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 05-07-2016

Ordem de trabalhos

1.

Aprovação da ata da reunião anterior;

2.

Informações;

3.

Análise da avaliação do 3ºperíodo;

4.

Relatório de avaliação do impacto das atividades de promoção do sucesso escolar;

5.

Plano das atividades de enriquecimento curricular;

6.

Organização das atividades educativas para o ano escolar 2016/2017;

7.

Emissão de parecer prévio à decisão final sobre o pedido de revisão da avaliação à
disciplina de Matemática dos alunos: Guilherme Alexandre Pinhel Meireles e
Margarida Isabel Gonçalves Trigo;

8.

Aprovar o plano de ação estratégica no âmbito do Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar.

9.

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:
 Despacho nº8294-A/2016 que aprova os calendários para o ano letivo de 2016/2017.
 Lei nº16/2016 de 17 de junho, que revoga a prova de avaliação de conhecimentos e
capacidades.
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3 - Análise da avaliação do 3ºperíodo;

Foram lidos e analisados os relatórios das equipas pedagógicas de acompanhamento,
relativos ao 3ºperíodo, constatando-se que ao longo do ano houve uma satisfatória evolução
nas taxas de sucesso dos alunos.

4 - Relatório de avaliação do impacto das atividades de promoção do sucesso
escolar;


Foi analisado o relatório verificando-se que a maior parte das atividades surtiram o
efeito desejado e promoveram o sucesso. Contudo a medida menos eficaz, foi o Apoio
Pedagógico, devido à falta de assiduidade por parte dos alunos, desperdiçando estes
esta oportunidade, disponibilizada pela escola. Foi aprovado por unanimidade.

5 - Plano das atividades de enriquecimento curricular;
 Depois de analisado, foi aprovado por unanimidade.

6 - Organização das atividades educativas para o ano escolar 2016/2017;

Neste ponto foram tratados os seguintes assuntos:
 Plano de ocupação dos tempos escolares. Foi aprovado por unanimidade.


Plano de estudo e de desenvolvimento do currículo. Foi aprovado por
unanimidade, tendo o Conselho Pedagógico recomendado, a inserção das “Aulas de
Apoio para Avaliação Externa”, como mais uma estratégia educativa.

 Duração dos tempos letivos (45 minutos). Aprovado por unanimidade.
 Distribuição da carga letiva semanal. Foi decidido manter a carga letiva semanal, já
existente no Agrupamento.


Educação para a Cidadania como oferta complementar nos 1º, 2º e 3º ciclos do
ensino básico. A organização desta atividade é anual com um tempo semanal.
Foi aprovada por unanimidade.
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 Oferta de escola no 3ºciclo-Educação Musical (um tempo semanal).
Foi aprovada por unanimidade.
 Critérios para a elaboração dos horários. Foram aprovados por unanimidade.
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- Emissão de parecer prévio à decisão final sobre o pedido de revisão da
avaliação à disciplina de Matemática dos alunos: Guilherme Alexandre Pinhel
Meireles e Margarida Isabel Gonçalves Trigo;

Nos termos do ponto 7 do artigo 25 do Despacho Normativo nº1-F/2016, tendo o
conselho de turma mantido a sua deliberação, o diretor solicitou ao conselho
pedagógico a emissão de parecer prévio à decisão final. Face a esta solicitação, o
conselho pedagógico, depois de analisar todos os documentos inerentes aos
processos em apreço, por votação unânime, manteve a classificação de 4 (quatro),
dada pelo conselho de turma, aos dois alunos, por entender que foram cumpridos os
critérios de avaliação, aprovados em conselho pedagógico.
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- Aprovar o plano de ação estratégica no âmbito do Programa Nacional de
Promoção do Sucesso Escolar.

Este documento foi analisado tendo sido introduzida uma medida nova, designada
por: Desenvolver competências TIC.
Foi aprovado, tendo um elemento votado contra as metas propostas no mesmo.

9 - Outros assuntos.

Neste ponto, o presidente deu conhecimento dos seguintes documentos, tendo os
mesmos sido objeto de análise, pelos conselheiros:
 Relatório do plano de melhoria.
 Relatório do apoio pedagógico.
 Relatório da ação tutorial.
 Relatório das aulas de preparação prova/exame.
 Ainda neste ponto foi aprovado o calendário das provas de equivalência à frequência
do 3º ciclo.
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 Foi aprovado o início das atividades letivas no ano 2016/2017, para o dia 15 de
setembro.
 Foi aprovado o dia do diploma para o dia 8 de setembro pelas 15.30.
 Foram aprovadas as modalidades do desporto escolar para o ano escolar 2016/2017,
que serão:
- Ténis de mesa infantis masculinos
- Ténis de mesa juvenis femininos
- Badminton infantis mistos
- Badminton juvenis femininos
- Natação vários misto
Relativamente a estas modalidades foi também feita a distribuição da carga horária , de
acordo com o Despacho nº 6984-A/2015, de 22 de junho.
 Foi dado conhecimento do relatório do Clube Cientic.
 O presidente propôs para aprovação as turmas com número superior ao estabelecido
no despacho normativo nº 1-H/2016 de 14 e abril de 2016, de acordo com o ponto 5
do artigo 22:

EB1 Vila Flor nº1
1º Ano – 28 alunos – Posta a votação, foi aprovada.
4º Ano – 26 alunos, com 1 aluno de NEE1 – Posta a votação, foi aprovada.

EB1 de Samões
Turma B – 9 alunos de dois anos de escolaridade, com 3 alunos de NEE1 – Posta a votação,
foi aprovada.
 O Grupo de Educação Especial propôs para aprovação os Relatórios Finais e a
Reformulação dos PEI dos alunos inseridos na Educação Especial, os quais foram
aprovados.

O secretário
_______________________
Artur Pires
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