Minuta do Conselho Pedagógico do dia 6 de junho de 2013
Ordem de trabalhos:
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3-Aprovação de projetos com mobilidade de docentes;
4- Outros assuntos.
1 – Aprovação da ata da reunião anterior.
Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior.
2 – Informações.
 Despacho nº 6651/2013 do Sr. Ministro da Educação e Ciência que homologou
as Metas Curriculares da disciplina de Inglês dos 2º e 3º ciclos do Ensino
Básico. Estas metas estão disponíveis no portal da DGE.


Decreto-Lei nº70/2013 de 23 de maio, do MEC que estabelece o regime jurídico
da lecionação e da organização da disciplina de EMRC, nos estabelecimentos
públicos do Ensino Básico e Secundário.



Despacho nº 6943-A/2013 do MEC que estabelece um calendário de adoção de
manuais escolares para os cursos profissionais do Ensino Secundário, para o ano
letivo 2013/2014 para as disciplinas previstas no seu anexo I.



Despacho de lançamento do ano letivo que aguarda publicação.

3-Aprovação dos projetos com mobilidade de docentes.
Aprovados os projetos apresentados pelos seguintes docentes:
 Isabel Maria Fidalgo Peixoto: Ciências Experimentais no 1º ciclo.


Maria das Dores Teixeira Chavães Barros: Português como Língua não Materna
(destinatários: todos os alunos do agrupamento).



Ana Paula Borrego da Silva e Esmeralda da Conceição Rodrigues Ramos
Vaqueiro: A Expressão Dramática no Pré- Escolar/1º ciclo.

Com base nestes projetos e na continuidade do já existente, projeto de leitura e escrita
aprovado na última reunião do Conselho Pedagógico, o agrupamento vai propor a
mobilidade dos respetivos docentes.

4-Outros Assuntos.
 Proposta para serem pagas a bolsa de formação em contexto de trabalho e o
subsídio de alimentação aos alunos do curso CEF que ultrapassaram 5% do total
de faltas permitido, atendendo a que são alunos carenciados.
Aprovado


O Presidente do Conselho Pedagógico, solicitou a formulação dos critérios a
aplicar para escolha de três alunos do décimo segundo ano, que a Câmara
Municipal de Vila Flor levará numa visita ao parlamento europeu nos dias onze,
doze e treze de julho. O Conselho Pedagógico pronunciou-se, decidindo que
fossem escolhidos de entre os que participaram no ano anterior no parlamento
jovem e delegou a elaboração dos restantes critérios, no coordenador
responsável do parlamento jovem.



Aprovação da matriz da prova de avaliação final do CEF de Práticas Técnico
Comerciais. (Inclui as quatro disciplinas de formação tecnológica).
Aprovado



O Presidente do Conselho Pedagógico propôs que a Psicóloga que presta serviço
no Agrupamento possa estar presente nas reuniões de avaliação, podendo
intervir nas mesmas sem direito a voto.
Aprovado



A Coordenadora do Pré- Escolar apresentou proposta para que o Jardim de
Infância de Candoso se possa deslocar a Samões para participar na festa de fim
de ano do Jardim de Infância, a realizar no dia treze de junho. O transporte ficará
a cargo da Educadora que fará as diligências necessárias.
Propôs ainda que o Jardim de Infância número um de Vila Flor se possa deslocar
ao Jardim de Infância de Samões, no dia catorze de junho, para um convívio
entre todos.
Aprovadas



Relativamente à avaliação a professora Carmo Ferreira perguntou se as reuniões
não se realizarem, por motivo de greve, quem convoca as segundas reuniões. O
senhor Presidente respondeu que o Diretor convocará nova reunião.



O Coordenador do primeiro ciclo referiu que deveria ser elaborado um modelo
para os Encarregados de Educação dos alunos de 4º ano e no caso de não
permitirem que os seus educandos usufruam do acompanhamento
extraordinário, o manifestem por escrito.
Congratulou-se ainda com a tomada de posse do Diretor, desejando-lhe sucesso.
Sugeriu que fosse colocada na página do Agrupamento a nomeação dos restantes
Elementos da equipa.

O professor Jorge Morais corroborou essa opinião, felicitando-o pela
recondução e desejando-lhe bom trabalho.

O Diretor agradeceu e disse que o sucesso de quem dirige o agrupamento é o
sucesso do agrupamento. A envolvência de todas as estruturas dependerá sempre
de um líder, mas muito mais de quem está à frente das estruturas intermédias.


A Coordenadora do Departamento de Línguas questionou o Presidente do
Conselho Pedagógico sobre a possibilidade de ser alargado o período para
entrega do relatório de Autoavaliação. Este mencionou que o alargamento desta
data iria colidir com outros prazos, o que levaria o processo a ter que ser todo
alterado, uma vez que iria coincidir com as férias de alguns docentes. A data de
entrega mantém-se, assim para o dia vinte e um de junho.
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