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 19 de novembro de
2014
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Aprovação dos critérios de avaliação;
4 – Outros assuntos.

1- Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior.
2- Informações:




Despacho n° 13144/2014 que torna pública a lista de entidades acreditadas pela DGE
como avaliadoras e certificadoras de manuais escolares.
Foi aprovado o projeto do Desporto Escolar para o corrente ano letivo, de acordo com o
email da Coordenadora local de Desporto Escolar.
Está a decorrer formação sobre o programa e metas curriculares de Português e de
Matemática do Ensino Secundário. Participam, nesta formação, um docente de cada um
destes grupos disciplinares.

3- Aprovação dos critérios de avaliação.
Foi analisada e aprovada por unanimidade a proposta de critérios de avaliação do final do 1º
período.

4- Outros assuntos.


Foi apresentada e aprovada a ratificação dos critérios do curso vocacional das disciplinas de
matemática, informática, administração e comércio, ciências naturais e agricultura.



Foi proposta e autorizada a participação nos conselhos de turma da psicóloga e dos docentes
das AECs, nos termos do despacho normativo nº 13/2014, artigos 14 e 15.
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Foi aprovada a participação da turma do 8ºB no projeto Bios – Biografias e Identidades do
serviço educativo da Fundação Museu do Douro.



Foi aprovada a participação no projeto Re/AGIR da associação sem fins lucrativos NCDC (Núcleo
para a Criatividade e Desenvolvimento de Competências). Consiste na aplicação de um
inquérito, no dia 9/12/2014, aos alunos do 5º ao 12º anos, por amostragem, no âmbito do
rastreio dos estilos de Aprendizagem, Personalidade, Motivações e Comportamentos dos
jovens e sensibilização do Impacto no Desenvolvimento Escolar.
Mediante os resultados e, após cerca de três meses, será realizado um workshop temático
com o objetivo de minorar as lacunas detetadas.



Foi aprovada a visita de estudo a Lisboa no âmbito do “Parlamento dos Jovens”.



As pautas do 4º ano serão feitas através do programa alunos. Os docentes dos 1º, 2º e 3º anos
têm que introduzir no programa as respetivas faltas.



Foi aprovada a Ceia de Natal no dia 18/12/2014 às19.00 horas.



O Diretor do Agrupamento explicou os processos de operacionalização da “avaliação externa”,
desde a reunião coma IGEC, os domínios a avaliar, as menções a atribuir e os
constrangimentos sentidos.
Posteriormente virá a Pedagógico um documento enviado pela inspeção sobre o valor
esperado.
 Foram aprovadas as propostas de adequações curriculares apresentadas pelo grupo de
Educação Especial para os alunos abrangidos pela Educação Especial.


O professor Aníbal questionou o Relatório de Escola do Questionário “Estudantes à Saída do
Secundário 2012/13”, no âmbito do programa OTES. Foi informado que seria para divulgar nos
grupos disciplinares.



O professor Artur informou que a Câmara Municipal solicitou a implementação de uma
atividade para comemorar o “Dia Mundial da Sida”, com os alunos de 4º ano. Nas escolas das
aldeias decorrerá no dia 1 de Dezembro e na escola da vila, no dia 2. Terá a duração de um
tempo letivo.

A secretária

_____________________________________
(Maria do Carmo Ferreira)
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