DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

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

MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO
11 DE DEZEMBRO DE 2013
Ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Informações;
3. Outros assuntos.
1. Aprovação da ata da reunião anterior
 A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.
2. Informações


Despacho n.º 14788-A/2013 de 14 de Novembro – Cria e regulamenta procedimentos
simplificados de avaliação e certificação de manuais escolares, estabelece os critérios de
avaliação para certificação, os prazos, os encargos e os manuais das disciplinas e anos de
escolaridade a avaliar e certificar.

3. Outros assuntos
 Plano de Formação 2013-2015 – O Diretor apresentou o Plano de Formação do pessoal
docente e não docente para os próximos dois anos letivos. Este plano foi elaborado de acordo
com as necessidades manifestadas pelos elementos do Conselho Pedagógico, no que toca ao
pessoal docente, bem como as manifestadas pelo pessoal não docente.
 Realização de atividades culturais/lúdicas no último dia de aulas do 1.º período - Foi
apresentada a proposta para a suspensão da atividade letiva, no dia dezassete de dezembro,
ao último bloco da tarde, para que a Associação de Estudantes possa levar a cabo um conjunto
de atividades já programadas. Esta proposta foi aprovada.
 Avaliação da área de Expressões Artísticas e Físico Motoras nº 1.º Ciclo – O conselho
Pedagógico deliberou que haverá apenas uma avaliação no que toca à área de Expressões
Artísticas e Físico Motoras com base no Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho e do parecer da
DGEstE – DSRN.
 Formação e a certificação de competências em TIC – O Presidente do Conselho informou
que obtiveram certificação Nível 1, 24 docentes do Agrupamento de Escolas. Esta certificação
iniciou-se em 2009, e, entretanto, alguns destes docentes podem já não lecionar no
Agrupamento.
 Prova de Inglês no 9.ºano da escolaridade – O Diretor do agrupamento esteve presente,
juntamente com uma docente de língua inglesa, numa reunião com o IAVE, onde foram dadas
algumas informações sobre a realização da prova de diagnóstico da língua inglesa a realizar,
obrigatoriamente, por todos os alunos do 9.º ano da escolaridade.
 Prova de avaliação de conhecimentos e capacidades dos docentes – O conselho de Vila
Flor aparece referenciado nos editais do Ministério da Educação e Ciência como local de
realização da prova de avaliação de conhecimentos e capacidades dos docentes, a realizar no
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dia 18 de dezembro. O Diretor do Agrupamento foi convocado para uma reunião na DGEstE –
DSRN que posteriormente foi cancelada. Até ao momento não recebeu qualquer informação,
verbal ou escrita sobre a realização da prova, mesmo depois de encetar contactos telefónicos
com os serviços do ministério.
 Adequações Curriculares Individuais (alínea b) do ponto 2.º do artigo 16.º do Decreto-Lei nº
3/2008 de 7 janeiro) – Foram apresentadas e aprovadas adequações curriculares para os
alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos, elaboradas pelos docentes, nas disciplinas onde
os alunos mostraram necessidade desta medida educativa. Foi também aprovada uma adenda
ao Programa Educativo Individual da aluna Diana Filipa Campos Monteiro que passa agora a
beneficiar de novas medidas educativas.
 Alteração ao Plano Anual de Atividades – Foram apresentadas e aprovadas a realização de
uma visita dos alunos da Escola EB1 de Santa Comba da Vilariça ao centro de Ciência Viva em
Bragança e a realização de atividades festivas do Dia Mundial da Criança.
 Avaliação de desempenho docente – O Diretor lembrou a necessidade dos docentes que
quiserem ou necessitarem de aulas assistidas, o fazerem de acordo com o calendário previsto e
já divulgado. Informou também da publicação, em breve, de uma informação sobre o assunto.
 Biblioteca Escolar
o

A professora bibliotecária informou do projeto “Amostras para Ler+”, da Rede de
Bibliotecas Escolares e Plano Nacional de Leitura. A biblioteca vai participar com duas
turmas.

o

Chegaram alguns exemplares do livro “O risco espreita – mais vale jogar pelo seguro”,
da Coleção Seguros e Cidadania. São acompanhados por um guião e podem ser
utilizados por quem o desejar.

o

A biblioteca recebeu um exemplar do livro “Pequenos gestos Grandes corações,
histórias da Ajudaris 2012”. No seguimento do convite para a participação no livro de
2013, o Pré-escolar e Primeiro Ciclo manifestaram vontade em participar.

o

A representante do Pré-escolar questionou sobre a continuação de alguns projetos que
estavam a ser desenvolvidos pela Biblioteca Escolar, nomeadamente “Baú dos livros” e
“Leitura bate à porta”. O primeiro terá continuidade e o segundo será substituído por
um novo projeto.

 Avaliação do primeiro período – A docente Palmira Magueta referiu a necessidade dos
docentes responsáveis pelos clubes e projetos informarem os diretores de turma sobre a
avaliação dos alunos nessa componente do currículo, para que a informação conste na registo
individual de avaliação.
 Quadro de Mérito - A docente Palmira Magueta alertou para a necessidade de serem definidos
e divulgados critérios claros para indicação de alunos para o Quadro de Mérito, que se
distinguiram em atividades desportivas, artísticas, culturais ou outras em representação do
agrupamento.
 Notícias na página eletrónica do agrupamento – O docente Aníbal Gonçalves informou que
na página Web do agrupamento podem ser divulgadas notícias de atividades desenvolvidas em
qualquer estabelecimento do agrupamento.
O secretário
_____________________________________
(Aníbal Augusto Gonçalves)
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