DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

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

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 11/2/15
Ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Informações;
3. Análise das reflexões e das medidas adotadas pelas estruturas pedagógicas intermédias, relativas
aos resultados de avaliação do 1º período;
4. Aprovação dos critérios de avaliação do 2º período;
5. Outros assuntos

Ponto um:


Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, com uma abstenção.

Ponto dois:


Email da DGEstE relativo à implementação da logística relativa a Provas Finais de Ciclo do
Ensino Básico 2015.

Ponto três:


Foram lidas, pelos respetivos Coordenadores de Departamento, e analisadas atentamente, as
reflexões e as medidas adotadas pelas estruturas pedagógicas intermédias, relativas aos
resultados de avaliação do 1º período; O Conselho Pedagógico conclui que os resultados
obtidos pelos discentes estão, em grande parte, associados à falta de acompanhamento dos
alunos por parte de alguns Encarregados de Educação, à desmotivação dos alunos e à falta de
trabalho individual dos discentes, que manifestam, no geral, falta de hábitos e métodos de
estudo; como estratégias de ensino/aprendizagem propostas, destacam-se o maior ênfase à
avaliação formativa e o reforço positivo aos alunos, que também deve ser dado aos alunos que
registam um bom aproveitamento.



O Conselho Pedagógico apela ao bom senso dos docentes aquando da marcação das fichas de
avaliação, com o objetivo de potenciarem o estudo dos alunos.

Ponto quatro:


Foram lidos, analisados e aprovados, por unanimidade, os critérios de avaliação do 2º período.



Foi dado a conhecer o calendário das reuniões do 2º período.



O Coordenador dos Diretores de Turma do 3º Ciclo propôs a nomeação de um 2º secretário para
as reuniões de avaliação; após votação, a proposta não foi aceite, com3 votos a favor e 7 votos
contra.

Ponto cinco:


A reunião de articulação entre o pré-escolar e o primeiro CEB realizar-se-á dia 25 de março, às 9
horas.



O Diretor do Agrupamento propôs a docente Carla Correia para Coordenadora do Secretariado de
Exames, Provas de Equivalência à Frequência e Provas Finais de Ciclo; a proposta foi aceite, por
unanimidade.



O Coordenador dos Diretores de Turma do 3º Ciclo propôs uma grelha para avaliação do PAT; o
documento será analisado, para propostas de alteração, e na próxima reunião será tomada uma
decisão.
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Foram aprovadas, por unanimidade, as grelhas da avaliação intercalar do primeiro CEB e dos
segundo e terceiro CEB.



O Coordenador dos Diretores de Turma do 3º Ciclo propôs a retificação do documento relativo aos
critérios de avaliação da disciplina de educação para a cidadania; após correção das gralhas
detetadas, o documento foi aprovado por unanimidade.



O Diretor do Agrupamento propôs a alteração da modelo a utilizar pelos docentes para declaração
da opção do regime de avaliação; a proposta foi aceite, por unanimidade.



A GNR- Escola Segura propôs uma ação de sensibilização no âmbito do Dia Internacional da Não
Violência e da Paz, para a turma do 9ºD; a proposta foi aceite, por unanimidade.



O Diretor do Agrupamento propôs uma grelha para calendarização de aulas, no âmbito da
supervisão pedagógica; a proposta foi aceite, por unanimidade.



O Conselho Pedagógico, por unanimidade, aprovou a proposta de aprovação do PEI da aluna Ana
Luísa Borges, do 2º Ano da EB1 nº 1 de Vila Flor



No Corta-Mato Distrital, a equipa de juvenis femininos ficou em 1º lugar, pelo que ficou apurada
para o Corta-Mato Nacional, a realizar-se na Guarda, dias 6 e 7 de março.



O Coordenador do primeiro CEB propôs as seguintes visitas de estudo: 30 de abril – Museu do
Côa – JI e EB1 de Benhevai e EB1 de Santa Comba da Vilariça; 21 a 29 de abril – Fábrica de
Cogumelos e Águas Frize – EB1 de Santa Comba da Vilariça; a proposta foi aceite, por
unanimidade.



A Coordenadora da Biblioteca Escolar informou que as atividades realizadas pela Biblioteca, na
semana de 2 a 6 de fevereiro, tiveram uma avaliação bastante positiva.



A Coordenadora do Pré-Escolar e o Coordenador do primeiro CEB informaram que a atividade da
Biblioteca Escolar foi muito interessante e cativante.



A Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas, a pedido do professor
Armando Felizardo, referiu que o barulho continua nos blocos, os funcionários fazem barulho,
alguns professores continuam a chegar atrasados às aulas e/ou a sair mais cedo, os alunos ficam
à espera e fazem barulho, o que perturba os docentes que já estão a lecionar aulas; pede que seja
colocada uma campainha na sala de professores, que os docentes que utilizem os computadores
não os desconfigurem e que fique registado nas minutas do Conselho Pedagógico os nomes de
professores, alunos e EE que participem em atividades de relevo, pois as minutas é que são
públicas; questiona ainda se já foi aprovada a proposta da grelha para os alunos preencherem
quando lhes é dada ordem de saída da sala e são encaminhados para a sala de estudo ou
biblioteca escolar. O Conselho Pedagógico informa que ainda não tem conhecimento do parecer
dos respetivos departamentos.



O Coordenador dos Diretores de Turma do 3º Ciclo, no âmbito do Clube Cientic, informou que está
agendada uma Feira de Minerais para os dias 2 e 3 de março; a Coordenadora da Biblioteca
Escolar propôs que, numa próxima oportunidade, se realize em conjunto a Semana da Leitura.



O Coordenador dos Diretores de Turma do 3º Ciclo propôs a mudança da sala de Diretores de
Turma; a situação será analisada.



O Coordenador de Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, propôs que Email`s
que façam alusão à vida particular dos docentes não sejam respondidos; o Conselho Pedagógico
considera que uma possível resposta fica à consideração de cada docente.



O Diretor do Agrupamento mostrou-se muito preocupado com a situação da disciplina de
matemática, no nono ano de escolaridade, nas turmas C e D, e informou que já encetou todos os
procedimentos para minimizar a situação; O Conselho Pedagógico analisou a situação.

O secretário da reunião
___________________
(Sandro Sampaio)
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