DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR – 151841 ESCOLA EB2,3/S DE VILA FLOR –
346184
Minuta da ata nº9 do Conselho Pedagógico de 07/05/2014
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Aprovação das informações das provas de equivalência à frequência do 3º ciclo e
secundário;
4 – Análise da avaliação do segundo período;
5 – Outros assuntos.
Faltou à reunião a coordenadora do Departamento do Pré Escolar, Dulce da Assunção
Xavier e a Professora Bibliotecária Helena Andrade.
1 – Aprovação da ata da reunião anterior.
. Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior.
2– Informações.
. Portaria nº85/2014 do MEC (Ministério de Educação e Ciência) que regulamenta a modalidade
de oferta educativa do ensino à distância para os alunos dos 2º e 3º ciclo do ensino básico e do
ensino secundário.
. Despacho normativo nº5-A/2014 do Ministério de Educação e Ciência que aprova o
Regulamento do Júri Nacional de Exames e o Regulamento das Provas e dos Exames do
Ensino Básico e do Ensino Secundário.
. Portaria nº91/2014 do Ministério de Educação e Ciência que determina a realização
obrigatória de provas nas áreas de português a matemática para o ingresso no curso de
Licenciatura em Educação Básica.
. Já está disponível a norma 02/JNE/2014, da qual foi elaborado um resumo com os
principais pontos para disponibilizar aos alunos e encarregados de educação. A referida
norma encontra-se disponível na página do Agrupamento.

3 – Aprovação das Informações das Provas de Equivalência à Frequência.
. As Informações das Provas de Equivalência à Frequência, d o 3 º c i c l o e e n s i n o
s e c u n d á r i o , 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
5/2014. A Informação-Prova de Equivalência à Frequência das várias disciplinas foram
aprovadas por unanimidade.
4 – Análise da avaliação do 2º período
. Leitura e análise dos relatórios de avaliação, do pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo,
terceiro ciclo e secundário, realizados pelas equipas pedagógicas de acompanhamento
que procederam à análise dos resultados com base nas tabelas e gráficos elaborados a
partir da avaliação do 2º período.
. Depois de lidos os relatórios de avaliação, o Presidente do Conselho Pedagógico e os
restante elementos manifestaram uma enorme preocupação com os fracos resultados
dos vários níveis de ensino, nomeadamente nas turmas de final de ciclo e nos anos com
avaliação externa-exames.
. O Presidente do Conselho Pedagógico referiu que nas disciplinas sujeitas a exame
nacional, os docentes não devem condicionar a sua avaliação por recear uma eventual
descida na classificação de exame, destacando que a avaliação interna, ao contrário do
exame, engloba um conjunto alargado de parâmetros. Todos os restantes elementos
concordaram com esta posição.
. Os departamentos/grupos disciplinares devem fazer uma análise e reflexão dos
relatórios de avaliação do 2º período.
5 – Outros Assuntos.
. Foram lidos e aprovados por unanimidade os critérios de avaliação para o terceiro
período.
. O presidente da reunião referiu que se devem cumprir os prazos estabelecidos nos
critérios de avaliação. Alertou ainda para a importância de se proceder sempre a uma
análise cuidada em situações de retenção.
. O Diretor propôs para o secretariado de exames os docentes: Carla Carreia como
coordenadora e Beatriz Escaleira que substituiu a coordenadora nas ausências e
impedimentos, sendo a restante equipa constituída pelos docentes: Cândido Reis; Cristina
Carvalho; Helena Moreira e Vítor Afonso. O Conselho Pedagógico aprovou por
unanimidade a equipa proposta.
. O Diretor propôs como técnico dos programas informáticos do ENES e PFEB a docente

Paula Sobral, sendo substituída nas ausências e impedimentos pelo docente Fernando
Freixo. Para o ENEB foi proposto o docente Fernando Freixo, sendo substituído nas
ausências e impedimentos pela docente Paula Sobral. O conselho pedagógico aprovou por
unanimidade as equipas propostas.
. Decorreu no dia 30 de abril o Sarau Cultural, esta atividade é já um dos pontos de
referência do Plano Anual de Atividades do Agrupamento e conta com a presença de
muitos encarregados de educação e familiares dos alunos do ensino secundário. O diretor
do Agrupamento felicitou os organizadores bem como todos aqueles que com a sua
participação tornaram possível a realização deste evento.
. Foi pedida autorização à DGEsTE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – para
a interrupção das atividades letivas do 5º e 7º anos, nos dias da realização das provas do
4º e 6º anos, de forma permitir a libertação de salas e docentes necessários à sua
realização. Estes anos não realizam provas de exame e por estarem em início de ciclo têm
mais possibilidades para a recuperação de conteúdos.
. Os alunos do 4º e 6º ano, no dia das provas de exame vão frequentar as aulas, por não
estar prevista nenhuma interrupção.
. O período para acompanhamento extraordinário destinado aos alunos do 4º e 6º anos
decorrerá de 16 de junho a 4 de julho. O Conselho Pedagógico decidiu que estas atividades
se realizarão da parte da manhã. As atividades do 6º ano serão alternadas em 90 minutos
para Português e 90 minutos para Matemática.
. A professora de Física e Química A da turma A do 10º ano propôs a inclusão de uma aula
extra de 45 minutos para colmatar as dificuldades dos alunos na disciplina. Foi aprovado.
. O Grupo de geografia propôs a antecipação da comemoração do Dia Mundial do
Ambiente do dia 5 de junho para 30 de maio de forma a articular esta a atividade com a
do Dia do Coração, que se realizará nesta data pelo PES (Projeto Escola Saudável). Esta
atividade consta de uma caminhada da escola à barragem do Peneireiro com as turmas do
3º ciclo e do 10ºB, 11ºB e o 12ºB. A alteração foi aprovada, mas se algum docente não
conseguir alterar a planificação e necessitar dessas aulas para o cumprimento do
programa, pode optar por não participar.
. O presidente da reunião alertou para a necessidade de se preencher a ficha de avaliação
das atividades inscritas no PAA e a entregarem à docente Carla Correia. Há um modelo
próprio que pode ser solicitado na direção.
. A coordenadora do Departamento de Línguas referiu que a atividade agendada para 9 de
maio, no âmbito da comemoração do “Dia da Europa” não se vai realizar por manifesta
falta de tempo dos docentes.

. O Coordenador do Departamento do 1º Ciclo referiu que a escola de Vilas Boas vai à
piscina nos dias 23 e 30 de maio, apesar de estas atividades estarem previstas no PAA para
o mês de Junho. Foi aprovado.
. A equipa da Biblioteca Escolar propôs a alteração da calendarização da Semana da Leitura
para semana de 26 a 30 de maio. Foi aprovado.
. O Coordenador do Departamento de Expressões referiu que para a comemoração do Dia
Mundial do Ambiente, a empresa Resíduos do Nordeste, EIM, em colaboração com a
FOCSA S.A., solicitou à Camara Municipal uma articulação com o Agrupamento de Escolas
de Vila Flor, para levar a cabo a atividade “Pintar o Ecocentro”, com imagens alusivas ao
ambiente de forma a tornar o espaço mais atrativo. Os docentes de Educação Visual e de
Educação Tecnológica, do segundo ciclo, vão realizar esta atividade com os alunos do Clube
de Expressões.
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