Agrupamento de Escolas de Vila Flor
Minuta do Conselho Pedagógico de 3 de setembro de 2013
Ordem de trabalhos:
1 – Informações:
2 – Plano das Atividades de Enriquecimento Curricular:
3 – Outros assuntos:
1º Ponto:
• Despacho nº 9265-B/2013, proveniente do Gabinete do Senhor Ministro
que se aplica aos estabelecimentos de educação e ensino público,
nomeadamente na educação pré-escolar e 1º ciclo e define as normas
de funcionamento das atividades de animação e de apoio à família e
atividades de enriquecimento curricular.
• Portaria nº 276/2013 de 23 de agosto do Ministério da Educação e
Ciência que define os procedimentos para uma experiência-piloto no
âmbito da oferta formativa de cursos vocacionais de nível secundário.

2º Ponto:
• O Conselho Pedagógico deu parecer positivo ao Plano das Atividades
de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2013/2014 do 1º ciclo.
• Em conformidade com a alínea e) do ponto 3 do artigo 3º do Despacho
Normativo nº 7/2013, o Diretor do Agrupamento elaborou uma proposta
e definiu os procedimentos para ocupação dos tempos escolares, para
todos os alunos do Agrupamento. A proposta foi aprovada.
3º Ponto:
• Dia do Diploma, 12 de setembro às 15.30m. Nesta cerimónia serão
também homenageados os alunos que integram o quadro de mérito. O
convite é extensivo a toda a comunidade educativa.
• O Presidente do Conselho Pedagógico referiu a importância da receção
aos novos alunos de todo o Agrupamento que será no dia 16 de
setembro. Na Escola sede a organização da mesma fica a cargo da
professora Isabel Videira e nos Jardins de Infância e nas Escolas do 1º
Ciclo é da responsabilidade dos professores titulares de turma.

• Foi aprovada a proposta da definição de horas para ocupação de
cargos.
• O Regulamento Interno será distribuído pelos alunos e os encarregados
de educação tomarão conhecimento.

• O professor Aníbal Gonçalves alertou para a necessidade de atualizar os
mails dos Diretores de turma para que estejam coincidentes com o ano
de frequência dos alunos.

• O professor Artur Pires lançou o repto de no 1º Ciclo, haver também a
possibilidade de permuta entre professores titulares e professores das
AECs. Proposta aprovada.

• A professora Paula Pires referiu a importância da organização do
processo individual dos alunos relativamente à parte pedagógica no
ensino secundário, por parte dos respetivos Diretores de Turma. A
proposta foi aprovada.

• A professora Palmira Magueta, a pedido do Departamento de Línguas,
sugeriu que as aulas de Português não sejam imediatamente após as
aulas de Educação Física. Foi também dito por alguns docentes que
seria conveniente as atividades do PAA serem condensadas numa
semana, para dar cumprimento aos programas de modo a que os alunos
não saiam prejudicados.

• A Delegada de Grupo de Educação Especial propôs para aprovação do
C.P. os Relatórios Finais e a Reformulação dos Programas Educativos
Individuais, por transição de ciclo, ao abrigo do Decreto-Lei nº3/2008 de
7 de Janeiro. Proposta aprovada.
• O Professor Artur Pires explanou a proposta de uma viagem à Madeira
nos dias 7,8 e 9 deste mês, dos alunos que frequentaram o 4º ano na
EB1 de Vila Flor no ano anterior. A mentora do projeto é a professora
Olimpia Carvalho, em parceria com o município e os encarregados de
educação e Região Autónoma da Madeira. Proposta aprovada.

• Foi feita uma abordagem acerca do funcionamento, dinâmica e parcerias
levadas a cabo pela BE em anos anteriores.
A secretária
___________________
(Dulce da Assunção Xavier)

