Câmara Municipal;
- Foram lidos, analisados e refletidos os relatórios das medidas/estratégias
elaborados pelas estruturas pedagógicas intermédias, relativas à avaliação do 1º período,
pertencentes ao Departamento de Ciências Sociais e Humanas, em falta no último
Conselho Pedagógico;
- Confirmação, a pedido do professor Artur Pires, de que os Planos de
Acompanhamento implementados no início do ano letivo se em qualquer momento de
avaliação, até à avaliação intercalar do 2º período se verificar que os mesmos não estão
a surtir efeito serão substituídos pelos de Recuperação;
- Proposta de alteração da data de uma atividade dos Jardins-de-Infância de
Benlhevai e Vale Frechoso, de trinta de Março para vinte e três do mesmo mêsAprovada.
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