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 10 de dezembro 2014
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Avaliação de desempenho docente;
4 – Outros assuntos.
1- Foi aprovada a ata da reunião anterior:
2- Informações:
- Durante o processo de avaliação externa verificou-se o empenho da
comunidade educativa para que esta decorresse dentro da normalidade.
- Foi enviado por Email um documento da IGEC do dia 17de novembro com
novo indicador do Valor Esperado (VE).
- Informação da DGE sobre a oferta complementar-objetivos, regime de
frequência e de avaliação dos alunos no ensino básico.
3- Avaliação de desempenho docente:
- Foi aprovado o documento de registo e avaliação do desenvolvimento das
atividades realizadas pelos avaliados no artigo 4º e dos parâmetros previstos na
alínea b) do nº1 do artigo 6º do Decreto Regulamentar nº26/2012.
- O professor Aníbal propôs a existência de um documento para os professores
optarem pelo Regime Especial de Avaliação (artigo nº27).
4- Outros assuntos.
- O Diretor relembrou que a avaliação é da responsabilidade do Conselho de
Turma e do Conselho de docentes no caso do 1º ciclo, cabendo a estes a decisão
final dos níveis e classificações atribuídas.
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- Deve ser feito um balanço, ao nível dos conselhos de turma, dos tempos
destinados à preparação dos alunos para os exames e provas finais.
- Foi aprovada a proposta do corta mato escolar para dia 7 (quarta feira) de
janeiro, a partir das 14 horas e 45 minutos. O convite é alargado ao 1º ciclo. O
local de realização da atividade é no recinto da escola sede.
- No dia 8 de janeiro (quinta feira), conforme consta no PAA, vai realizar-se em
Foz Côa a atividade de basquetebol distrital (3x3), das 9.00 às 17.00h, com sete
equipas da escola, num total de cerca de 30 alunos.
- Foi divulgada a adesão do Agrupamento a um conjunto de Redes Sociais com o
objectivo de dar a conhecer o Agrupamento e as atividades que realiza. Foi
disponibilizado um formulário que facilita o envio de notícias para o Portal Web
do Agrupamento e foi feito um apelo à participação de todos.
- Foi feito um apelo para a integração de visitas ao Museu Municipal Drª Berta
Cabral nas atividades das turmas, de forma a tirar partido do potencial educativo
desta estrutura que existe na localidade.
- A Professora Beatriz Escaleira referiu que a atividade “Leitura de um Conto de
Natal” teve bastante sucesso. Agradeceu a todos os professores, Encarregados
de educação e aluna que aderiram a este projeto.
- A Professora Carmo Ferreira referiu que no seu Departamento os docentes se
queixaram do excesso de barulho, nos Blocos em tempo de aulas principalmente
no Bloco A. Apresentou ainda um documento a ser preenchido na sala de Apoio
ao Estudo, pelos alunos que para lá sejam encaminhados. Foi acordado que o
mesmo fosse alvo de análise nos vários Departamentos. Referiu a importância do
Relatório de Escola do Questionário à saída do Secundário 2012/13 no âmbito do
programa OTES.

O secretário:
----------------------------------------------------------------------(Manuel Luís Soeiro)
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