Direção Regional de Educação do Norte

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR - 151841

ESCOLA EB2,3/S DE VILA FLOR - 346184

Minuta da ata da reunião do Conselho Pedagógico de 14/11/2012

Ordem de trabalhos:
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Critérios de avaliação;
4- Emissão de parecer sobre o Regulamento Interno do Agrupamento;
5- Outros assuntos.
1- Aprovação da ata da reunião anterior:
- Foi aprovada a ata da reunião anterior.
2- Informações:
- Despacho normativo n.º 24/2012 que regula o processo de constituição e
funcionamento da bolsa de avaliadores externos;
- Calendário das aplicações e duração dos testes intermédios - versão retificada
(2 de out. de 2012);
- Informação da DREN - Aprovação do Projeto Final do Desporto Escolar
2012/2013.
3- Critérios de avaliação:
- Foi lida, analisada e aprovada a proposta de critérios de avaliação (Ensino
Básico e Secundário), para o 1.º período;
- Aprovada a proposta apresentada pela docente Beatriz Escaleira, relativamente
à sua presença nos conselhos de turma;
- O Presidente do Conselho Pedagógico deu a conhecer o calendário de reuniões
de avaliação, a realizar entre os dias 17 e 19 de dezembro.
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4- Emissão de parecer sobre o Regulamento Interno do Agrupamento:
- O parecer foi positivo, concordando-se com a nova organização do documento
que facilita a sua consulta e divulgação. Considerou-se, no entanto, que antes da
sua aprovação pelo Conselho Geral, o documento deverá ficar à disposição da
comunidade educativa, para apresentação de propostas que o possam melhorar.
Este órgão apresentou algumas sugestões a contemplar no documento.

5- Outros assuntos:
- Plano de Melhoria:
- Foi constituído o Conselho de Alunos e Encarregados de Educação (CAEE),
órgão consultivo do director, faltando apenas representantes dos encarregados de
educação do 2.º e 4.º anos. Serão tomadas diligências, no intuito de concluir a
constituição do referido órgão;
- No sentido de atingir os objetivos propostos no Plano de Melhoria, o Presidente
do Conselho Pedagógico solicitou aos professores titulares de turma do PréEscolar e do Primeiro Ciclo e aos diretores de turma um maior empenho nas
ações a implementar;
- Os planos de recuperação serão elaborados usando a aplicação da DREN, pelo
que serão facultados: nome de utilizador e palavra passe;

- Aprovada a proposta da reformulação do Programa Educativo Individual (PEI),
na sequência da alteração do Plano Individual de Transição (PIT), da aluna Liliana
Fernandes do 8.º A;

- Aprovadas as adequações curriculares individuais elaboradas pelos professores
das respetivas disciplinas, apresentadas pelo Grupo de Educação Especial;
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- A avaliação das atividades desenvolvidas, no âmbito do Plano Anual de
Atividades, deverá ser registada no documento destinado para o efeito e
entregue, logo que possível, à professora Carla Correia;
- No presente ano letivo serão aplicados os Testes Intermédios nas seguintes
disciplinas/anos:
1.º Ciclo do Ensino Básico:
Português - 2.º ano, no dia 28 de maio;
Matemática - 2.º ano, no dia 31 de maio.
3.º Ciclo do Ensino Básico:
Matemática - 9.º ano, no dia 12 de abril;
Ensino Secundário
Física e Química A - 11.º ano, no dia 29 de abril;
Biologia e Geologia - 11.º ano, no dia 17 de maio;
Matemática A - 11.º ano, no dia 06 de março.

A Secretária
________________________
Ana Paula C. R. Pires
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