DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE

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

Minuta da ata nº 10 do Conselho Pedagógico de 13/06/2012
Ordem de trabalhos:
1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Matrizes curriculares do ensino básico e secundário;
4- Outros assuntos.
Faltou à reunião o representante dos alunos, Carlos Batista.
Ponto 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior:
– Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior.
Ponto 2- Informações:
-Oficio-Circular nº3/12 da DREN sobre a constituição de turmas e rede de ofertas
educativas-ano letivo 2012/2013.
-Declaração de retificação nº24/2012 que retifica a portaria nº91/2012 de 30 de março.
-Email da DGIDC que refere quais as áreas curriculares disciplinares/disciplinas onde
os manuais escolares foram submetidos a avaliação e certificação.
-Despacho normativo nº13-A/2012 do Gabinete do Ministro define um conjunto de
normas para a organização do ano letivo.
-Matrizes do ensino básico e secundário, aprovadas no Conselho de Ministros de
31/05/2012.
-A disciplina de Educação Física deixa de entrar no apuramento da média final exceto
se for para cursos dessa área.
Ponto 3- Matrizes curriculares do ensino básico e secundário:
-Foi aprovada a distribuição dos tempos letivos, para as diferentes disciplinas de
acordo com as matrizes curriculares aprovadas em Conselho de Ministros de
31/05/2012.
Ponto 4- Outros assuntos:
-O Presidente do Conselho Pedagógico referiu que participa no programa de formação
Líderes Inovadores 2012 promovido pela DGAE em parceria com a Microsoft. Esta
formação culmina com a implementação de um plano de melhoria no agrupamento. O
objetivo estratégico que escolheu foi: Aumentar o envolvimento dos Encarregados de
Educação.
Vão ser enviados questionários aos docentes para o estudo de avaliação do
agrupamento. A coordenadora desse estudo é a docente Paula Sobral.

-A IGEC realizou nos passados dias 22,23,24 e 25 do mês de maio uma ação inspetiva
no nosso agrupamento de escolas no âmbito da educação especial do qual resultou um
relatório onde são elencados aspetos mais positivos e aspetos a melhorar.
-Análise dos resultados das provas de aferição do 4º ano.
-Aprovada pelo Conselho Pedagógico a constituição do Secretariado de Exames.
-Aprovados os critérios de seleção para contratação de pessoal docente.
-Aprovada Matriz da prova de avaliação final do CEF de práticas administrativas.
-Aprovada a visita de estudo a Lamego no dia 15 de junho pelos alunos do CEF-PTC.
O responsável é o colega Herminio José Costa Albino.
-Foi realçado o bom desempenho da equipa feminina em juvenis de ténis de mesa,
onde obtiveram o 3º lugar na fase nacional, bem como de outras equipas em outras
modalidades, nomeadamente Matutad que conquistaram ótimos resultados.
-Aprovada a proposta para que as atas sejam previamente enviadas a todos os
conselheiros por email para aprovação na reunião dispensando-se a sua leitura.
-As minutas deverão ser feitas em papel timbrado.
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