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 Outubro de 2014
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Avaliação externa;
4 – Plano Anual de Atividades;
5 – Critérios de avaliação;
5 – Outros assuntos.

1- Foi aprovada a ata da reunião anterior.
2- Informações:
 Despacho nº11421/2014 do Ministério da Educação e Ciência: regulamenta os
procedimentos de avaliação e certificação dos manuais escolares.
 Despacho normativo nº13/2014 do Ministério da Educação e Ciência: regulamenta a
avaliação e certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas
pelos alunos do ensino básico bem como as medidas de promoção do sucesso escolar.
 Informação n.º1 do IAVE sobre Projeto Testes Intermédios 2014/2015: define a oferta de
testes intermédios para o ano letivo de 2014/2015; o calendário de aplicação dos testes de
português e matemática do 2º ano do 1º Ciclo do Ensino básico e do teste de Inglês
(continuação) do 11º ano do Ensino Secundário; a divulgação de informações, período e
condições de inscrição.
Relativamente ao teste de inglês do 11º ano, o Diretor emitiu o seu parecer, escutando, de
seguida, as opiniões dos membros do Conselho Pedagógico. Após se serem apresentadas e
ponderado todas as opiniões, os membros do Conselho Pedagógico decidiram pela não
realização do teste intermédio.
No que diz respeito aos testes do 1º Ciclo do Ensino Básico, o Diretor relembrou que estes
testes têm um carácter essencialmente formativo e que a sua realização seria vantajosa no
sentido de preparar os alunos para uma avaliação externa. Após análise e discussão do
assunto, decidiu-se deixar ao critério do Departamento do 1º Ciclo, a sua realização, ou não.

3- Avaliação externa:
 O agrupamento de escolas vai ser alvo de uma avaliação externa por parte da Inspeção
Geral da Educação e Ciência inserida no 2º ciclo avaliativo. Esta atividade está prevista
para o próximo mês de novembro. Todos os detalhes relevantes sobre esta atividade foram
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transmitidos aos docentes em reunião geral. Oportunamente, toda a informação será
também transmitida aos outros sectores da comunidade educativa.

4- Plano Anual de Atividades:
 Plano Anual de Atividades – Foi analisado e foram feitas as devidas alterações. Este será
apresentado ao Conselho Geral, para aprovação, nos termos do artigo 13º do Decreto-lei
nº75/2008, alterado pelo Decreto-lei nº 137/2012.

5- Critérios de Avaliação:
 Os critérios de avaliação para o ano letivo de 2014/2015 foram aprovados e estarão
disponíveis para consulta na Biblioteca Escolar, nos Serviços Administrativos e na Página
Web do Agrupamento.

6- Outros assuntos:
 Foi designada para o cargo de bibliotecária, a docente Beatriz Escaleira por vacatura de
lugar.
 A professora Gorete Fernandes é a Coordenadora do Projeto de Tutores. Foi
apresentado um documento orientador da Ação Tutorial e a Ficha de Sinalização dos
alunos. Estes documentos foram aprovados por unanimidade.
 Foram aprovados os seguintes Projetos: Clube Cientic, Clube de Artes, Atelier de
Expressão Plástica, Clube TIC, Clube de Francês.
 Foi aprovado o calendário das reuniões intercalares do 1º período.
 Decidiu-se pela manutenção dos conteúdos programáticos e metas de aprendizagem
para a Educação para a Cidadania já aprovados em reunião de Conselho Pedagógico no
dia 11/10/2012.
 O Diretor relembrou os presentes sobre a Avaliação de Desempenho do Docente e ainda
sobre os prazos estabelecidos para requerer aulas assistidas. Os docentes que optarem por
aulas assistidas devem consultar a Página Web do CFAE do Tua e Douro Superior,
imprimir o documento para o efeito e entregá-lo na Secretaria da Escola até ao final do 1º
período.
 Foi lido e aprovado o documento “Orientações para a Supervisão/Articulação
Pedagógica no Agrupamento de Escolas de Vila Flor”. A coordenadora deste processo é
a docente Cristina Gonçalves.
 Foi apresentado o projeto de Projeto Educativo elaborado pelos docentes Dulce Xavier,
Artur Pires e Armando Felizardo. O documento irá ser colocado na Página da Escola para
que possa ser consultado e analisada por toda a comunidade e, posteriormente, ser aprovado
em reunião de Conselho Geral. Todas as contribuições devem ser entregues até ao dia oito
de Outubro.
 De acordo com as orientações do Despacho nº 8651/2014, o Conselho Pedagógico marcou
o dia 9 de Junho para o final das atividades letivas do 6º ano.
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 A Porto Editora ofereceu 93 livros da coleção literária para a Biblioteca. Pede-se aos
docentes de que se dirijam à Biblioteca para tomarem conhecimento das obras literárias e
darem possíveis sugestões sobre outras obras que possam ainda vir a ser adquiridas.
 O Magusto do Agrupamento de Escolas realizar-se-á no dia 11 de Novembro. As aulas
serão interrompidas no último bloco de aulas do dia para que toda a comunidade possa
participar.
 A docente Beatriz Escaleira, professora bibliotecária, informou sobre o Mês Internacional
da Biblioteca Escolar que se realiza durante o mês de Outubro. No dia 27 irá realizar-se a
atividade intitulada “Versos para Degustar”. Apelou à participação de todos os docentes.

A secretária
_____________________________________
(Maria Palmira dos Santos Silva)
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