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 12/12/2012
Ordem de trabalhos:
1.
2.
3.
4.

Aprovação da ata da reunião anterior;
Informações;
Avaliação externa no âmbito da avaliação do desempenho docente;
Outros assuntos.

1 – Aprovação da ata da reunião anterior:
– Foi aprovada a ata da reunião anterior.
2 – Informações:
– Despacho normativo nº 24-A/2012, de 6 de dezembro, que regulamenta a avaliação do ensino básico.
3 – Avaliação externa no âmbito da avaliação do desempenho docente:
– Nota informativa sobre Avaliação do Desempenho Docente da Direção Geral da
Administração Escolar.
– Questões emergentes da análise da legislação relativa ao novo modelo de avaliação do desempenho docente decorrente da entrada em vigor do Decreto-Lei
nº 41/2012, de 21 de fevereiro, e demais legislação complementar
4 – Outros assuntos:
– Aprovada a proposta de alteração dos critérios de avaliação motivada pela publicação do despacho normativo nº 24-A/2012.
– Aprovado o modelo de operacionalização da recolha de informação relativa ao
Apoio ao Estudo, apresentado pela coordenadora dos directores de turma do
2º ciclo.

– Aprovada a proposta de alteração aos “Critérios de avaliação de Educação para
a Cidadania”, resultante da entrada em vigor do Despacho normativo nº 24A/2012.
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– Aprovadas as adequações curriculares individuais, elaboradas pelos professores
das respectivas disciplinas, apresentadas pelo grupo de Educação Especial.

– O Presidente informou que esteve presente na escola a representante do sector privado que acompanha o “Plano de Melhoria”.
– Aprovada a proposta do “Pré-escolar “acerca da deslocação dos alunos do Jardim de Infância de Candoso para Samões, no dia 13 de dezembro, para participarem na Festa de Natal.
– Aprovada a proposta para a realização de atividades no último dia de aulas do
1º período, 14/12/2012, a partir das 16 horas.

A secretária
________________________
Maria Amélia Pinto
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