DIREÇÃO REGIONAL DE E DUCAÇÃO DO NORTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR – 151841
ESCOLA EB2,3/S DE VILA FLOR – 346184

MINUTA DA ATA Nº 11
CONSELHO PEDAGÓGICO- 11/07/2013
Ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Informações;
3. Análise do processo de revisão da avaliação à disciplina de Matemática A, do
aluno Virgílio André Fernandes, ao abrigo do ponto 6, do artigo 21, da Portaria
243/2012 de 10 de agosto;
4. Análise da avaliação final do 3º período;
5. Início das atividades letivas no ano letivo 2013/2014;
6. Outros assuntos.
•

Ausências: a docente Filomena Lisboa.

1- Aprovação da ata da reunião anterior
•

Foi aprovada a ata da reunião anterior.

2- Informações:
•

Despacho nº 8056-A/2013, referente à nova data dos exames do dia 17/06/2013, que não
se realizaram por motivo de greve dos docentes;

•

Despacho nº8612-A/2013, que estabelece novas datas para calendarizar exames de
equivalência à frequência, bem como para a afixação de resultados de exames;

•

Despacho nº8248/2013, dos gabinetes dos Secretários de Estado do Ensino Básico e
Secundário, relativo ao calendário escolar;

•

Decreto-Lei 91/2013 de 10 de julho, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei
139/2012;

• Despacho normativo nº 7-A/2013, que introduz normas relativas à distribuição de serviço
docente de quadro, de acordo com o despacho normativo 7/2013.

3- Análise do processo de revisão da avaliação à disciplina de Matemática A, do
aluno Virgílio André Fernandes, ao abrigo do ponto 6, do artigo 21, da Portaria
243/2012 de 10 de agosto;
•

O Conselho Pedagógico examinou atentamente todo o processo, através dos diferentes
documentos de fundamentação apresentados: requerimento da encarregada de educação,
documentos do conselho de turma, relatório da docente da disciplina e relatório da diretora
de turma. Após uma análise exaustiva, o Conselho Pedagógico decidiu, por unanimidade,
dar provimento ao pedido de revisão da avaliação apresentado.
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4- Análise da avaliação final do 3º período.
•

Foi feita uma resenha dos relatórios elaborados pelas equipas pedagógicas de
acompanhamento e analisados os resultados com base nas tabelas e gráficos
apresentados.

• Desta análise destaca-se o sucesso nas atividades desenvolvidas pelo pré-escolar, o
aproveitamento global positivo do 1º e 2ºciclos e a melhoria significativa, no 3º ciclo, nas
disciplinas de Inglês, Português, Matemática e Física e Química. O 8º ano registou uma
elevada percentagem de insucesso. No secundário, o 10º ano apresenta um insucesso
significativo nas disciplinas de Física e Química A, Matemática A e Inglês.

5- Início das atividades letivas no ano letivo 2012/2013.
•

Foi aprovada a proposta sugerida pelo presidente do Conselho Pedagógico, no sentido de
iniciar as atividades letivas no dia 16 de setembro.

6- Outros assuntos.
•

O Conselho Pedagógico ratificou o calendário de exames de equivalência à frequência do
secundário, 2ª fase, que se desenrola nos dias 16,17 e 18 de julho.

•

Foram apresentados e aprovados os critérios de seleção para contratação de escola, no
ano escolar 2013/214.

•

O Conselho Pedagógico aprovou os critérios para a elaboração de horários apresentados
pelo presidente deste órgão, tendo o mesmo sugerido que em departamento, os grupos
disciplinares reflitam se querem ou não alterar a carga horária semanal.

•

O Conselho Pedagógico aprovou a proposta de oferta complementar, no 1º,2º e 3º ciclos,
apresentada pelo presidente do Conselho Pedagógico, no sentido de contemplar a
Educação para a Cidadania e, no caso do 1º ciclo, algumas abordagens às TIC.

•

Foi aprovada a proposta do presidente do Conselho Pedagógico relativamente à carga
horária semanal do 1º ciclo.

•

Foi aprovada a proposta do presidente deste órgão referente ao plano de atividades de
enriquecimento curricular (AEC) a desenvolver nos diferentes anos do 1º ciclo.

•

Foram aprovados os Relatórios Finais dos alunos com NEE abrangidos pelo do DecretoLei nº 3/2008 de 7 de janeiro, não sujeitos a avaliação externa.

•

O Conselho Pedagógico aprovou as reformulações dos Programas Educativos Individuais
(PEI), ao abrigo do Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro, por transição de ciclo, propostos
pela delegada de grupo de Educação Especial.

•

Foram também aprovados os PEI dos alunos Carina Sofia Nunes Mesquita, 5º ano, da
EB2,3/S de Vila Flor; David André Alagoa Teixeira, 4º ano, da EB1 de Seixo de Manhoses.

•

O presidente do Conselho Pedagógico fez saber que o quadro de mérito da escola ainda
não está fechado, uma vez que ainda faltam os alunos submetidos a avaliação externa. No
entanto, quando o processo estiver concluído, os resultados serão divulgados na página
do agrupamento.

•

O Conselho Pedagógico aprovou, por maioria, a proposta para a eleição de coordenadores
de departamento ainda este ano letivo.
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•

O presidente do Conselho Pedagógico informou o órgão de que a Secção de Avaliação de
Desempenho Docente (SADD) vai reunir-se dia 15 de julho, a fim de proceder à
harmonização das avaliações.

•

O docente Jorge Morais, na sua última intervenção enquanto elemento do Conselho
Pedagógico, por motivo de aposentação, fez um discurso emotivo e saudosista, em que
destacou o seu papel ativo e a sua frontalidade, ao longo dos anos em que esteve na
escola e no Conselho Pedagógico. Em resposta às palavras do docente Jorge Morais, o
presidente do Conselho Pedagógico salientou a sua rica e acalorada participação.

Assinaturas:

O Presidente

A Secretária

__________________________

__________________________

Fernando Filipe de Almeida

Ana Arminda Azevedo
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