DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE

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

MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 22 DE JANEIRO DE 2014

Informações:
•

Despacho nº16504-A/2013 do Secretário de Estado do Ensino e da Administração
Escolar, com orientações relativas ao período probatório.

•

Despacho nº110-A/2014 do Ministro da Educação e Ciência que homologa as metas
curriculares das disciplinas de Geografia, História e Ciências Naturais do 9º ano

•

Despacho nº521/2014 do Diretor Geral da DGE que divulga a lista de entidades
acreditadas pela DGE como avaliadoras e certificadoras de manuais escolares.

•

Decreto-Lei nº5/2014 que aprova a nova regulação relativa ao regime de avaliação,
certificação e adoção dos manuais escolares.

Análise da Avaliação do 1ºperíodo:
• Procedeu-se à leitura dos relatórios elaborados pelas equipas pedagógicas que fizeram
uma análise dos resultados com base nas tabelas e gráficos apresentados. Foram
nomeados alguns dos problemas constatados que se reflectem nos resultados de algumas
disciplinas e anos de escolaridade.
• Estes
documentos
deverão
ser analisados
mais
profundamente pelos
departamentos/grupos disciplinares e apresentar estratégias de remediação para melhoria
dos resultados, as quais serão dadas a conhecer ao Conselho Pedagógico na próxima
reunião.
Outros assuntos:
•

Foi aprovada a proposta da autarquia para a realização de uma ação de prevenção do bullying
destinada aos alunos do 1º ciclo. Esta atividade será realizada nas respetivas escolas em três
sessões com a duração aproximada de 1h 30m cada.

•

No âmbito do programa Kidsmart Early Learning que tem por objetivo a utilização e
integração das TIC em estabelecimentos do pré-escolar através da cedência de equipamento
informático foram cedidas, numa primeira fase, oito unidades IBM computadores e numa
segunda fase, oito impressoras Epson.

•

O desfile de carnaval será no dia 28 de Fevereiro com a participação dos alunos do préescolar, 1º e 2º ciclo. A concentração terá início às 13h45m na rua Dr. Carlos Noronha para
que o desfile se possa iniciar às 14h30m. Pede-se aos Diretores de Turma que acompanhem
os alunos.

•

Os professores que tiverem notícias de atividades e outros textos que queiram ver publicados
no jornal do Agrupamento devem enviá-los para o e-mail da professora Carla Correia até ao
final do mês de Abril.
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•

•

Foram aprovadas as propostas apresentadas pelo grupo de Educação Especial do Programa
Educativo Individual dos alunos:
•

Catarina Filipa Rodrigues Morais – 5º ano – Turma C

•

Alexandre Manuel Santos Lagoaça – 6º ano – Turma A

Foram aprovadas as Adequações Curriculares Individuais apresentadas pelo grupo de
Educação Especial e elaboradas pelos professores das respetivas disciplinas, dos seguintes
alunos:
•

5º B – Marcelo Salvador (Educação Musical)

•

6º A – Hugo Bragança ( Ciências Naturais)

•

7º A – Pedro Lagoaça ( TIC)

•

7º B – Daniel Moreira (TIC)

•

7º C – Adriana Fraga (TIC)

•

DCE – foram destacados professores na semana passada, mas ainda se encontram na escola
até serem substituídos.

•

Pessoal não docente – Dadas as limitações manifestadas por motivo de doença, por parte de
algumas funcionárias, fica comprometido o normal desenvolvimento das suas tarefas. Esta
situação tem vindo a agravar-se desde o início do ano lectivo.

•

O professor Artur Pires interveio dizendo que dada a especificidade das tarefas que os
funcionários desempenham, deveria haver mais rigor na sua seleção.

•

Informou, também que, a sala onde os alunos do 1º ciclo de Vila Flor almoçam não tem
condições para lá permanecerem durante todo o intervalo para o almoço.

•

O coordenador do 1º ciclo lembrou necessidade da realização de reuniões de articulação de
Inglês entre o 1º e o 2º ciclo.

A secretária
_____________________________________
(Maria do Carmo Ferreira)
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