AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR
Minuta da ata da reunião do Conselho Pedagógico de 09/10/2013
Ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Informações.
3. Critérios de avaliação.
4. Plano anual de atividades.
5. Outros assuntos
Ponto 1:
- Foi aprovada a ata da reunião anterior.
Ponto 2:
- O representante do Ministério da Educação e Ciência, na CPCJ de Vila Flor, é o
professor António Morgado.
- O presidente do Conselho Pedagógico referiu que o ano letivo arrancou com
toda a normalidade, em todas as escolas do agrupamento.

Ponto 3:
- Foram apresentados e aprovados os critérios de avaliação de ano. Ficará um
exemplar na Biblioteca, um nos serviços administrativos e será entregue outro à
Associação de Pais. Serão também colocados na página da escola.

Ponto 4:
- Relativamente ao Plano Anual de Atividades, a apresentar ao Conselho Geral
para consequente aprovação, nos termos do Dec.Lei 75/2008, artº13º, alterado pelo
Decreto-Lei nº 137/2012, o presidente alertou para a necessidade de ultimar este
documento com brevidade, devendo as propostas ser entregues na direção, até 18/10.
Ponto 5:
- A professora bibliotecária informou que a avaliação da biblioteca, relativa ao
ano anterior, foi de Muito Bom. Referiu ainda que está a decorrer o mês da biblioteca,
sendo o dia da mesma, assinalado a 28/10.
- Sobre o plano de formação do agrupamento, o presidente solicitou aos
coordenadores para auscultarem os docentes sobre as necessidades de formação, que

deverão ser em áreas exequíveis. Sensibilizou também os presentes para o facto de a
bolsa de formadores, ser enriquecida com novos formadores, devendo estes desenhar
ações, para o plano de formação.
- O magusto do Agrupamento será dia 11/11/2013, sendo interrompidas as aulas no
último bloco da tarde, na escola sede.
- Ao abrigo do nº 5 do artº 22 do despacho 5048-B/2013, o Conselho Pedagógico
autorizou o funcionamento de turmas com alunos de NEE, nas seguintes escolas: EB 1
de Samões, EB1 de Vila Flor nº 1, EB1 de Freixiel e EB23/S de Vila Flor (5º e 9º anos).
- Foram aprovadas as modalidades do Desporto Escolar.
- Foi aprovada a manutenção dos conteúdos programáticos e metas de
aprendizagem para a Educação para a Cidadania.
- Após aprovação da realização de reuniões intercalares, foi apresentado o
calendário.
- Projeto testes intermédios 2013/2014. Trata-se de um projeto com carácter
iminentemente formativo, devendo os grupos disciplinares e os Departamentos,
responsavelmente, selecionar os testes intermédios das disciplinas a contemplar, tendo o
presidente referido a importância de realizar testes nas disciplinas com exames
nacionais. O gestor deste projeto, é o docente Sandro Sampaio.
- Foram aprovados os seguintes projetos: “ Cientic”, do grupo 520, “Clube das
Artes”, grupo 250 e “Atelier de Expressão Plástica”, grupo 240.
- Foi aprovado o modelo de adequações curriculares para os alunos ao abrigo do
Dec. Lei nº 3/2008.
- Os diretores de turma e professores titulares de turma devem fornecer o email,
criado para o efeito, aos encarregados de educação e potenciar o uso do mesmo.
- Sobre a avaliação de desempenho docente, o presidente informou que, quem o
desejar, deverá solicitar até ao final do primeiro período, a observação de aulas, para o
próximo ano letivo.
- Por sugestão do professor Aníbal, o diretor irá convocar todos os docentes que
têm Apoio ao Estudo, para uma reunião, presidida pelo coordenador dos diretores de
turma, a fim de ser feita uma reflexão sobre as metodologias a implementar.
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