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 03/02/2016
Ordem de trabalhos:
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Aprovação dos critérios de avaliação do 2º período;
4- Programa de acompanhamento da ação educativa;
5- Outros assuntos.
Ponto 1:
- Aprovada a ata da reunião anterior, por unanimidade.
Ponto 2:
- A CIM das Terras de Trás-os-Montes está a promover, juntamente com os
agrupamentos/escolas, um estudo de antecipação de necessidades de qualificações. Este
estudo servirá para sustentar as propostas da rede dos cursos profissionais;
- Na página da DGE encontram-se áreas temáticas de educação para a cidadania.
Foi acrescentada a Educação para o Risco. Recomenda-se a consulta e uso deste
material.
Ponto 3:
- Foram lidos e aprovados, por unanimidade, os critérios de avaliação do 2º
período;
- Foi dado a conhecer o calendário das reuniões de avaliação.
Ponto 4:
-Para dar cumprimento às diretrizes do Programa de Acompanhamento da Ação
Educativa, no âmbito da ação nº 2 foram apresentados, analisados e tecidas algumas
considerações, aos resultados dos inquéritos por questionário. No global verifica-se não
haver uma grande diferença entre a opinião dos alunos e dos professores.
Este inquérito teve como público-alvo: 12 alunos por turma do 5º ao 12º ano, num total
de 269; os alunos do 1º ciclo, 3º e 4º anos, num total de 36 e todos os professores do
Agrupamento.
Devem os mesmos ser alvo de análise nas várias estruturas intermédias.
Ficou ainda decidido tornar estes dados públicos na página do Agrupamento;

-No âmbito do plano de melhoria foi apresentado e analisado o relatório sobre o
apoio pedagógico do 1º período, tendo como base as fichas preenchidas pelos conselhos
de turma. Da análise verifica-se que o mesmo ainda não surtiu o efeito desejado, de uma
forma geral. Deve ser analisado, nas estruturas intermédias.
Ponto 5:
-Estão abertas as inscrições para a ação de formação Supervisão Pedagógica:
Aprendizagem Colaborativa, Experimental e Reflexiva.
Esta ação é de grande relevância pela temática que faz parte do programa de
acompanhamento da ação educativa;
-Mostra de cursos 2016- Torre de Moncorvo. O Agrupamento de Escolas de
Torre de Moncorvo convida, o nosso Agrupamento a participar numa mostra de cursos,
no dia 17 de março, destinada aos alunos do 12º ano. Os nossos alunos não irão
participar pelo facto de já estarem envolvidos noutra atividade nessa data;
- Tomada de decisão sobre a realização do teste intermédio no 2º ano. Tendo
em conta a conjetura atual relativamente a provas finais/exames, decidiu-se não aderir
ao referido teste;
- O Agrupamento de escolas de Vila Flor foi selecionado aleatoriamente para
participar no estudo internacional PIRLS 2016/ePIRLS. Dentro do agrupamento e
também de forma aleatória foram selecionados os alunos do 4º ano das EB1 de Vilas
Boas e de Santa Comba da Vilariça, sendo aplicado o teste escrito no dia 25 de
fevereiro, de manhã em Vilas Boas e à tarde em Santa Comba e online na tarde do dia 3
de março.
O estudo tem como objetivo monitorizar a evolução da literacia da leitura, em papel e
online, ao serem avaliadas as competências de leitura dos alunos do 4º ano de
escolaridade, num quadro de referência internacional;
- Proposta e aprovação, por unanimidade, de duas Ações da seção de
programas especiais do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana de
Mirandela:
1- Dia Europeu do 112- duração de 40 minutos para o 1º ciclo, na EB1 de Samões
dia 12 de fevereiro;
2- Spring Break, ação sobre droga destinada aos alunos do 12º ano dia 17 de
março.
- Prémio Escola na Europa instituído pelo Deputado ao Parlamento Europeu,
José Manuel Fernandes, destinado aos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos, secundário e
profissional das escolas do Distrito de Bragança. Recomenda-se a devida divulgação
deste concurso;

-Proposta e aprovada, por unanimidade, uma visita de estudo à “Futurália”
destinada aos alunos do 11º ano (turmas A e B), organizada pelo Diretor de Turma do
11º A, professor João Valério;
- O Grupo de Educação Especial propõe para aprovação o Programa
Educativo Individual (PEI) do aluno:
- Samuel Rodrigues Paulo – 2º ano Turma A– EB1 de Vilas Boas.
Aprovado por unanimidade;
- Propõe também para aprovação a reformulação do PEI por alteração das
medidas educativas do aluno:
- Diogo Miguel Campos Monteiro- 4º ano Turma B– EB1 de Samões.
Aprovado por unanimidade.
- A professora Carmo Ferreira transmitiu que o departamento que representa
se queixa do barulho excessivo no bloco A no decurso das aulas letivas. A professora
Manuela acrescenta que este facto se agrava com a saída antecipada de aulas,
perturbando o normal funcionamento das restantes;
- Professor Sandro informou que os diretores de turma do 3º ciclo propõem a
informatização dos livros de ponto. O Diretor do Agrupamento professor Fernando
refere ter este assunto já sido discutido na Direção. Vai voltar a analisá-lo.
-Informou ainda que os professores estão preocupados com o uso abusivo do
telemóvel por parte dos alunos dentro da sala de aula. Este assunto está regulamentado
no Regulamento Interno, deve o mesmo ser cumprido, no entanto, como sempre, deve
imperar o bom senso;
-O professor Artur pôs a questão da avaliação intercalar à disciplina de Inglês no 3º
ano. Não irá haver avaliação à mesma por falta de elementos;
-Relativamente ao desfile de Carnaval, os alunos do 2º ciclo, serão acompanhados
pelo respetivo diretor de turma e pelo professor que tiver a turma às 14.00 horas.
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