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 janeiro de 2016
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Análise da avaliação do 1º período;
4 – Avaliação de desempenho docente;
5 – Outros assuntos.
1 – Aprovação da ata da reunião anterior


Foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião anterior, não tendo participado na votação os
docentes Beatriz Escaleira e Artur Pires por não terem estado presentes nessa reunião.

2 – Informações



Informação da DGEstE sobre o modelo integrado de avaliação externa das aprendizagens no ensino
básico. Foi recebido documento informativo relativo ao referido modelo.
Sobre o mesmo assunto o Presidente do Conselho Pedagógico informou que, no passado dia
dezanove de janeiro esteve presente numa reunião com o Sr. Ministro da Educação e com o Sr.
Secretário de Estado da Educação, onde foi apresentado o modelo integrado de avaliação externa das
aprendizagens no ensino básico.

3 – Análise da avaliação do 1º período


O Conselho Pedagógico procedeu à leitura e análise dos relatórios das equipas pedagógicas de
acompanhamento, as quais fizeram uma análise dos resultados da avaliação do primeiro período com
base nas tabelas e gráficos extraídos do programa alunos.



Referindo-se ao trabalho desenvolvido pelas equipas pedagógicas o Presidente do Conselho
Pedagógico fez uma alusão positiva ao mesmo, bem como à preocupação manifestada pelas equipas
na execução de todo o trabalho de análise realizado.



Os departamentos/grupos disciplinares devem fazer uma análise dos mesmos e apresentarem
estratégias de remediação para melhoria dos resultados, as quais serão dadas a conhecer ao Conselho
Pedagógico na próxima reunião.

4 – Avaliação de desempenho docente


O Conselho Pedagógico aprovou, por unanimidade, os documentos de registo e avaliação do
desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados no artigo 4º e dos parâmetros previstos na
alínea b) do nº1 do artigo 6º do Decreto Regulamentar nº26/2012.
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5 – Outros assuntos
Foram analisados, tratados e deliberados os seguintes assuntos:


Programa de Acompanhamento da Ação Educativa da IGEC – Matriz de regulação do processo de
avaliação das aprendizagens (Ação nº1). O Conselho Pedagógico analisou a referida matriz tendo
introduzido algumas correções consideradas pertinentes ao respetivo memorando. Assim, no
presente ano letivo, para uma mais eficiente operacionalização, foi retirada a atividade cinco, sendo
mantidas as atividades um, dois, três e quatro. Foi ainda analisado o modelo relativo ao relatório de
monitorização das referidas atividades. Os documentos foram aprovados por unanimidade.



Tomada de decisão sobre a convocatória dos Conselhos de Turma para realização de reuniões
intercalares no 2º período. Ficou decidido que, considerando a dimensão do 2º período, estas não
seriam convocadas pelo Diretor do Agrupamento, mas que será obrigatório fazer a recolha da
informação até ao dia 15 de fevereiro. Dessa informação deverá ser dado conhecimento aos
Encarregados de Educação. Se considerar pertinente, cada Diretor de Turma pode convocar o seu
Conselho de Turma.



Desfile de carnaval. O desfile será realizado no dia 5 de fevereiro com a participação do pré-escolar,
1º e 2º ciclos. O entrudo fica a cargo da EB1 de Samões e o JI de Samões fica responsável pela
decoração da carrinha. A concentração terá início às 14.00 horas na rua Dr. Carlos Noronha para o
desfile se iniciar às 14.30 horas.



Ações da seção de programas especiais do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana
de Mirandela. Ação “Internet Segura” com a duração de 50 minutos, dirigida ao 2ºciclo, a qual
decorrerá na aula de Educação para a Cidadania das turmas do 5º A e 6º A, nos dias 2 e 3 de fevereiro.
Foi aprovada por unanimidade.



O Grupo de Educação Especial propôs para aprovação o Programa Educativo Individual (PEI) da aluna
Paula Cristina Nunes Mesquita – 2º ano, Turma B, da EB1 de Samões.
Propôs também para aprovação as Adequações Curriculares Individuais, elaboradas pelos professores
das respetivas disciplinas, dos seguintes alunos:
 Ana Cristina Pereira Ferreira – 6º ano, Turma C – Matemática, Ciências Naturais, História e
Geografia de Portugal, Inglês e Português;
 Alexandre Lagoaça – 7º ano, Turma A – Geografia e Inglês;
 Márcio Comenda – 7º ano, Turma A – Geografia e Inglês;
 Ricardo Barófia dos Santos – 9ºano, Turma B – Inglês.
Os documentos foram aprovados por unanimidade.



O Presidente do Conselho Pedagógico relembrou que a entrega dos artigos para o jornal deve ocorrer
até ao final do mês de abril e que as grelhas de avaliação das atividades constantes do Plano Anual de
Atividades (PAA) devem ser preenchidas após a realização das mesmas, devendo a entrega ser feita
junto da professora Carla Correia, adjunta da Direção.



O grupo de Educação Musical propôs uma alteração à planificação para o 2º período, para o 8º ano,
alterando, no módulo 5, “Música e movimento, em torno de danças e coreografias”, que passa para
uma abordagem a “Improvisação/Composição – cifras, acordes e regras de composição”. Foi
aprovada por unanimidade.
O Secretário
___________________________________________
Victor Manuel Cortinhas Sil
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