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 14 de Outubro de 2014
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Aprovação do Plano de Estudo e de Desenvolvimento do Currículo;
4 – Outros assuntos.

1- Foi aprovada a ata da reunião anterior.
2- Informações:
 Recomendação n°3/2014 do Conselho Nacional de Educação, sobre o estatuto do
ensino particular e cooperativo não superior.
 Despacho n° 12236/2014 de 3 de outubro, que altera o anexo VI do Despacho
n°8651/2014 de 3 de julho, adequando o calendário de provas finais do 3° ciclo à sua
realização em duas fases.

3- Aprovação do Plano de Estudo e de Desenvolvimento do Currículo:


Foi analisado o documento Plano de Estudo e de Desenvolvimento do Currículo.
Depois de feitas algumas alterações e correções foi aprovado por unanimidade.

4- Outros assuntos:


Testes intermédios no 2° ano do 1° ciclo. Foi aprovada a realização de testes
intermédios neste nível de ensino de acordo com o parecer do respetivo Departamento.



O projeto "Atelier de expressão plástica” será dinamizado pelos professores
Isabel Videira e Manuel Luís Soeiro.



Realizou-se na EB2,3/S um simulacro de sismo, no dia 13/10/2014 às
10hl3m, inserido na iniciativa da Autoridade Nacional de Proteção Civil de preparação
para o risco sísmico – A Terra Treme. Este exercício foi positivo para a escola.



Foi aprovado por unanimidade o regulamento do curso vocacional "Novos
Desafios".
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Escola Virtual - projeto da Porto Editora. Foi analisada a proposta de adesão do
agrupamento à Escola Virtual. Revelou-se benéfica para os professores tendo os
alunos a possibilidade de aderirem, ou não, após um período de 30 dias de acesso
gratuito. A proposta foi aprovada por unanimidade.



Foram aprovados por unanimidade os critérios de avaliação da disciplina Física e
Química para o curso vocacional.



Foi aprovada por unanimidade uma aula de reforço semanal a Matemática, nas
turmas 9.ºC e 9.ºD, até ser superado o atraso resultante da colocação tardia do docente.
A frequência desta aula é obrigatória.



Alteração do calendário das reuniões de Avaliação Intercalar. Foi proposto pelo
professor Sandro Sampaio a alteração da data da reunião de Avaliação Intercalar do
9.ºD. A alteração só é possível se todos os docentes que que integram o Conselho de
Turma manifestarem a sua concordância.



Aprovação do Plano Anual de Atividade (PAA) – O PAA será aprovado na próxima
reunião do Conselho Geral agendada para o dia 15 de Outubro.



Na próxima semana a Biblioteca Escolar vai desenvolver atividades com crianças do
pré-escolar e alunos do 1.ºciclo. No restante horário devem limitar a utilização à
realização de trabalhos e/ou impressão.

O secretário
_____________________________________
(Aníbal Augusto Gonçalves)
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