DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

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

MINUTA DA ATA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 8 DE JULHO DE 2015
Ordem de trabalhos:
1 - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
2 - Informações;
3 - Início das atividades letivas no ano letivo 2015/2016;
4 - Apreciação de pedido de revisão de avaliação;
5 - Aprovação do relatório de avaliação do impacto das atividades de promoção do sucesso escolar;
6 - Outros assuntos;
1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Foi lida e aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior.
2 - Informações;
- Declaração de retificação nº 511/2015 relativa ao Despacho Normativo nº 7-B/2015 relativo às
preferências de Estabelecimentos de Ensino das matrículas dos alunos para o 1º Ciclo.
- Despacho Normativo nº 10-A/2015 que define um conjunto de regras e orientações para a
organização do ano letivo. - Despacho nº 6984-A/2015 relativo ao funcionamento do Desporto Escolar
no ano letivo 2015/2016.
- Despacho nº 7104-A/2015 que determina o calendário escolar para 2015/2016.
- Portaria nº192-A/2015 que define os procedimentos para designação do professor bibliotecário.
- Lei nº 65/2015 estabelece a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos
quatro anos de idade, a ser implementada em 2016/2017.
- Deliberação nº 1381-A/2015 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior relativa a
alteração de elencos das provas de ingresso para a candidatura à matrícula e inscrição no ensino
superior nos anos letivos 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
- Despacho nº 7442-D/2015 que homologa o programa de Português para o ensino básico a ser
divulgado na página da DGE (Direção Geral de Educação).
3 - Início das atividades letivas no ano letivo 2015/2016;
- Em conformidade com as orientações expressas no Despacho nº 7104-A/2015 ficou decidido que o
início das atividades letivas será no dia 17 de setembro de 2015.
4 - Apreciação de pedido de revisão de avaliação;
- O Diretor solicitou ao Conselho Pedagógico, o parecer prévio relativo à decisão final sobre o pedido
de revisão de avaliação, nos termos do ponto 6, artigo 17º do Despacho Normativo nº13/2014. Após
análise dos documentos relativos ao assunto, o parecer unânime dos conselheiros é manter o nível
de avaliação atribuída à discente.
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5 - Aprovação do relatório de avaliação do impacto das atividades de promoção do sucesso escolar;
- Foi apresentada e aprovada a proposta do relatório de avaliação do impacto das atividades de
promoção do sucesso escolar e deliberação sobre o plano estratégico para o ano letivo 2015/2016.
6 - Outros assuntos;
- O presidente do Conselho Pedagógico propôs a retificação da decisão tomada na última reunião,
relativa à adoção do manual escolar de Inglês do décimo segundo ano. Esta alteração deve-se ao
facto de o manual escolar adotado na reunião anterior, não estar certificado. Proposta aprovada.
- Foi apresentada e aprovada a proposta da distribuição da carga letiva semanal das diferentes
disciplinas previstas nas respetivas matrizes dos diferentes anos de escolaridade, para o ano letivo
2015/2016.
- O Coordenador do Grupo de Expressões apresentou uma proposta, dos professores de Educação
Física, que consiste na colocação do segmento de quarente e cinco minutos, ao final da manhã ou da
tarde. No momento oportuno e dependendo das inúmeras condicionantes associadas à elaboração
dos horários, a referida proposta será tida em consideração.
- Foi apresentada e aprovada a proposta de atribuição de uma terceira hora para o desempenho do
cargo de Diretores de Turma, a sair prioritariamente da componente não letiva.
- Foi aprovada a ratificação do tema “Civismo” definido pela equipa PES (Projeto de Educação para a
Saúde) para ser trabalhado no ano letivo 2015/2016.
- Foi apresentado pela Coordenadora do processo de Supervisão/Articulação Pedagógica, o relatório
final do ano letivo 2014/2015.
- Foi apresentada a proposta de aprovação dos parâmetros de avaliação para contratação de escola.
Proposta aprovada.
- Também foi aprovado o Plano das Atividades de Enriquecimento Curricular.
- O Dia do Diploma será celebrado no dia quatro de setembro, pelas quinze horas e trinta minutos, no
polivalente da EB 2,3/S de Vila Flor. O convite é extensivo a toda a comunidade educativa.
- O Grupo de Educação Especial propôs para aprovação os Relatórios Finais e a Reformulação dos
Programas Educativos Individuais dos alunos que integram a Educação Especial.
- O Coordenador do 1º Ciclo apresentou uma proposta para a elaboração das turmas na EB1 de Vila
Flor, traduzindo-se a mesma na criação de uma quinta turma, com três níveis de aprendizagem (2º, 3º
e 4º anos). Foi apresentada uma segunda proposta a favor da manutenção das quatro turmas
existentes. Houve ainda uma terceira proposta que defende também a criação de uma quinta turma
com dois níveis (3º e 4º anos), ficando a do 1ºano também com dois níveis (1º e 2º anos). O
presidente do Conselho Pedagógico pôs as três propostas a votação por ordem de apresentação. A
1ª proposta obteve um voto, a 2ª proposta teve nove votos e a 3ª proposta contou com dois votos.
Venceu a 2ª proposta, mantendo-se as quatro turmas existentes.
- O professor Sandro Sampaio apresentou a proposta de ser colocado ar condicionado na sala dos
professores, bem como a mudança de instalações da sala dos diretores de turma. O presidente do
Conselho Pedagógico tomou nota e disse que ia ver quais seriam as possibilidades.
A secretária
_____________________________________
(Dulce da Assunção Xavier)
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