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 27 de abril de 2016
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Avaliação externa das aprendizagens;
4 – Análise da avaliação do 2º período;
5 – Aprovação do calendário das provas de equivalência;
6 – Aprovação do modelo informação – prova de equivalência do ensino Básico;
7 – Outros assuntos.
1 – Aprovação da ata da reunião anterior
Foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião anterior.

2 – Informações
O Presidente do Conselho Pedagógico deu a conhecer os seguintes documentos:


Aviso nº4494/2016 da DGE – informa que se encontra para consulta pública do projeto de
Regulamento Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar.



Decreto-lei nº17/2016 de 4 de abril – procede à terceira alteração ao Decreto-lei nº139/2012.



Despacho nº4688-A/2016 – altera o calendário escolar para o ensino básico e secundário e
calendários de provas de equivalência à frequência dos 1º e 2º ciclos do ensino básico e de exames e
de provas de equivalência à frequência do ensino secundário.



Despacho normativo nº1-F/2016 – regulamenta o regime de avaliação e certificação das
aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, tendo por referência os documentos
curriculares em vigor, e as medidas de promoção do sucesso educativo que podem ser adotadas no
acompanhamento e desenvolvimento das aprendizagens dos alunos do ensino básico.



Despacho normativo nº1-G/2016 – estabelece as regras a que deve obedecer a realização das provas
de avaliação externa e de equivalência à frequência dos três ciclos do ensino básico.



Despacho normativo nº1-H/2016 – altera vários artigos do despacho Normativo Nº7-B/2015, que
determina os procedimentos da matrícula e respetiva renovação.



Resolução do Conselho de Ministros nº23/2016 – Cria o Programa Nacional de Promoção do Sucesso
Escolar, aprova os princípios de uma estratégia nacional para a promoção do sucesso escolar, bem
como, para esse efeito, cria uma Estrutura de Missão para Promoção do Sucesso Escolar.



Comunicado do Senhor Ministro da Educação aos Diretores dos Agrupamentos e Escolas Não
Agrupadas, para dar conhecimento de um plano nacional de formação contínua integrado numa
estratégia de promoção do sucesso escolar.



Nota Informativa nº1/2016 da DGEstE sobre o modelo integrado de avaliação externa das
aprendizagens no ensino básico.



Circular nº S-DGE/2016/ 1421 – estabelece as orientações a respeitar na apreciação, seleção e adoção
dos manuais escolares para o ano letivo 2016/17.
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Lista da DGE dos manuais escolares novos avaliados e certificados para o ano letivo 2016/2017.



Declaração de retificação nº283/2016 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior sobre as
provas de ingresso para a candidatura 2016/2017.



Deliberação nº 691/2016 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior que fixa o elenco de
provas de ingresso.

3 – Avaliação externa das aprendizagens


Procedeu-se à reflexão sobre a realização da avaliação externa das aprendizagens no ensino básico. O
Conselho Pedagógico considerou que se deve realizar provas de aferição, no 2º, 5º e 8º ano de
escolaridade, e não se deve realizar provas de Português e Matemática no 4º e 6º anos de
escolaridade.

4 – Análise da avaliação do 2º período


Procedeu-se à leitura e análise dos relatórios das equipas pedagógicas de acompanhamento, as quais
fizeram uma análise dos resultados da avaliação do segundo período com base nas tabelas, gráficos e
pautas, extraídos do programa alunos.



Os departamentos/grupos disciplinares devem fazer uma análise dos mesmos.

5 – Aprovação do calendário das provas de equivalência a frequência


Foram aprovados:
- os calendários das provas de equivalência à frequência do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e
secundário, que foram elaborados respetivamente nos termos do Despacho normativo nº 1-G/2016 e
do Despacho normativo nº1- D/2016.
- a duração da Prova de Expressões Artísticas e Físico Motoras da 1ºciclo. Tem a duração de 90
minutos – 50 minutos para a escrita e 40 minutos para a prática.



A afixação das pautas das provas do ensino básico e secundário é dia 12 e 13 de julho respetivamente.

6 – Aprovação do modelo informação – prova de equivalência a frequência do ensino básico


Foram aprovados o modelo da Informação – Prova de Equivalência à Frequência, dos diferentes ciclos
do ensino básico.



Devem entregar-se até ao dia 06 de maio, na Direção da Escola, três nomes para constituição das
respetivas equipas, indicando o coordenador.



A Informação-Prova deve ser entregue até ao dia 09 de maio, na Direção da Escola, em suporte de
papel e informático.



Devem ser elaboradas duas provas de equivalência a frequência e entregues até ao dia 03 de junho.

7 – Outros assuntos


Foram analisados os documentos:
- Relatório de Acompanhamento dos Alunos do 12º ano, no âmbito do Plano de Melhoria. A análise e
reflexão devem ser feitas ao nível das estruturas pedagógicas intermédias.
- Resultados dos inquéritos das aulas “Preparar prova/exame”, no âmbito do Programa de
Acompanhamento da Ação Educativa. A análise e reflexão devem ser realizadas ao nível dos grupos
disciplinares e entregues à monitora da ação.
- Relatório de Preparar Prova/Exame, no âmbito do Programa de Acompanhamento da Ação
Educativa. A análise e reflexão devem realizadas ao nível dos grupos disciplinares e entregues à
monitora da ação.
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Os coordenadores de departamento receberam os resultados globais e por itens das provas externas
realizadas no ano letivo 2014/2015 na 1ª fase, com dados por Escola, Região e Nacional.



Foram aprovadas por unanimidade:
- A realização de uma ação de sensibilização com atividades lúdicas e didáticas, no dia 20 de maio, das
14.30h às 15.30h, no JI nº2 de Vila Flor, no âmbito do projeto Escolas Uriage 2016 – Com o objetivo de
ensinar às crianças a melhor forma de conviver com o sol e “fazer do sol um amigo”. A Uriage
desenvolve desde 2011 o Projeto Escolas Uriage.
- O rastreio de Medicina Física e Reabilitação (MFR) - 2016 a todas as crianças que completam os 5
anos a realizar entre os meses de maio e junho de 2016.
- O Programa Educativo Individual(PEI) do aluno Sandro Marcelino Teixeira Azevedo do 3º ano, turma
B, da EB 1 de Stª Comba da Vilariça.
- A visita de estudo às Águas Frize, em Sampaio, dos alunos do curso Vocacional, no dia 29 de abril,
organizada pela professora Isabel Silva.
- A Visita à Magikland, Parque de Diversões de Penafiel, dos alunos do 1º ciclo da E.B.1 de Samões, dia
18 de maio, das 9.00h às 19.00h.
- A Caminhada até à periferia da aldeia no sentido de Valtorno, dos alunos do 1º ciclo da E.B.1 de
Samões, dia 20 de maio, das 9.00h às 16.00h.
- A calendarização da atividade BTT na escola (adiada no 2º período) para o dia 3 de junho (sextafeira), a partir das 14.45h. Os alunos só poderão participar se não tiverem provas de avaliação nesse
horário.
- A atividade Voleibol de Praia, dia 14 de maio, na praia de Azibo, Macedo de Cavaleiros.



O Desporto Escolar apresentou as datas das provas em que participam os alunos da escola:
- Fase regional de 3x3 Basquetebol: 30 de abril;
- Natação: 6 e 7 de maio, em São João da Madeira;
- Ténis de Mesa Juvenis Feminino: 28 de abril, em Lamego, e 19, 20, 21 e 22 de maio, em Aveiro.



O professor Aníbal Gonçalves pede para que se retire o nome que se encontra no portão da escola,
devendo ser substituída por Escola E.B.2,3/S de Vila Flor.



O professor Victor Sil apresentou um pedido de esclarecimento, do professor Paulo Trigo, sobre os
procedimentos a ter com uma participação disciplinar.



Referindo-se à forma como têm decorrido as atividades previstas no PAA, com particular destaque
para o Dia da Ciência, Comunhão Pascal, Sarau Cultural e Semana da Leitura, o Presidente do
Conselho Pedagógico felicita os seus organizadores pelo seu êxito.

A Secretária

___________________________________________
Manuela Sanches
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