DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

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

Minuta da ata nº8 do Conselho Pedagógico de 10/04/2014
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Aprovação das Informações das Provas de Equivalência à Frequência;
4 – Aprovação dos parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões do
desempenho do pessoal docente;
5 – Outros assuntos.
Faltou à reunião a Bibliotecária – Helena Andrade.
1 – Aprovação da ata da reunião anterior.
. Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior.
2 – Informações.
. Parecer do CNE (conselho nacional de educação) sobre o projeto de decreto-lei que
procede à revisão do regime jurídico da habilitação profissional para a docência dos
educadores e professores dos ensinos básico e secundário;
. Declaração de retificação n.º 349/2014 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino
Superior relativamente à deliberação n.º 598/2014 que saiu com imprecisões (prérequisitos).
. Orientações para o processo de constituição da rede de ofertas educativas e
formativas - Ano Letivo 2014/2015.

. Áreas de Educação e Formação e Saídas Profissionais Prioritárias na Oferta de
Dupla Certificação de Jovens - ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional).
. Ofício circular - DGE (Direção Geral de Educação) - Utilização de Calculadoras no
Ensino Secundário: Exames Finais Nacionais de Física e Química A, de Matemática A,
Matemática B e Matemática aplicada às Ciências Sociais.
. Lista da DGE relativa às calculadoras para o secundário: Exames Finais Nacionais de
Física e Química A, Matemática A, Matemática B e Matemática aplicada às Ciências
Sociais.
. Portaria n.º 81/2014 de 9 de Abril do MEC que define o regime de avaliação,
certificação e adoção dos manuais escolares dos ensinos básico e secundário.

3 – Aprovação das Informações das Provas de Equivalência à Frequência.
. As Informações das Provas de Equivalência à Frequência foram elaboradas por
equipas constituídas para o efeito e apresentadas pelos departamentos nos termos da
alínea a do art.º 29 do despacho normativo n.º 5/2013.
Foram aprovadas por unanimidade as Informações das Provas de Equivalência à
Frequência.
4 – Aprovação dos parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões do
desempenho do pessoal docente;
. Foram aprovados os parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões do
desempenho do pessoal docente, ao abrigo das alíneas b) e c) do artigo 11º do Decreto
Regulamentar nº 26/2012.
Os documentos serão disponibilizados na página da Escola com espaços editáveis, que
facilitam o seu preenchimento.
O Relatório da Autoavaliação é anual e obrigatório.
5 – Outros Assuntos.
. Realização do teste Key for Schools Portugal 2014. Relativamente a este teste o
Conselho Pedagógico foi informado que a primeira componente (Reading/Wrinting e
Listeming) é realizada no dia 30 de abril às catorze horas e que a segunda componente,
oral (Speking) já está a ser realizado desde o dia 24 de março. No entanto ainda não
chegou a informação sobre as realizações das sessões.

. A proposta de atividade dirigida ao 1º ciclo do ensino básico – Programa de
Educação Sexual- teve o parecer favorável do respetivo Departamento com a reserva
que estas atividades, devem ser planificadas atempadamente, nomeadamente no
início do ano aquando da elaboração das planificações.
O conselho Pedagógico aprovou a proposta mas remete para a Portaria 196-A /2010 e,
sugere que o tema a “Reprodução” não seja abordado por não fazer parte da lista dos
temas a serem abordados no primeiro ciclo.
. Foi aprovada o projeto da estagiária, Carla Meneses, do Instituto Politécnico de
Bragança para desenvolver atividades lúdicas com as línguas: Inglês e Espanhol, para as
turmas do pré-escolar e primeiro ciclo. As atividades para o primeiro ciclo realizar-seão ao final da tarde e as do pré-escolar no período da manhã.
. No âmbito do Dia Mundial da Criança, no dia 3 de junho, a Câmara Municipal
oferece a peça de teatro “A Boneca Abandonada”. O conselho Pedagógico considerou
que a referida peça se destina ao pré-escolar e ao primeiro ciclo e deverá realizar-se
em duas sessões, preferencialmente. Para o segundo ciclo será apresentada a peça “A
Menina do Mar”, no dia 5 de junho.
. Projeto “mem TUA” vai ser desenvolvido no próximo ano letivo, o projeto insere-se
nas contrapartidas da EDP. A ideia é fazer um levantamento em suporte vídeo,
fotográfico, feito com base em entrevistas a pessoas com memórias da Linha do Tua,
sendo os destinatários os alunos do ensino secundário. Foi aprovado. O professor
Aníbal Augusto Gonçalves “lamenta que se destrua todo o ecossistema do Vale do Tua
e a linha de comboio centenária do Tua com um projeto de viabilidade duvidosa e que
depois se venha a valorizar a memória do que foi destruído. A linha foi deixada a
degradar-se e não foi suficientemente defendida pelas autarquias do território que
servia. No que toca ao Concelho de Vila Flor, segundo o projeto que viabilizou a
barragem, a Linha do Tua manter-se-á em funcionamento, pois haverá transporte
ferroviário de Brunheda a Mirandela”.
. A professora Rosa Galvão solicitou seis aulas, de quarenta e cinco minutos, para
cumprimento do programa da História A. Foi aprovado
. O diretor teve conhecimento da proposta de encerramento de escola EB1 de
Freixiel, sendo os alunos acolhidos na escola de Vilas Boas; EB1 do Seixo, não se
sabendo ainda da escola de acolhimento. O Jardim de Infância nº 2 de Vila Flor fecha,
mas apenas em termos de código. Encerra o Jardim de Infância de Benlhevai.
O Diretor da Escola lamenta não ter sido considerado como parte da reunião sobre o
reordenamento da rede escolar realizada entra a Câmara Municipal e DGEstE (DireçãoGeral dos Estabelecimentos Escolares).

O Conselho Pedagógico considera que, de acordo com a proposta apresentada pela
DGEstE à Câmara Municipal, a mesma não parece estar devidamente fundamentada
do ponto de vista pedagógico, porque o encerramento destes estabelecimentos
escolares não parece contribuir para o sucesso escolar dos seus alunos. Tem ainda
sérias dúvidas sobre as possíveis escolas de acolhimento, quer pelas condições das
mesmas para tal; quer da deslocação/distância relativamente à residências dos alunos,
aspeto que poderá ser agravado pelas condições climatéricas adversas que se
verificam durante grande parte do ano.
. A Escola participou no projeto “Ajudaris” sendo a temático o Ambiente. Os alunos
do pré-escolar e do primeiro ciclo realizaram trabalhos neste âmbito. Face à ausência
da professora bibliotecária, o professor Artur Manuel Pires questionou como proceder
com os trabalhos realizados pelos discentes e selecionados pelos docentes.
. O Diretor referiu a importância de uma maior uniformização nos procedimentos a
adotar pelos diretores de turma.
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