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 20 de maio de 2015

Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Aprovação do calendário das provas de equivalência a frequência do Secundário;
4 – Aprovação dos critérios de avaliação do 3º período;
5 – Aprovação do plano de melhoria;
5 – Outros assuntos.
1 – Aprovação da ata da reunião anterior.
 Foi aprovada a ata da reunião anterior.
2 – Informações.
 Despacho normativo nº7-B/2015 que estabelece os procedimentos de matrícula, renovação
de matrícula bem como da constituição de turmas.
 Despacho nº4734-A/2015 relativo à adoção de manuais escolares.
 E-mail da DGEstE que dá conhecimento de duas circulares da DGE relativas à adoção de
manuais escolares.
 Informação do IAVE sobre a Classificação de Provas Finais de Ciclo e de Exames Finais
Nacionais-2015.
3 – Aprovação do calendário das provas de equivalência a frequência do Secundário.
 O Conselho Pedagógico aprovou por unanimidade o calendário das provas de equivalência a
frequência do secundário. O prazo é de 15 a 26 de junho, tendo em consideração os alunos
que já estão inscritos. Para a afixação das pautas aprovou-se a mesma data dos nacionais (13
de julho).
4 – Aprovação dos critérios de avaliação do 3º período.
 Foram lidos, analisados e aprovados os critérios de avaliação para o terceiro período.
 Foi dado a conhecer o calendário das reuniões de avaliação.
 O Coordenador do 1º ciclo, professor Artur, propôs as reuniões de avaliação de 4º ano para o
dia 8 de junho.
 Os resultados da avaliação dos 4º e 6º anos terão de ser lançados no “Programa Alunos” até ao
dia 11 de junho (inclusivé).
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 As reuniões do 9º, 11º e 12º têm de estar concluídas até ao dia 9 de junho, dado as
provas/exames se realizarem a partir do dia 15 e os alunos necessitarem de dois dias para se
inscreverem. Os alunos de 9º ano autopropostos, realizam as provas de equivalência a
frequência na 1º fase e 2ª fase e as provas nacionais apenas na 2º fase.
 No dia 16 de junho, o Conselho de Docentes do 1º ciclo (4º ano) e Conselhos de Turma (6º
ano), têm de reunir novamente para a elaboração/articulação do plano, assim como, para
definir horário para os alunos que vão ter acompanhamento extraordinário.
 Os professores Titulares de Turma e Diretores de Turma têm que reunir com os Encarregados
de Educação para estes darem a respetiva autorização (aulas de acompanhamento
extraordinário), de preferência dia 17 de junho de manhã.
 O período para o acompanhamento extraordinário será efetuado entre os dias 18 de junho e 8
de julho. Foi discutida pelo Conselho Pedagógico a forma como a organização das aulas deverá
ser feita. A proposta aprovada foi: Uma interrupção a meio da semana (quarta-feira),
segunda/terça/quinta e sexta com 2 blocos por dia: 90 minutos de matemática e 90 minutos
de português.
5 – Aprovação do plano de melhoria.
Foram analisadas as propostas de todos os grupos disciplinares, resultando destas as seguintes
alterações:
Página 5, Item 1- Levantamento dos fatores explicativos do insucesso escolar em reunião com
o diretor de turma e os alunos da turma. No caso do 1º ciclo, apenas alunos de 4º ano Proposta aprovada por maioria.
Página 5, Acrescentar – Levantamento dos factores explicativos do insucesso escolar em
reunião com o Diretor de Turma e os Encarregados de Educação - Proposta aprovada por
unanimidade.
Página 5, Item 2 – Levantamento dos fatores explicativos do insucesso escolar em reuniões
com os Delegados de Turma de cada ciclo e o Diretor do Agrupamento. Primeiro ciclo: Apenas
com os delegados do 4º ano. Proposta aprovada por maioria.
Acrescentar na coluna: Responsável/ coordenação: Psicóloga - Proposta aprovada por
maioria.
Página 5, Item 4 – Elaboração, pelo departamento curricular, de relatório no ano letivo de
2015/2016 e no final de cada período dos resultados escolares com base em fatores
explicativos inerentes ao processo de ensino aprendizagem, que identifique as causas do
sucesso/insucesso nas várias disciplinas - Proposta aprovada por unanimidade.
Página 6, Item 1 – Não deve ser aplicada ao 1º ciclo - Proposta aprovada por maioria.

Página 6, Item 3 –Alterado - Facultar aos alunos ( papel/suporte digital) os conteúdos,
objetivos/metas para os testes/fichas de avaliação - Proposta aprovada por unanimidade.
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Para o 1º ciclo esta medida só deverá ser aplicada para os alunos de 3º e 4º anos - Proposta
aprovada por unanimidade.

Página 6, Item 6 – Alterado - Criação de uma caixa de sugestões de atividades, propostas pela
escola aos Encarregados de educação, para potenciar o sucesso escolar - Proposta aprovada
por maioria.
Página 6, Item 7 – Continuidade das tutorias no ensino básico, preferencialmente pelo
professor do aluno - Proposta aprovada por unanimidade.
Página 6, Item 8 – Continuidade das aulas de “preparar exame”, a partir do 10º ano - Proposta
aprovada por unanimidade
Página 7, Item 1 – Elaboração pelo docente da disciplina de documento com definição clara
das atividades de cada aluno proposto para o apoio pedagógico - Proposta aprovada por
unanimidade.
Retirar o 1º ciclo - Proposta aprovada por maioria.
Página 7, Item 7 – Retirado - Proposta aprovada por unanimidade
Página 7 – Acrescentar – Haver uma equipa/grupo para esclarecer os alunos e os
encarregados de educação sobre as opções no 9º ano - Proposta aprovada por unanimidade.
Página 8, Item 1 (Resultados escolares) - Inquérito a todos os alunos/pais que terminam o
ensino secundário no primeiro período do ano letivo subsequente ao da conclusão - Proposta
aprovada por unanimidade.
Página 8, Item 2 (Supervisão da prática letiva) - Retirar - Proposta aprovada por maioria.
Página 8, Item 3 (Supervisão da prática letiva) – Implementação de um projeto de observação
mútua de aulas, de carater facultativo, envolvendo progressivamente todas as disciplinas Proposta aprovada por maioria.
Página 9, Autoavaliação – Acrescentar item: Simplificação da apresentação dos resultados da
avaliação interna - Proposta aprovada por unanimidade.
Página 5, Item 6 – Divulgação das conclusões à comunidade escolar, através da página do
agrupamento – Sugestão: Divulgações não colocadas na página da escola. Proposta não
aprovada.
Página 6, Item 3 – Acrescentar - Realizar uma análise, preferencialmente gráfica, das
classificações obtidas nos testes/fichas, como feedback do(s) aluno(s) ao mesmo. Proposta
não aprovada.
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Página 8 (supervisão pedagógica) – Alteração de itens: Em vez do segundo e terceiro itens,
colocar a supervisão pedagógica de carater facultativo e responsabilizar o delegado de grupo
e/ou coordenador de departamento pela elaboração de um plano de observação de aulas Proposta não aprovada.
Proposta: Acrescentar novo ponto ao plano de melhoria: Atribuição de tempo letivo semanal
para treino do MatUTAD, em todas as turmas do terceiro ciclo - Proposta não aprovada.
 O Departamento de matemática e ciências experimentais, alertou para a necessidade de haver
uma certa sensibilidade e acompanhamento constantes, para verificar se as medidas
implementadas revertem em melhoria da qualidade de ensino e dos resultados escolares dos
alunos.
 Após as alterações feitas no Plano de Melhoria, este foi aprovado pelo Conselho Pedagógico.
6 – Outros Assuntos.
 O Presidente do Conselho Pedagógico, alertou para que os professores que utilizam os
computadores das salas de aula, devem deixá-los exatamente como os encontram, quer
relativamente às ligações, bem como configurações, para que os mesmos possam ser
utilizados por todos.
 No dia 16 de junho, haverá uma conferência cujo tema é “A escola face ao sucesso e insucesso
escolar- as aprendizagens, os percursos escolares e as práticas de ensino”, das 14:30h às
17:30h. Desta forma, não está a ser marcado serviço para esta tarde para que todos os
docentes possam estar presentes. Neste sentido, o Presidente do Conselho Pedagógico propôs
a interrupção de aulas, neste período de tempo, para o Pré Escolar, desde que não se
verifique nenhum constrangimento com os respetivos Encarregados de educação. Esta
proposta foi aprovada.
 O presidente do Conselho Pedagógico, deu uma palavra de apreço pela forma como decorreu
o Sarau Cultural realizado no dia 22 de abril, bem como, a todas as outras atividades que têm
vindo a ser realizadas no agrupamento.
 O Coordenador do 1º Ciclo, propôs alteração de data da “caminhada pelo coração” da Escola
EB1 de Samões, para o dia 5 de junho.
 A Coordenadora do departamento do Pré- Escolar pediu autorização para alterar o destino da
visita de estudo do jardim de infância de Freixiel. Inicialmente estava planeada para Miranda
do Douro e em virtude dos interesses das crianças, decidiu-se optar pela visita ao Zoo da Maia,
agendada para o dia 11 de junho de 2015. A proposta foi aprovada.
 O grupo disciplinar de Educação Física, propôs reajustamento de horários como forma de
aumentar o sucesso escolar dos alunos, proporcionando pelo menos uma tarde livre por
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semana (quarta-feira). Em resposta a este assunto, o presidente do Conselho pedagógico,
referiu já existir uma tarde livre, para a maioria das turmas.

A Secretária
___________________________________________
Beatriz Maria Tiago Sarmento Escaleira
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