DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA FLOR – 151841
ESCOLA EB2,3/S DE VILA FLOR – 346184

Minuta do Conselho Pedagógico de 22-06-2016
Proposta da alteração da ordem de trabalhos.
Ordem de trabalhos:
1- Aprovação da ata da reunião anterior.
2- Informações.
3- Relatório de avaliação do Plano de Formação do Pessoal Docente e Não Docente do
ano 2015/2016.
4- Plano de Formação do Pessoal Docente e Não Docente para 2016/2017.
5- Adoção dos manuais escolares.
6- Apreciação do pedido de revisão da avaliação à disciplina de Filosofia da aluna Ana
Rita Soares de Barros do 11ºA, nº 3.
7- Outros assuntos.
Antes de dar cumprimento à ordem de trabalhos expressa na convocatória, o Presidente
Conselho Pedagógico propôs a alteração da ordem de trabalhos, sendo que se introduziu o
ponto número seis e consequentemente – Outros assuntos – passou para número sete.
Proposta aprovada.
Faltou à reunião a docente Beatriz Escaleira.

1 - Aprovação da ata da reunião anterior.
Foi aprovada a ata da reunião anterior.
2- Informações.
- Despacho normativo nº4-A/2016 estabelece as regras a seguir na organização do próximo
ano letivo, nos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e
secundário.
- Edital do Programa Nacional de Promoção do sucesso escolar.
3- Relatório de avaliação do Plano de Formação do Pessoal Docente e Não Docente do
ano 2015/2016.
Foi analisado e aprovado.
4 - Plano de Formação do Pessoal Docente e Não Docente para 2016/2017.
Analisado e aprovado.
5- Adoção dos manuais escolares.
Nos termos da Portaria nº81/2014, artigo 3º, compete ao Conselho Pedagógico a adoção
dos manuais escolares, após um processo de apreciação, seleção e indicação dos
departamentos, ouvidos os respetivos grupos disciplinares.
5ºano – Matemática – Máximo – Porto Editora
5ºano – Ciências Naturais – Novo CSI 5º - Areal
5ºano – História e G. Portugal – H.G.P em Ação - Porto Editora
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5ºano – Português – Palavras para que vos quero- Santilhana
5ºano – Educação Física 5/6 - Fair Play - Texto
5ºano – Educação Musical – Play - Porto Editora
11ºano – Física e Química A – Física 11 – Areal Editores
Química 11 - Areal Editores
11ºano – Matemática – Máximo 11 – Porto Editora
11ºano – Português – Outras Expressões – Porto Editora
11ºano – Macs – Macs – Texto
Proposta aprovada.
6- Apreciação do pedido de revisão da avaliação à disciplina de Filosofia da aluna, Ana Rita
Soares de Barros, 11ºA, nº3.
Em conformidade com o 6º ponto do artº 21 da Portaria nº243/2012, o Conselho
Pedagógico analisou todos os documentos do processo relativos ao pedido de revisão da
avaliação atrás mencionado e votou a favor da deliberação do conselho de turma em
manter a classificação final de dezoito valores, atribuída à aluna.
7- Outros assuntos.
Análise o relatório da síntese das boas práticas, no âmbito da ação nº5 do programa de
acompanhamento da ação educativa.
Proposta do grupo de matemática do terceiro ciclo e secundário relativamente às aulas
de apoio para a avaliação externa. Proposta aprovada caso haja disponibilidade de horários
conjugados com outras disciplinas, também sujeitas à avaliação externa e caso haja recursos
humanos disponíveis.
Ficou decidido não haver aulas de apoio para avaliação externa nos anos sujeitos às
provas de aferição.
Foi apresentado o projeto de relatório final da IGEC (Inspeção Geral de Educação e
Ciência), relativo ao acompanhamento da ação educativa, desenvolvida este ano letivo no
nosso Agrupamento.

A secretária
_______________________
(Dulce da Assunção Xavier)
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