DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE

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

Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 19/02/2014
Ordem de trabalhos:
Ponto um – Aprovação da ata da reunião anterior;
Ponto dois – Informações;
Ponto três – Análise das reflexões e das medidas adotadas pelas estruturas pedagógicas
intermédias, relativas aos resultados da avaliação do 1º Período;
Ponto quatro – Outros assuntos.

Ponto um – Foi aprovada a ata da reunião anterior com a abstenção das Prof. Rosa
Galvão e Filomena Lisboa.
Ponto dois – Informações:
- Parecer nº2/2014 do Conselho Nacional de Educação ( C.N. E.), sobre a integração do
ensino da Língua Inglesa no currículo do 1º ciclo do Ensino Básico.
- Decreto-Lei nº22/2014 de 11 de fevereiro do M.E.C. que estabelece o regime jurídico
da formação contínua de professores e define o respetivo sistema de coordenação,
administração e apoio.
- Lei nº7/2014 de 12 de fevereiro que estabelece um aditamento ao Dec. Lei nº146/2013,
que determina as dispensas da realização da prova de avaliação de conhecimentos e
capacidades.
Ponto três - Foram lidos, analisados e refletidos os relatórios das medidas/estratégias
elaboradas pelas estruturas pedagógicas intermédias, relativas à avaliação do primeiro
período.
Ponto quatro – Outros assuntos:
- Foi aprovado o plano anual de atividades pelo Conselho Geral.

- O plano anual de atividades do PES foi reformulado, porque só ontem o Centro de
Saúde assegurou presença de uma coordenadora por parte da Saúde e se definiram as
atividades que irão ser incluídas no Plano Anual de Atividades do PES. O GAJ começa a
funcionar no dia 10 de março das 10 às 12 horas, às segundas-feiras com a presença de
uma enfermeira.
- No desfile de Carnaval, o entrudo fica a cargo da E.B1 nº1 de Vila Flor e a decoração
do carro, dos Jardins de Infância nº 1 e 2, de Vila Flor.
- Foi aprovada a proposta da visita de estudo do profissional, nos dias 28, 29 e 30 de
março à reserva da Faia Brava em Figueira de Castelo Rodrigo, organizada pelo professor
João Valério, envolvendo também a professora Ana Marques.
- Foi aprovada a proposta da visita de estudo dos alunos do profissional à Qualifica-Feira
de Educação, Formação, Juventude e Emprego na Exponor no dia 14 de Março,
organizada pelo professor Vítor José Pereira Afonso.
- Foi aprovada a proposta da visita de estudo à UTAD no dia aberto, em 2 de Abril, dos
alunos do 12º B, sendo acompanhados pela professora Manuela Sanches.
- A proposta da visita de estudo a Vila Real no dia 21de março no âmbito das disciplinas
Comunicar em Inglês e de Matemática, não foi aprovada devido ao elevado número de
dias de visitas de estudo, a realizar nesse mês.
-Foi aprovada a proposta do Grupo de Educação Especial relativa ao Programa
Educativo Individual de alunos.
- Foi aprovada a proposta do Grupo de Educação Especial, para Adequações Curriculares
Individuais, elaboradas pelos professores das respetivas disciplinas, de alguns alunos.
- Foi aprovada a proposta de atividade” A Importância da Separação de Resíduos e
Reciclagem”, a desenvolver na EB1 de Vila Flor, no dia 13 de Março, por duas
enfermeiras do Centro de Saúde.
- Foi aprovada a proposta de atividade ”Confeção do Folar”, a realizar na padaria Fraga e
com a presença dos alunos da EB1 de Vila Flor, na última semana deste período.
-A professora bibliotecária informou que a semana da leitura decorrerá de 5 a 9 de Maio,
sendo a temática da mesma, “A Língua Portuguesa”, referiu ainda, que a coordenadora
inter-concelhia se disponibiliza a realizar uma ação de formação para docentes no âmbito
da Literacia da Informação - Guias de Pesquisa, com o objetivo se adotarem os referidos
documentos a toda a comunidade educativa. Esta formação poderá vir a ser creditada.
Enviou, ainda, previamente para os elementos do Conselho Pedagógico um documento
com as seguintes informações:
CONCURSOS:
-Concurso de Leitura para os 2º e3º ciclos( no âmbito da Semana da Leitura, o
regulamento está disponível na Biblioteca;
-Concurso LER A SORRIR ;
-Concurso LER É UMA FESTA;
- Visita da escritora CIDÁLIA FERNANDES, no dia 5 de maio, no âmbito da Semana da
Leitura.

A escritora vai realizar duas sessões com a comunidade educativa: 2º ciclo e secundário
(12ºano)
-“TROCA DE CORRESPONDÊNCIA” – atividade de escrita entre as Bibliotecas
Escolares do Agrupamento de Escolas de Vila Flor e o Agrupamento de Escolas de
Carrazeda de Ansiães. Participaram já nesta atividade articulada os alunos do 5ºA e do
5ºB.
- O professor Aníbal pediu que fosse clarificada a expressão “maior rigor na seleção”
utilizada na minuta da ata da reunião anterior em referência à seleção de pessoal não
docente.
O Secretário
_____________________________
Manuel Soeiro

