Minuta do Conselho Pedagógico de 4 de março de 2015
Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior
A ata foi aprovada
Ponto 2 – Informações
- Decreto-Lei n.º 30/2015, estabelece o regime de delegação de competências,
nos municípios e entidades intermunicipais no domínio de funções sociais. No caso da
Educação será uma experiência piloto implementada em cerca de dez autarquias durante
um período de quatro anos, a iniciar em Setembro. O Presidente do Conselho
Pedagógico informou que se realizou em Santarém, no mês de Janeiro, um debate
organizado pelo Conselho das Escolas (CE), sobre esta temática com o objetivo de se
lançar a discussão pública.
- O Conselho Nacional das Escolas já elaborou um parecer onde, entre outros
assuntos, tomou uma posição sobre o excessivo experimentalismo e as sucessivas
alterações de rumo, considerando ainda, que neste processo a maioria das competências
delegadas nas autarquias, cerca de setenta, são neste momento das Escolas. Também
sobre esta matéria o Conselho Nacional de Educação organizou um seminário em
Aveiro.
- Resolução da Assembleia da República n.º 17/2015, aplica as recomendações
do CNE - Conselho Nacional de Educação, relativamente ao enquadramento legal de
educação especial.
- Resolução da Assembleia da República n.º 20/2015, recomenda a revisão da
Portaria n.º275-A/2012, garantindo a continuidade do percurso escolar no ensino
secundário dos alunos com Necessidades Educativas Especiais.
- Deliberação n.º 233-A/2015, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino
Superior sobre os pré-requisitos para o acesso ao ensino superior.
- Despacho n.º 2109/2015, onde se enuncia um novo programa de Português no
ensino básico harmonizado com as metas curriculares e que “será colocado à discussão
pública no mês de março, de forma a que possa integrar contributos, nomeadamente de
professores, que não invalidem o constante nas metas curriculares, em vigor,
permitindo, assim a homologação do novo Programa durante o mês de abril”.
- Portaria n. º 57-C/15, fixa o número de vagas dos agrupamentos de escolas e
escolas não agrupadas e dos quadros de zona pedagógica, por grupo de recrutamento,
destinadas ao concurso interno. Este documento encontra-se na sala de professores.
- Despacho n.º 2179-B/2025, aprova o regulamento da aplicação do Preliminary
English Test for School.
A professora Palmira Magueta manifestou o seu desagrado relativamente aos
procedimentos adotados no presente ano letivo, nomeadamente na obrigatoriedade dos
docentes de Inglês terem de classificar as provas escritas e realizarem as provas orais.

Ponto 3 – Aprovação dos calendários das provas de equivalência à frequência do
ensino básico
- Foi aprovado o calendário das provas de equivalência à frequência do 1º, 2º e
3º ciclos do ensino básico, que foi elaborado nos termos do despacho n.º 8651/2014,
com alteração do despacho n.º 12236/2014. Relativamente ao 1º ciclo foi aprovado, por
unanimidade, que a prova de Expressões com a duração de 90 minutos será distribuída
da seguinte forma: cinquenta minutos para parte escrita e quarenta minutos para a
prática.
- Foi aprovado por unanimidade, que a afixação das pautas das provas de
equivalência à frequência do 1º e 2º ciclos será dia 16 de Junho, adotando-se a mesma
data para as provas finais. No 3º ciclo a afixação das pautas será a 9 de Julho pelo
mesmo motivo apontado no 1º e 2º ciclos. A informação prova deve ser feita com base
em modelo próprio a disponibilizar pela direção e, deve ser entregue nos prazos
estabelecidos na legislação em vigor. Os grupos disciplinares devem, até ao final do
segundo período, propor três nomes, que serão responsáveis pela elaboração de cada
prova, devendo também indicar o coordenador.

Ponto Quatro – Análise do relatório de avaliação externa realizado no
Agrupamento, pela IGEC, no período de 17 a 20 de Novembro de 2014.
- Procedeu-se a uma análise do relatório, salientando-se, que esta análise se deve
estender às estruturas intermédias. O relatório pode ser consultado na página do
Agrupamento.
O Agrupamento no prazo de 60 dias tem que elaborar um plano de melhoria. A equipa
que realizará este plano é constituída pelos seguintes elementos: Anabela David, Rosa
Galvão e Isabel Videira. Os docentes, diretores de turma, departamentos e grupos
disciplinares devem o mais rapidamente possível entregar propostas à equipa
responsável.
O Presidente do Conselho Pedagógico pôs à consideração a possibilidade de exercer o
direito ao contraditório. Os elementos do conselho pedagógico referiram que isso seria
infrutífero e, por isso, aconselharam a que não se exerça esse direito.
Relativamente aos apoios pedagógicos, devem ser elaboradas grelhas para recolher
dados quantitativos dos resultados.

Ponto Cinco – Outros assuntos
- Foi aprovado por unanimidade a atribuição de 14 unidades letivas de 45
minutos, ao professor Hélder Magueta, para complemento do programa da disciplina de
Matemática A, na turma A do 12º ano, devido ao atraso verificado em relação à
planificação.

-Foi aprovada a participação no projeto “Começar de Novo” proposto pela
autarquia e que tem como público alvo os alunos do 10º ano. As sessões realizar-se-ão
nos dias, 10 e 17 de abril, no auditório da EB 2, 3/S de Vila Flor.
- O relatório estatístico de 2013/2014 do Key for Schools relativo aos alunos do
9º ano foi analisado e procedeu-se a uma comparação tendo em conta três indicadores:
Escola, Douro e Nacional. Os resultados da Escola são superiores aos do Douro e
inferiores aos resultados a nível Nacional.
- O Presidente do Conselho Pedagógico nos termos do n.º 5 do Artigo 22 do
despacho 5048- B/2003 propôs a aprovação da turma do 6º B, por motivo de um pedido
de transferência de um aluno, ficando esta constituída por dezasseis alunos, sendo três
de adequações curriculares no âmbito da educação especial. A proposta foi aprovada
por unanimidade.
- O Presidente do Conselho Pedagógico congratulou-se com sucesso do desfile
de carnaval, referindo que este só foi possível graças ao empenho e dedicação de todos
os participantes e de todos os envolvidos na sua organização, a quem deu os parabéns.
Os elementos do conselho pedagógico, por unanimidade, parabenizaram, todos os
envolvidos no desfile.
O professor Artur Pires referiu que no universo de 91 alunos pertencentes à
escola EB1 N.º 1 de Vila Flor foi possível confecionar fatos de carnaval sem custos,
apostando na reutilização de materiais. Os alunos do 2º ciclo também apostaram na
reutilização de materiais.
O departamento do Pré-Escolar referiu que no próximo ano letivo se deve melhorar a
música, acrescentando, que mais próximo do acontecimento, serão reavivadas outras
propostas de melhoria.
A professora Palmira Magueta propôs que no desfile do próximo ano as turmas devem,
levar uma identificação e que os alunos devem desfilar mais separados e com mais
animação.
- A Comunhão Pascal realizar-se-á no dia 20 de Março de 2015 pelas 11:00
horas. As Escolas do Pré-Escolar e 1º ciclo que queiram participar devem comunicar
essa intensão antecipadamente. O professor Artur Pires questionou se os
pais/encarregados de educação podem assistir e participar na comunhão Pascal. O
Presidente do Conselho Pedagógico informou que o evento está aberto a toda a
comunidade, ressalvando, no entanto, que os lugares sentados devem ser atribuídos,
preferencialmente, às crianças/alunos.
O Presidente do Conselho Pedagógico referiu que durante o período da tarde as aulas
decorrem normalmente.
A docente Beatriz Escaleira esclareceu que as atividades no âmbito da Comunhão
Pascal são realizadas pelos elementos do Clube das Artes.
- No dia 23 de fevereiro, em plenário, no qual o Diretor do Agrupamento
participou como correlator, o CNE aprovou por unanimidade, uma recomendação, sobre
a retenção escolar nos Ensinos Básico e Secundário, com o objetivo de dar visibilidade
ao problema e de o colocar na ordem do dia. No entanto, tem-se verificado
interpretações e análises que pouco ou nada têm a ver com a recomendação pelo que se,
aconselha uma leitura atenta do documento, que se encontra na página do Agrupamento.

A retenção em Portugal é Cerca de 35% contra a média de 13% da OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.
- Foi dado conhecimento do processo de substituição da docente de Matemática
que se encontra ausente por motivo de doença, tendo sido selecionado, um candidato
que, também se encontra de atestado, desde o dia da sua apresentação.
- Para avaliação das aulas de preparação para exame, sem caráter obrigatório,
será entregue um modelo aos docentes.
- O professor Artur Pires solicitou mais um tempo para a conclusão do tema da
Educação Sexual monitorizada pela psicóloga do município, a proposta foi aprovada.
- O docente propôs também alterações ao modelo de avaliação do Plano de
Atividades de Turma, referindo, que se deve acrescentar ao modelo original os seguintes
itens: Interdisciplinaridade, Alunos de NEE e Atividades de Enriquecimento Curricular.
Neste sentido foi também proposta a inclusão de um item sobre Educação para a
Cidadania. As alterações foram aprovadas com o voto contra dos docentes Palmira
Magueta e Sandro Sampaio.
- A Semana da Leitura/Feira do Livro decorrerá entre 13 e 17 de abril. O
programa das atividades irá ser apresentado posteriormente.
- O Departamento do Pré-Escolar propõe que a escritora Elsa Lé venha à escola
na Semana da Leitura.
- A professora bibliotecária informou que no dia 14 de abril se irá realizar, na
escola sede, uma peça de teatro com o seguinte calendário: às 11 horas para o préescolar e primeiro ciclo e às 14 horas para o 2º ciclo.
- O Coordenador do clube Cientic referiu que a Feira dos Minerais correu bem e
que permitiu adquirir mais materiais.
- Irá realizar-se uma palestra com um cardiologista, com data a definir, para os
alunos do 9º ano, podendo esta ser alargada às turmas de décimo.
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