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

Minuta da reunião do Conselho Pedagógico de 21/01/2015
Ordem de trabalhos:
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Análise da avaliação do 1º período;
4- Outros assuntos.
Ponto 1- Foi aprovada a ata da reunião anterior, com a abstenção do professor Sandro
Sampaio, por não ter participado da mesma.
Ponto 2- Informações:
-Decreto-Lei n.º 176/2014, do MEC, determina a introdução da disciplina de
Inglês no currículo, como disciplina obrigatória, a partir do 3.º ano de escolaridade.
Define a habilitação profissional para lecionar Inglês no 1.º ciclo e a criação de um novo
grupo de recrutamento;
-Portaria n.º 260-A/2014 regula a aquisição de qualificação profissional para a
docência no grupo de recrutamento 120 pelos titulares de qualificação profissional para
a docência nos grupos de recrutamento 110, 220 e 330, que já detenham, ou venham a
obter, formação certificada no domínio do ensino de Inglês no 1º ciclo do ensino básico.
Regula ainda os níveis de proficiência linguística em Inglês do 3.º ao 12.º ano nos
ensinos básico e secundário;
-E-mail da DGEstE dá a conhecer a homologação das Metas Curriculares de
Inglês dos 3.º e 4.º anos de escolaridade, do 1.º ciclo do ensino básico;
-Despacho n.º 15747-A/2014 do MEC, determina a aplicação, no presente ano
letivo, de um teste diagnóstico de Inglês, da Universidade de Cambridge, obrigatório
para os alunos do 9.º ano e facultativo para os restantes.

Ponto 3:
- Foram lidos e analisados os relatórios das equipas pedagógicas de
acompanhamento. Os departamentos/grupos disciplinares devem fazer uma análise
aprofundada dos mesmos e apresentarem estratégias de remediação com vista à
melhoria dos resultados. As mesmas, serão dados a conhecer ao Conselho Pedagógico,
na sua próxima reunião.
Ponto 4:
Foram tratados e deliberados os seguintes assuntos:

- O desfile de carnaval será no dia 13 de fevereiro com a participação do préescolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo. A elaboração do entrudo está a cargo do Jardim de Infância
da Misericórdia. A concentração será a partir das 14:00 horas (13:45 horas dependendo
dos transportes) na rua Drº Carlos Noronha. O desfile terá início às 14:30 horas. Os
diretores de turma devem acompanhar a turma, bem como os professores disponíveis;
-Foi aprovada a proposta de uma atividade da BE/CRE, Visita da Biblioteca às
escolas do Pré-escolar e 1.º Ciclo, apresentada pela professora bibliotecária, Beatriz
Escaleira;
-Proposto e aprovado um modelo para comunicação da opção pelo regime
especial de avaliação, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 26/2012, artigo 27.º ponto 1, por
parte dos docentes que reúnam as condições;
-Foi aprovada a ação de sensibilização sobre “Dia da Internet Segura”, a ter
lugar entre os dias 10 a 13 de fevereiro, destinada aos 2.º e 3.º ciclos, nas aulas de
Educação para a Cidadania, promovida pela GNR-Escola Segura;
-Aprovada uma ação de sensibilização, promovida pela GNR-Escola Segura no
âmbito do Dia Internacional da Não Violência e da Paz, a 30 de janeiro, para o 9º C, na
aula de Educação para a Cidadania;
-Os diretores de turma devem alertar os seus alunos para a obrigatoriedade de
passarem o cartão na portaria, independentemente de terem ou não saída livre;
-Foi dado conhecimento de que o corta-mato teve que ser adiado do dia 7 para o
dia 14 de janeiro, devido à falta de condições atmosféricas, que permitissem a sua
realização em condições de segurança. A prova a nível distrital terá lugar em Mirandela,
no dia 2 de fevereiro, no período da manhã. Prevê-se que as atividades letivas possam
ser retomadas a partir das 14:45 horas;
- Tomada de decisão sobre a convocatória dos conselhos de turma para realização
de reuniões de avaliação intercalar. Ficou decidido que, dado o período ser pequeno,
estas não seriam convocadas pelo Diretor do Agrupamento, mas será obrigatório fazerse a recolha da informação, até ao dia 23 de fevereiro a qual deve ser dada
conhecimento aos Encarregados de Educação. Cada Diretor de Turma pode convocar o
seu conselho de turma, se considerar pertinente;
- O professor Artur Pires sugeriu que, tendo em conta as novas metas na
disciplina da Português no 1.º ciclo, nomeadamente a Educação Literária, (com um peso
significativo na avaliação dos alunos) da qual faz parte uma listagem de obras a
trabalhar, que em colaboração com a Biblioteca Escolar, fossem facultadas as referidas
obras para trabalhar com aos alunos. O Diretor irá tomar medidas neste sentido;
- Foram aprovadas, as propostas feitas pelo grupo de Educação Especial, das
Adequações Curriculares Individuais, elaboradas pelos professores das respetivas
disciplinas, dos seguintes alunos:
5ºD
Catarina Morais (Português, História e Geografia de Portugal e Inglês);

Rafael Paulo (Português e História e Geografia de Portugal).
8ºB
Adriana Fraga (Português, História, Francês e Física e Química).
9ºB
Ana Luísa Embarcadiço (Português, História, Francês, Física e Química e
Ciências Naturais).
9ºC
Pedro Mesquita (Francês, Física e Química e Inglês).
Curso Vocacional:
Hugo Bragança (Física e Química)
Daniel Moreira (Física e Química)
Leonardo Frutuoso (Física e Química)
Pedro Lagoaça (Física e Química)
Foi proposto e aprovado o Programa Educativo Individual (PEI) do aluno do 3º ano de
escolaridade, da EB1 n.º 1 de Vila Flor, Leandro Filipe Lopes Brilhante.
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