DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

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

MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 1 DE SETEMBRO DE 2014
Informações:
 Despacho nº9633/2014 do MEC: atualiza o calendário da implementação das metas
curriculares do anexo I do despacho nº 15971/2012 de 14 de dezembro.
 Foi feita a divulgação dos resultados das provas finais de ciclo do ensino básico 2014
(2ª fase).
 Foi autorizada, por despacho do Secretário de Estado do Ensino e da Administração
Escolar, a contratação de um psicólogo, com um horário de 20 horas semanais.
Plano de Atividades:
 Plano Anual de Atividades: O presidente solicitou a todos os Coordenadores de

Departamento para apresentarem as propostas de atividades à colega Carla Correia,
até final do mês de setembro.

Aprovação do tema aglutinador do PES para o ano letivo 2014/2015:
 Foi aprovado o tema do PES, que será “Afetos e Sexualidade”.

Outros assuntos:
 Os alunos da escola de Freixiel irão integrar as turmas de escola de Samões, por
vontade expressa de todos os encarregados de educação.
 Nos termos do nº 5 do artº 22º do despacho 5048-B/2013, foram aprovadas a título
excecional, as seguintes turmas:
EB1 de Vila Flor, turma D, 24 alunos sendo dois de NEE.
EB1 de Samões, turma A 13 alunos sendo quatro de NEE.
EB23/S de Vila Flor, 6º ano turma C, 14 alunos sendo três de NEE.
EB23/S de Vila Flor, curso vocacional, 20 alunos sendo quatro de NEE.
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 Na receção aos alunos de 5º ano, irão estar presentes os elementos da escola segura,
para uma ação de sensibilização sobre segurança, destinada aos pais/encarregados de
educação.
 O dia do Diploma é dia 5 de setembro, pelas 15 H 30 m, no polivalente da EB23/S.
 Foi aprovada a atribuição de uma terceira hora, a sair da componente não letiva, aos
diretores de turma de 2º e 3º ciclos.
 Foi aprovada a implementação de um plano de tutorias nos 2º e 3º ciclos, sendo
designado um tutor por ano.
 Foram aprovadas as modalidades de Desporto Escolar:
Ténis de mesa, iniciados e juvenis em feminino e masculino.
Badminton, infantis em feminino e masculino.
Natação, escalão vários, misto.
Orientação, escalão vários, misto.
A atividade interna será desenvolvida em horário semanal pelos docentes de educação
física, na componente não letiva de estabelecimento.
 Foi aprovada a coadjuvação às educadoras, nas atividades de inglês, atividade física e
educação musical, por monitores recrutados pela autarquia. As atividades de animação
e apoio à família são da responsabilidade das monitoras, supervisionadas pelas
educadoras.
 Foi aprovada a atribuição de horas para o desempenho do cargo de coordenador de
departamento:
Departamento até dez docentes – 2 horas; de onze a quinze docentes – 3 h; de
dezasseis a vinte docentes – 4 horas.
 O presidente solicitou aos coordenadores de departamento para fazerem uma seleção
do material pedagógico arquivado nos dossiês existentes na sala de professores, com o
objetivo de libertar espaço.

O secretário
_____________________________________
(Artur Manuel Pires)
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