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 9 de Dezembro de 2015
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Constituição da secção de avaliação do desempenho docente;
4 – Programa de acompanhamento da ação educativa;
5 – Outros assuntos.
1- Foi aprovada a ata da reunião anterior.
•

Faltaram à reunião os professores Artur Pires e Beatriz Escaleira.

2- Informações:
• Informação-Prova de Inglês 9º ano – Preliminary English Test (PET) for Schools:
informação destinada aos alunos, pais, encarregados de educação e professores,
relativa ao PET a realizar no ano letivo de 2015/2016.
• Relatório Estatístico - 2015 do IAVE sobre os resultados do Preliminary English
Test (PET) for Schools: resultados por nível de proficiência de acordo com o Quadro
Europeu Comum de Referência (QECR); resultados da escola por componente do
teste e comparação dos resultados por nível de proficiência de acordo com o QECR.
• Informação-Projeto 1 – Oferta de testes intermédios para 2015/2016: define a
oferta de Testes Intermédios (TI) para o ano letivo de 2015/2016 de Português e de
Matemática do 2º ano de escolaridade com a finalidade de promover o diagnóstico
precoce das dificuldades de aprendizagem dos alunos e de possibilitar uma
intervenção pedagógica e didática atempada, no âmbito de uma conceção formativa
da avaliação. O período de inscrição decorre entre 4 de abril e 6 de maio de 2016.
3- Constituição da secção de avaliação do desempenho docente:
• Nos termos do ponto 1 do artigo 12º do Decreto Regulamentar nº26/2016: Secção
de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico - procedeu-se à
eleição de um elemento, dado que a professora Rosa Galvão, que integrava esta
secção, já não ser membro do Conselho Pedagógico. Foi eleito com quatro votos o
professor Victor Sil.

4- Programa de Acompanhamento da ação educativa:
• Tendo em conta o Plano de Melhoria e o Programa de Acompanhamento da Ação
Educativa da IGEC foram apresentados vários documentos para análise e aprovação.
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• a) Ação Nº5 - Grelha de observação de aulas e metodologia a seguir na
supervisão: foram apresentadas três propostas: a primeira proposta foi elaborada
pela equipa de interlocutores da Ação nº 5; a segunda proposta foi apresentada pelo
Departamento de Expressões e a terceira elaborada pelo grupo de Físico-Química.
Após votação foi aprovada a grelha proposta pela equipa de interlocutores com seis
votos.
b) Ação Nº2 - Inquérito aos professores e inquérito aos alunos: foram aprovados
os inquéritos elaborados pela equipa de autoavaliação e já testados na escola.
c) Ação Nº1 - Matriz de regulação do processo de avaliação das aprendizagens: a
matriz para testes de avaliação e a sua utilização pelos diferentes grupos carecem
ainda de alguma reflexão. Os interlocutores desta Ação irão tentar mais
esclarecimentos junto da equipa inspetiva com o objetivo de melhorar este
instrumento e programar a sua utilização.
d) Ação Nº3 – Relatório das aulas preparar para exame: Foi aprovado o modelo de
relatório para esta Ação, encontrando-se já convocada uma reunião com os docentes
envolvidos nas aulas e diretores de turma das turmas envolvidas.

5- Outros assuntos:
• No âmbito do Plano de Melhoria - monitorização das medidas de promoção do
sucesso educativo - foi aprovada por unanimidade a grelha de Apoio Pedagógico
Acrescido de Turma. Foi sugerido acrescentar mais uma coluna para identificação do
ano letivo frequentado pelo aluno no ano anterior.
• Foram aprovados novos modelos para os Planos de Acompanhamento Pedagógico
do 1º, 2º e 3º ciclo, para estarem de acordo com a legislação em vigor.
• A Biblioteca Municipal convida os Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas de
Vila Flor a celebrar a época natalícia que se avizinha, participando numa atividades de
animação de leitura - “Sabes, Maria, o Pai Natal não existe” de Luís Henrique e Rita
Taborda Duarte, a realizar nos dias 10, 11, 14, 15 e 16 de dezembro. Foi aprovada
participação das crianças do agrupamento nesta atividade.
• Participação Workshop – O Agrupamento recebeu um convite, via e-mail, para as
crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo da sede de concelho
participarem num Workshop, sobre a temática “A utilização dos produtos Apícolas
para fins terapêuticos/medicinais”, na primeira semana de janeiro. O Workshop
será levado a cabo pelo grupo de formandos e formadores do Curso EFA B3 do IEFP
de Bragança “Operador/a Apícola”, que decorre na sede de concelho, nas instalações
do antigo Ciclo Preparatório. A participação das crianças e dos alunos na atividade foi
aprovada.
• Dia 24 de novembro realizou-se na escola um Seminário intitulado “Adequações e
Adaptações Curriculares no Ensino Básico”, orientado pelo formador Victor Sil. O
seminário excedeu as espectativas, tendo havido muita adesão por parte dos
professores.
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• Foram apresentadas pelo Grupo de Educação Especial e aprovadas, as Adequações
Curriculares Individuais para os seguintes alunos:
o

7º Ano, Turma A: Alexandre Lagoaça e Márcio Comenda – Português;

o

7ºAno, Turma B: Leonel Portela, Manuel Mesquita e Pedro Lagoaça –
Português;

o

9ºAno, Turma B: Ricardo Santos – Francês;

A secretária
_________________________________
(Maria Palmira dos Santos Silva)
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