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 – 9/3/16
Ordem de trabalhos:
Ponto um – aprovação das ata da reunião anterior;
Ponto dois – informações;
Ponto três – programa de acompanhamento educativo;
Ponto quatro – outros assuntos.
Ponto um


A ata foi aprovada pelos presentes na reunião.

Ponto dois
No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente do Conselho Pedagógico deu a
conhecer os seguintes documentos:





Despacho normativo nº 1-D/2016, do Secretariado de Estado da Educação, que aprova o
regulamento do JNE e o regulamento das Provas e Exames do Ensino Secundário;
Parecer nº 2/2016 do CNE, sobre a avaliação das aprendizagens e realização de provas finais
no ensino básico;
Parecer nº 4/2016 do CNE, sobre a formação inicial de educadores e professores e o acesso à
profissão;
Deliberação nº 221/2016 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, sobre as
provas de ingresso para a candidatura 2016/2017.

Ponto três
A IGEC realizou, entre 29 de fevereiro e 2 de março, a segunda intervenção no âmbito do programa
de acompanhamento da ação educativa, considerada globalmente positiva. A equipa inspetiva, que
sofreu alterações a nível de constituição, reuniu e trabalhou com os interlocutores das diferentes
ações, originando alguns ajustes nas mesmas:






Foi aprovada a proposta de reformulação do modelo de relatório da segunda atividade da
ação 1;
Foi apresentada uma lista de questões/aspetos a integrar no PAT, pela equipa responsável
pela ação 2; cada diretor de turma deve selecionar, antes da reunião de avaliação, algumas
questões/aspetos para otimizar os trabalhos;
Foi aprovada a proposta de inquérito sobre as aulas de preparar exame, no âmbito da ação 3;
Foi aprovada a proposta de modelo de relatório de aproveitamento/evolução dos alunos nas
aulas de preparar prova/exame, no âmbito da ação 3;
Não foi aprovada, com oito votos contra, a proposta de reformulação da grelha a usar na
observação de aulas, pelo que se mantém a aprovada anteriormente; no entanto o CP realça
o esforço e bom trabalho da equipa responsável pela ação 5 na elaboração da mesma.
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Ponto quatro
Em outros assuntos foram aprovadas as propostas da(o):













Docente de inglês, turmas do 9º ano, para as aulas de apoio da disciplina passarem a aulas de
compensação com caráter obrigatório;
Docente de história A, turma B do 12º ano, para 6 aulas de complemento de programa;
Diretor do Agrupamento, para a nomeação da docente Carla Correia para coordenadora do
secretariado de exames, provas de equivalência à frequência e provas finais de ciclo;
Diretor do Agrupamento, para aprovação do modelo da Informação – Prova de Equivalência à
Frequência, que devem sem entregues até final de abril;
Jardins de Infância de Freixiel, Vilas Boas e Benlhevai, para uma visita de estudo à Feira
Medieval de Torre de Moncorvo, no dia 8 de abril;
Câmara Municipal, para a atividade destinada aos Jardins de Infância deste Agrupamento e a
realizar pela Biblioteca Municipal, “animação da leitura da obra A Árvore Generosa”;
Câmara Municipal, para a atividade de comemoração do Dia Internacional da Floresta;
LEQUE, para a ação de formação “Método de alfabetização inclusiva e comunicação
acessível”;
Grupo de educação especial, para aprovação do PEI dos alunos Joel Sampaio, 2º ano, da
EB1 de Samões e Henrique Lima, turma B do 9º ano da EB2,3/S de Vila Flor;
Grupo de educação especial, para reformulação do PEI por alteração das medidas educativas
do aluno Marcelo Salvador, turma B do 5º ano da EB 2,3/S de Vila Flor;
Grupo de educação especial, para aprovação das Adequações Curriculares Individuais a
português e matemática dos alunos Samuel Paulo, 2º ano, turma A da EB1 de Vilas Boas, e
Paula Mesquita, 2º ano, turma B da EB1 de Samões;
Coordenador do 1º ciclo, para alteração da data da atividade do Dia Mundial da Floresta da
escola EB1 de Vilas Boas, para o dia 17 de março, à tarde;

O professor Vitor Sil propôs ainda a coadjuvação nas aulas de apoio pedagógico acrescido, pelos
docentes sem componente letiva. O Diretor do Agrupamento fará um levantamento dos docentes em
sala de estudo para aferir sobre a viabilidade da proposta. Relembrou a necessidade da entrega dos
artigos para o jornal do Agrupamento até ao final do mês de abril, à docente Carla Correia, e que as
aulas são de 45 minutos, pelo que um aluno a que seja dada ordem de saída da sala de aula deve
voltar na aula seguinte, se a mesma corresponder a dois segmentos de 45 minutos. Informou ainda
que os diretores de turma devem receber os encarregados de educação na sala dos DT e que o
nosso Agrupamento foi distinguido com um honroso segundo lugar entre sete escolas participantes
no projeto MemTua e que, nesse âmbito, foram entregues prémios aos três melhores trabalhos de
cada escola, tendo sido premiados, no nosso caso, os alunos Rita Almeida, Rui Pinhel e Sara
Passeira.
Por último a Coordenadora da Biblioteca pediu para que os alunos a quem seja dada ordem de saída
da sala de aula só sejam encaminhados para a biblioteca se não estiverem docentes na sala de
estudo. Informou que a Semana da Leitura decorrerá entre 18 e 22 de abril, sendo a abertura oficial
no dia 19, às 14 horas e que a comunidade escolar está convidada a participar. No mesmo dia
decorrerá uma mini Feira Medieval e caso alguma turma queira pode participar. O programa das
atividades será disponibilizado oportunamente para os docentes que queiram participar nas mesmas
se possam organizar. A terminar, convidou os docentes para o Chá Medieval na biblioteca, dia 19 de
abril, às 15h30m.

O Secretário
Sandro Sampaio
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