Direção de Serviços da Região Norte

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

Minuta da Reunião do Conselho Pedagógico de 14 de Outubro de 2015
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Plano de Estudo e de Desenvolvimento do Currículo;
4 – Critérios de Avaliação;
5 – Plano de atividades;
6 – Plano de formação;
7 – Outros assuntos.

1- Foi aprovada a ata da reunião anterior.
2- Informações:
• Portaria nº 304-B/2015 do MEC que procede à primeira alteração à Portaria nº243/2012.
• Despacho normativo nº 17-A/2015 regulamenta a avaliação e certificação dos
conhecimentos pelos alunos do ensino básico, bem como as medidas de promoção do
sucesso escolar que podem ser adotadas.
• Despacho nº10590/2015 relativo à adoção, avaliação e certificação de manuais
escolares.
• Portaria nº341/2015 cria e regulamenta normas de organização, funcionamento e
certificação da oferta formativa de cursos vocacionais.
• Despacho nº 11347/2015 homologa as orientações curriculares da disciplina de
Mandarim como Língua Estrangeira III nos Cursos Científico-Humanísticos do ensino
secundário.

3- Aprovação do Plano de Estudo e de Desenvolvimento do Currículo:
•

Foi analisado o documento Plano de Estudo e de Desenvolvimento do Currículo.
Depois de feitas algumas alterações e correções foi aprovado por unanimidade.
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4- Critérios de Avaliação:
•

Os critérios de avaliação para o ano letivo de 2015/2016 foram aprovados por
unanimidade. Vão estar disponíveis para consulta na Biblioteca Escolar, nos Serviços
Administrativos e na Página Web do Agrupamento.

5- Plano de atividades:
•

Foram analisadas as atividades propostas e feitas as necessárias alterações. Foi
aprovado por unanimidade. O Plano Anual de Atividades será apresentado ao
Conselho Geral, para aprovação, nos termos do artigo 13º do Decreto-lei nº75/2008,
alterado pelo Decreto-lei nº 137/2012.

6- Plano de formação:
•

Foi apresentado o Plano de Formação do Agrupamento elaborado a partir das
necessidades de formação indicadas pelos diferentes Departamentos. Foi aprovado por
unanimidade. O documento vai ser apresentado ao Centro de Formação de Associação
de Escolas.

7- Outros assuntos:
•

Foi proposta e aprovada por unanimidade a alteração no Desporto Escolar da
modalidade de Badminton, no escalão de iniciados, de feminino, para misto.

•

Foi a provada por unanimidade a realização do Corta Mato, no dia 21/10, às 09h45m,
no recinto da EB2,3/S.

•

Foram propostos e aprovados por unanimidade, o Clube Cientic (da responsabilidade
do grupo 520), o Clube de Francês “C´est Chouette!” (tendo como responsável a
docente Elisa Sousa) e o Clube das Artes (tendo como responsável a docente Manuela
Rocha).

•

Foi aprovada por unanimidade a realização de reuniões intercalares, para todos os
níveis de ensino, entre os dias 4 e 12 de novembro.

•

Foi aprovada por unanimidade a continuidade do projeto Escola Virtual, da Porto
Editora.

•

Foi proposto pelo presidente do Conselho Pedagógico o dia 11 de novembro para a
realização do magusto escolar, na EB2,3/S de Vila Flor, com interrupção das
atividades letivas a partir das 16:00horas. Esta proposta foi aprovada por unanimidade.
A atividade será desenvolvida em frente ao Polivalente.

•

Foram analisados e aprovados por unanimidade os procedimentos e modelos
necessários para a aplicação de Atividades de recuperação da aprendizagem (art.79 do
capitulo VI do Regulamento Interno). Estes modelos ficarão disponíveis na página
web do agrupamento.

•

Foi proposto pelo presidente do Conselho Pedagógico que os docentes Isabel Videia e
Paulo Trigo elaborassem um regulamento para a realização de um concurso para a
criação de um logotipo do agrupamento. Esta proposta foi aprovada por unanimidade.
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•

Foi discutido o peso a atribuir ao Preliminary English Test (PET) na classificação final
da disciplina de inglês no 9.ºano (nos termos do ponto 15, artº8 do Despacho nº17A/2015). O Conselho Pedagógico decidiu, por unanimidade, propor ao Conselho Geral
que o peso do PET seja de 20%.

•

Os delegados de grupo devem dar conhecimento à coordenadora do processo de
supervisão/articulação pedagógica, no final de cada período, ou quando o desejarem,
de todo o trabalho desenvolvido nesta área. Foi disponibilizada uma grelha para
registo e calendarização da observação de aulas.

•

Foram apresentadas grelhas para indicação de alunos para aulas de apoio, às
disciplinas de Português (3.ºCiclo e Secundário) e Matemática (2.ºCiclo).

•

A docente Graça Serapicos foi designada por despacho do Secretário de Estado para
representar o Ministério da Educação e Ciência junto da CPCJ de Vila Flor.

•

O docente Vitor Sil informou que os formulários existentes na página web para serem
usados no âmbito da Educação Especial foram atualizados. Esta atualização foi
necessária para refletir a legislação entretanto publicada.

•

A docente Beatriz Escaleira, professora bibliotecária, pediu a colaboração aos
conselho pedagógico na recolha de atividades a integrar no Plano de Melhoria a
desenvolver nos próximos três anos. Ficou decidido que na próxima reunião deste
órgão sejam apresentadas propostas.

•

O docente Sandro Sampaio, coordenador dos diretores de turma do 3.ºciclo, pediu que
a linha telefónica existente no antigo gabinete dos diretores de turma fosse transferida
para o novo espaço. Também informou que ainda existem dossiers pedagógicos no
antigo gabinete.

O secretário
_____________________________________
(Aníbal Augusto Gonçalves)
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