DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

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

Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 22 de abril de 2015

Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Aprovação da informação das provas de equivalência a frequência;
4 – Análise da avaliação do2º período;
5 – Aprovação do plano de melhoria;
5 – Outros assuntos.
1 – Aprovação da ata da reunião anterior.
 Foi aprovada a ata da reunião anterior, com a abstenção do coordenador do Departamento de
Expressões, professor Vítor Sil, por não ter participado da mesma.
2 – Informações.
 Tratamento de resultados dos exames nacionais de 2013/2014 da 1ª Fase.
 O Presidente do Conselho Pedagógico informou que em Reunião do dia 10 de Abril entre a CIM
e as escolas dessa área foi concertada a rede de oferta de cursos profissionais para o ano letivo
2015-2016, tendo o nosso agrupamento proposto o Curso de Técnico Auxiliar de Saúde.
3 – Aprovação da informação das provas de equivalência a frequência;
 As informações das provas de equivalência à frequência foram elaboradas por equipas
constituídas para o efeito e apresentadas pelos departamentos nos termos da alínea a) do
artº29 do despacho normativo nº6-A/2015 as quais foram aprovadas por unanimidade.
 O Conselho Pedagógico aprovou que as provas do 1º e 2º ciclos devem ser entregues na
Direção até ao dia 6 de maio e as do 3º ciclo e secundário até ao dia 29 de maio.
4 – Análise da avaliação do 2º período.
Leitura e análise dos relatórios de avaliação, do pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro
ciclo e secundário, realizados pelas equipas pedagógicas de acompanhamento que procederam à
análise dos resultados com base nas tabelas e gráficos elaborados a partir da avaliação do 1º
período.
Os Departamentos/grupos disciplinares devem fazer uma análise e reflexão.
5 – Aprovação do plano de melhoria
O plano de melhoria será aprovado na próxima reunião de Conselho Pedagógico, podendo ser
apresentadas propostas concretas para eventuais alterações ao mesmo, tendo sempre
presente as recomendações do relatório da IGEC.
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6 – Outros Assuntos.
 APSI( Associação para a Promoção da Saúde Infantil)irá realizar, no dia 8 de maio no período
da tarde, um atelier de prevenção rodoviária para o 2º ciclo.
 Até ao final do mês de abril deverão ser entregues na Direção à professora Carla Correia todos
os trabalhos para publicação no jornal do agrupamento.
 Após a concretização das atividades do PAA devem ser entregues na Direção à professora Carla
Correia as respetivas grelhas de avaliação.
 Foi aprovada a proposta da docente Rosa Galvão que solicitou oito aulas para complemento do
programa da disciplina de história A, na turma B, do 12º ano.
 O Modelo para aplicação das atividades de recuperação da aprendizagem (artigo 79º do
capitulo VI do regimento Interno) será objeto de apreciação na próxima reunião do Conselho
Pedagógico.
 A Delegada de Grupo de Educação Especial, propôs para aprovação o Programa Educativo
Individual (PEI) da aluna Liliana Francisca Canelhas Afonso do 5º ano Turma D da escola
EB2,3/S de Vila Flor bem como as Adequações Curriculares Individuais, dos alunos Liliana
Afonso 5ºano Turma D e Ana Luísa Borges 2º ano da EB1nº1 de Vila Flor. As mesmas foram
aprovadas.
 Foi aprovada para o dia 29 de abril a visita de estudo à casa de Camilo Castelo Branco para os
alunos do 10ºB e 11ºB de Literatura Portuguesa.
 O Coordenador do Departamento do 1º Ciclo propôs que, no dia do Coração, a escola E B1 de
Samões faça a Caminhada do Coração a Freixiel, apesar de esta atividade por lapso estar
previstas no PAA para a Barragem do Peneireiro. Foi aprovada.
 Propôs ainda uma atividade no âmbito do programa “PASSE na Rua” destinado aos alunos do
3º ano das escolas do 1º ciclo de Vila Flor, Samões e Stª Comba da Vilariça. A atividade será
dinamizada pela enfermeira e realizar-se-á no dia 18 de Maio, no período da tarde. Foi
aprovada.
 O professor Sandro referiu que, no âmbito do clube Cientic, a palestra realizada pelo
cardiologista Dr. Duarte Correia decorreu de forma muito satisfatória e que foi do agrado de
todos os alunos.
 O presidente do Conselho Pedagógico expressou uma palavra de apreço pela forma como
decorreram as últimas atividades, com destaque para a Comunhão Pascal e semana da leitura.
O Conselho Pedagógico felicitou os organizadores bem como todos aqueles que com a sua
colaboração e participação tornaram possível a realização destes eventos, considerando-os
momentos de grande orgulho para o Agrupamento.
A professora Maria do Carmo referiu e salientou que em todas as atividades houve uma
grande envolvência e disponibilidade por parte dos alunos, e que alguns se auto propuseram
para participar nas atividades. Referiu também com agrado a colaboração dos pais.
 Finalmente o Presidente do Conselho Pedagógico congratulou-se com a inauguração da nova
sala na escola EB1 de Seixo de Manhoses.
A Secretária
___________________________________________
Maria Etelvina de Oliveira Reis Pereira Sil
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