AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR
Minuta da ata da reunião do Conselho Pedagógico de 16/07/2014
Ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior.
2. Informações.
3. Início das atividades letivas.
4. Supervisão pedagógica.
5. Outros assuntos
Ponto 1:
- Foi aprovada a ata da reunião anterior.
Ponto 2:
- Despacho nº 8651/2014 do Ministério da Educação e Ciência que define o
calendário para o ano letivo 2014/2015. Neste Despacho estão também
definidas as datas para realização das provas finais do ensino básico e dos
exames nacionais finais´.
- Deliberação nº 1411/2014 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino
Superior que introduz alterações dos elencos das provas de ingresso para a
candidatura à matrícula e inscrição no ensino superior nos anos letivos
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
- Portaria nº 142/2014 do MEC, onde é aprovado o regulamento geral dos
concursos

institucionais

para

ingresso

nos

cursos

ministrados

em

estabelecimentos de ensino superior privado para a matrícula de inscrição no
ano letivo de 2014/2015. Este documento define os procedimentos e prérequisitos para os alunos interessados procederem à inscrição.
- Portaria nº 143/2014, onde é aprovado e divulgado o regulamento do
concurso nacional de acesso e ingresso no ensino superior público para a
matrícula e inscrição no ano letivo 2014/2015.

Ponto 3:
- O Conselho Pedagógico decidiu que o início das atividades letivas no ano
letivo 2014/2015 terá lugar no dia 15 de setembro.

Ponto 4:
- Os Coordenadores apresentaram as sugestões do seu Departamento,
foram tecidas algumas considerações sobre a supervisão pedagógica e ficou
decidido que será elaborado um guião comum ao Agrupamento para a sua
implementação.

Ponto cinco:
- Foi apresentada a avaliação do 3º período do Pré-escolar.
- O IAVE divulgou os resultados do teste Key for Schools e foram analisados
os resultados.
- Foi apresentado o relatório da visita de estudo à Corunha e Santiago de
Compostela, no âmbito da disciplina de EMRC. Por se tratar de uma visita ao
estrangeiro, o relatório foi enviado ao Diretor Geral da DGEST.
- Vai ser implementado no 1º período do próximo ano letivo o programa
sobre Educação Sexual, promovido pela Autarquia e direcionado para os
alunos do 1º Ciclo.
- Foi aprovado o plano das Atividades de Enriquecimento Curricular para o
1º Ciclo relativamente ao ano letivo 2014/2015.
- Foi analisado o relatório de avaliação do impacto das atividades de
promoção do sucesso escolar e aprovado o plano estratégico para o ano letivo
2014/2015.
- Foram distribuídas as cargas curriculares das disciplinas, previstas nas
respetivas matrizes curriculares, tendo sido decidido a manutenção da atual
distribuição.
- O Delegado Regional de Educação da Região Norte enviou um ofício,
relativo ao reordenamento da rede escolar, onde informa do encerramento da
EB1 de Freixiel, sendo a escola de acolhimento seja a EB1 de Vilas Boas.
- Os casos de alunos do 2º Ciclo que frequentam o apoio ao estudo,
devem ser analisados cuidadosamente, sobretudo se estão na iminência de ser
indicados para apoio pedagógico acrescido.
- Todas as informações dadas aos alunos e encarregados de educação
devem ser claras, precisas, bem documentadas e dadas em local próprio.
- Foi aprovado o PEI do aluno Henrique Morais do 2º ano da EB1 de
Santa Comba da Vilariça.

- Foram ainda aprovados os relatórios finais, bem como a reformulação
dos PEI(s).
- A visita à barragem do Tua que estava agendada para os dias 15 e 16
de julho, foi cancelada por motivos de logística da EDP. A referida atividade
enquadra-se no âmbito do projeto Memtua e era destinada aos docentes.
Aguarda-se nova marcação.
- A professora Isabel Videira apresentou a sugestão dos Diretores de
Turma, em aumentar a antecedência da renovação das matrículas, dado que
dizem ter excesso de trabalho no final do ano.
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