Minuta do Conselho Pedagógico do dia 9 de maio de 2012

Ordem de trabalhos:
1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
2- Informações.
3- Aprovação das informações – exame e calendários dos exames de
equivalência à frequência.
4- Avaliação de desempenho dos docentes contratados.
5- Outros assuntos.
Faltaram à reunião o representante do pessoal não docente, Jorge Delfim
e o representante dos alunos, Carlos Batista.
1
- Foi lida e aprovada a ata da reunião de 14/3, com a abstenção da
professora Amélia Pinto por ter faltado à reunião e foi também lida e
aprovada a ata da reunião de 19/4 por unanimidade.
2 - Informações:
- Declaração de retificação nº 20/2012 que procede à retificação de
alguns pontos do decreto regulamentar nº 26/2012.
- Deliberação nº 591/2012 da Comissão Nacional de Acesso ao
ensino Superior relativamente à utilização dos exames finais do
ensino secundário como provas de ingresso.
- Despacho nº 5634 do Sr. Secretário de Estado do Ensino e da
Administração Escolar relativamente à reorganização escolar.
- Despacho de 27 de Abril do Sr. Diretor do Agrupamento para
nomeação do secretariado de exames.
3 - Aprovação das informações – exame ecalendário dos exames de
equivalência à frequência:
- Aprovadas as Informações - Provas e as Informações - Examesde
equivalência elaborados pelas equipas designadas.
- Aprovado o calendário dos exames de equivalência à
frequênciaque decorrerá entre 18 de junho e 3 de julho para o

ensino básico e 18 de junho e 26 de julho para o ensino
secundário.
- Aprovada a entrega das provas e dos exames de equivalência, em
número de duas, de acordo com o ponto 30.9 do Despacho 6/2012
até ao dia 4 de Junho
4 – Avaliação de desempenho dos docentes contratados:
- Aprovação do procedimento simplificado a adotar pelo
Agrupamento para o presente ano letivo e os respetivos
documentos de registos de avaliação. A delegação de
competências, se houver, terá de ser feita até final de Maio.
5 – Outros assuntos:
- Lidos e aprovados os critérios de avaliação para o 3º período. Foi
distribuído o calendário das reuniões de avaliação do 3º período
para o 6º, 9º, 11º e 12º anos.
- Aprovados os PEI dos alunos Eduardo Mateus Peixoto da EB1 nº1
de Vila Flor e do aluno Jorge Osvaldo Bem Morais do 5º ano.
- Aprovada proposta da docente Susana Pereira Mota para lecionar
dois blocos nas turmas do 6º C e D para cumprimento do programa
de Ciências da Natureza.
- Aprovada a visita de estudo do curso profissional, no dia 25 de
maio, a Vilarinho da Castanheira com visita aos moinhos de água e
palestra sobre o bísaro- raça autóctone.
- Aprovada a visita de estudo do curso profissional, no dia 1 de
junho, a vários locais de Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro e
Miranda do Douro.
- Aprovada a visita de estudo dos alunos do 1º ano do CEF – PTC a
Lisboa nos dias 1, 2 e 3 de junho.
- Aprovada a visita de estudo ao Museu do Carro Elétrico e
Pavilhão da Água dos alunos do Pré-escolar e 1º ciclo de Seixo de
Manhoses.

- Aprovada a data de 23 de Maio para a atividade “Coração Feliz”
do JI e 1º ciclo de Samões e JI de Candoso.
- Aprovada a alteração dos passeios dos de 7º e 8º que mantém a
data mas tem como destino Fafe – Complexo Desportivo de
Rilhadas; de 5º e 6º ano que mantém o local de destino mas passa
para o dia 9 de junho; 9º anoque passa para a data de 25 e 26 de
junho para o Gerês
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