Agrupamento de Escolas de Vila Flor

Minuta da ata nº 7 da reunião do Conselho Pedagógico de 11/03/13
Ordem de trabalhos:
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Aprovação dos calendários das provas de equivalência à frequência;
4- Avaliação de desempenho docente;
5- Outros assuntos.

Ponto 1:
– Foi aprovada a ata da reunião anterior.

Ponto 2:
-Deliberação nº 541/2013da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior.
Define os exames que servem como provas de ingresso na candidatura à
matrícula e inscrição no ensino superior no ano lectivo 2013/2014;
-Propostas de Metas Curriculares do Ensino Básico para as disciplinas de
História e Geografia de Portugal e Ciências Naturais, do 2.º ciclo, e de História
(7.º e 8.º anos), Geografia (7.º e 8.º anos), Ciências Naturais e Ciências FísicoQuímicas, do 3.º ciclo. Encontrando-se disponíveis no portal da Direção-Geral da
Educação e estão em consulta pública até 25 de março.

Ponto 3:
-Foram vistos e aprovados os calendários de provas de equivalência à
frequência, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e Secundário.

Ponto 4:
- Relativamente à avaliação de desempenho de docentes, não há mais
informações para além da legislação já publicada. Nos termos do seu ponto 1,
artigo 12º do Decreto-Regulamentar nº 26/2012, foi proposto e aprovado, por
unanimidade, um novo elemento para integrar a Secção de Avaliação de
Desempenho Docente do Conselho Pedagógico, o professor Francisco Jorge
Morais, substituindo assim a professora Maria Violante Pastor que deixou de
pertencer à referida secção por se ter aposentado.

Ponto 5:
- A Atividade “Comunhão Pascal” é no dia 15 de março, pelas 11 horas. As
escolas do 1º ciclo e Jardins-de-infância que queiram participar, devem
comunicá-lo antecipadamente;
- Sugestão, feita pelo professor Jorge Morais, para ser vista a questão do
equipamento de som no espaço do polivalente, porque o existente não funciona
bem o que prejudica a qualidade das atividades levadas a cabo neste espaço.
- Elaboração de matrizes:
- Os Departamentos devem indicar três nomes para a elaboração das
matrizes nos vários grupos disciplinares;
- Por força de cumprimento de calendário, no 1º ciclo as mesmas devem
ser entregues até 8 de abril;
- Nos restantes ciclos poderão ser entregues até ao final de abril.
- Vai realizar-se durante esta semana, de 11 a 15 de março, um simulacro de
sismo. O objetivo principal da realização de simulacros é o de criar
comportamentos de rotina que possam ajudar em situações reais.
- Proposta e aprovada para Coordenadora do Secretariado de Exames, a
Professora Carla Correia.
- Propostos e aprovados: como Técnica dos programas informáticos de suporte
às provas PFEB, ENEB e ENES, a professora Paula Sobral; como substitutos
para PFEB e ENEB a professora Lurdes Correia e para o ENES o professor
Fernando Freixo.
-Uma aluna da UTAD e ex-aluna desta Escola, no âmbito da realização da
dissertação de mestrado, em Psicologia da Educação, pretende realizar um estudo
sobre “ o nível da aprendizagem de leitura e bem-estar psicológico” a alunos do
2º ciclo deste Agrupamento de Escolas, no 3º período. Está a aguardar
autorização de aplicação, por parte da Direção Geral de Educação. Questionado

este Conselho sobre o exposto o mesmo não vê inconveniente que o referido
questionário seja aplicado logo que aprovada a sua aplicação.
- Aprovada a realização de uma ação de sensibilização, levada a cabo pela
Escola Segura, sobre os malefícios do tabaco e drogas destinada aos alunos do 2º
e 3º ciclos a realizar no início do 3º período, no âmbito do PES.
- O professor Artur Pires perguntou de que forma estarão os alunos a ser
selecionados para o acompanhamento e/ou avaliação psicológica, uma vez que
como coordenador do 1º ciclo e segundo as indicações que tinha entregou a
listagem dos alunos deste nível de ensino à Psicóloga e a mesma disse-lhe que de
momento já não tinha disponibilidade para mais alunos. Ficou o Presidente deste
órgão de informar a professora Raquel Silva, Coordenadora do PES sobre este
assunto.
-A professora Carmo Ferreira, manifestou o seu desagrado sobre o facto de as
atividades levadas a cabo no âmbito do desporto escolar e que interferem com
outras actividades letivas não serem comunicadas antecipadamente o que
eventualmente podem colidir com planificações inadiáveis ou de difícil alteração
de calendário, como são por exemplo testes e/ou preparação para os mesmos.
- O professor Jorge Morais transmitiu o descontentamento da encarregada de
educação de uma aluna do curso profissional que vive numa aldeia do concelho e
segundo a mesma a sua educanda para poder participar em duas visitas de estudo
planificadas para o fim-de-semana teve de vir de táxi para a vila.
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