AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR
Minuta da ata da reunião do Conselho Pedagógico de 11/10/12
Ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Informações.
3. Plano Anual de Atividades.
4. Critérios de avaliação.
5. Outros assuntos
Ponto 1:
Foi aprovada a ata da reunião anterior.
Ponto 2:
- Despacho nº 10 874/2012, do MEC sobre as Metas Curriculares.
- Declaração de retificação nº 46/2012 da Assembleia da República, relativa à
Lei nº 51/2012, de 5 de Setembro.
- Declaração de retificação nº 51/2012 da Presidência do Conselho de Ministros
relativa à portaria nº 243/2012.
- Despacho nº 12567/2012 que estabelece os universos e os critérios para a
determinação dos percentis relativos à atribuição das menções qualitativas de Excelente
e Muito Bom.
- Projeto testes intermédios 2012/2013. Trata-se de um projeto com carácter
iminentemente formativo, devendo os grupos disciplinares e os Departamentos,
responsavelmente, selecionar os testes intermédios das disciplinas a contemplar.
O gestor deste projeto, é o docente Manuel José Garnel.

Ponto 3:
- Analisada a proposta do PAA, a apresentar ao Conselho Geral para consequente
aprovação, nos termos do Dec.Lei 75/2008, artº13º, alterado pelo Decreto-Lei nº
137/2012.

Ponto 4:
- Foram apresentados e aprovados os critérios de avaliação de ano. Ficará um
exemplar na Biblioteca, um nos serviços administrativos e será entregue outro à
Associação de Pais. Serão também colocados na página da escola.
Ponto 5:
- Está uma equipa a trabalhar no Regulamento Interno, pretendendo adequá-lo à
legislação vigente e por outro lado, facilitar a sua divulgação.
- Foram aprovados os conteúdos programáticos e metas de aprendizagem para a
Educação para a Cidadania.
- Foram aprovados os critérios de avaliação para a Educação para a Cidadania. A
avaliação será qualitativa e serão usadas as menções de Não Satisfaz, Satisfaz e Satisfaz
Bem.
- Foi aprovado o modelo de registo a ser usado para alunos com adequações
curriculares individuais, ao abrigo do DL nº 3/2008.
- Após aprovação da realização de reuniões intercalares, foi apresentado o
calendário.
- Foi aprovada a composição do Conselho de Alunos e Encarregados de
Educação, órgão consultivo do diretor.
- O magusto do Agrupamento será dia 09/11/2012, sendo interrompidas as aulas no
último bloco da tarde, na escola sede.
- A professora Amélia levantou uma questão sobre o Apoio ao Estudo, no sentido
de saber se é sumariado, tendo o presidente do CP respondido que os docentes devem
numerar e sumariar.
- Foram aprovadas as modalidades do Desporto Escolar.
- O grupo de Educação Física apresentou, pela voz do seu coordenador, um
documento como sinal de desabafo e protesto, relativo ao enorme atraso na conclusão
das obras do Pavilhão Desportivo Municipal.
- A professora Filomena Lisboa questionou se nas reuniões de avaliação intercalar
já podem propor alunos para apoio pedagógico acrescido. O presidente do CP
respondeu que sim, se o apoio estiver a funcionar ou houver disponibilidade de algum
docente.
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