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 19 DE OUTUBRO DE 2016

Ordem de Trabalhos:
12345-

Aprovação da ata da reunião anterior;
Informações;
Critérios de avaliação;
Plano de atividades
Outros assuntos.

1- Aprovação da ata da reunião anterior;
A ata foi aprovada por unanimidade.
2- Informações;
 Portaria nº 254/2016 de setembro. Cria uma experiência piloto designada
“Ensino Secundário Recorrente a Distancia”. Proporciona oportunidades a
alunos que não tenham concluído o Ensino Secundário.
 Ofício da DGE sobre a nova oferta formativa - “Ensino Secundário Recorrente a
Distancia”. Fornece orientações sobre este projeto. Escolas sede: escola
Secundária de Camões, em Lisboa e Escola Secundária Felismina Alcântara,
em Mangualde.
 Ofício da DGE – Implementação do novo Programa e Metas Curriculares da
disciplina de Física e Química A, nos Cursos Científico-Humanísticos.
 Ofício da DGE – Utilização de Calculadoras Gráficas – Novo Programa de
Física e Química A e novo Programa de Matemática A.

3- Critérios de avaliação;
Foram aprovados por unanimidade os critérios de avaliação das disciplinas nos termos
do artigo 4º do Despacho Normativo nº17-A/2015. Ficará um exemplar nos serviços
administrativos, Biblioteca Escolar e Associação de Pais. Serão ainda disponibilizados
na página do Agrupamento.
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4- Plano de atividades
Foi analisada a proposta do Plano Anual de Atividades a apresentar ao Conselho
Geral para aprovação, nos termos do artº13 de Dec.Lei 75/2008, alterado pelo Dec.Lei
nº137/2012.
Foram feitas alterações pelo que será enviado novamente a todos os conselheiros
para uma última verificação.

5- Outros assuntos.
 Foram aprovadas por unanimidade as reuniões intercalares em todos os anos
de escolaridade no período de 7 a 16 de novembro. Devem ser convocados os
Representantes dos Encarregados de Educação e os Delegados de Turma do
3º ciclo e Secundário.
 Foi aprovado por unanimidade o regimento interno do Serviço de Psicologia e
Orientação (SPO) e do modelo de referenciação para encaminhamento.
 Ofício da DGE – Concurso Escolar “Contar o Holocausto”.
 Ofício da DGE – Carta convite para as escolas partilharem como, no âmbito da
sua autonomia, utilizam os RIPA (Relatórios individuais das Provas de Aferição)
e os REPA (Relatórios de Escola das Provas de Aferição).
 Iniciativa da DGE “A voz dos alunos” a realizar no dia 4 de novembro, em Leiria
e para a qual foi solicitada a participação do nosso Agrupamento. Nesta
iniciativa pretende-se que os alunos discutam sobre o currículo, sendo o
Agrupamento representado por dois alunos de cada ano terminal dos respetivos
ciclos de ensino. Os alunos serão acompanhados por dois docentes. Os custos
serão assumidos pela DGE.
 Foi aprovado o Clube Cientic da responsabilidade dos docentes do grupo 520 e
destinado a todos os alunos do Agrupamento.
 Foi aprovado o Atelier de Expressão Plástica da responsabilidade dos docentes
Maria Isabel Videira Gomes e Fernando Luís Pires Gomes, destinado aos
alunos do 2º ciclo.
 Foram apresentadas as atividades da Biblioteca Escolar a decorrer no mês de
novembro.
 Foi apresentada e aprovada a atividade - Visitas de juízes a escolas – “Semana
do tribunal de Porta Aberta”, para o 9º ano em aulas de Educação para a
Cidadania.
 Foi aprovada a proposta apresentada pela Srª Vereadora da Educação relativa
à aplicação do Projeto Sentinela, para todos os ciclos de ensino, numa aula de
Educação para a Cidadania. No Ensino Secundário será decidido em reunião
de diretores de turma qual a disciplina a ceder 45 minutos para a sua
realização.
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 Aconteceu no passado dia 13 de outubro, às 10h 13m o exercício público de
preparação para o Risco Sísmico – A TERRA TREME – 2016. A atividade foi
realizada no 1º ciclo e em aulas de Ciências Naturais e Biologia.
 A Escola e a CPCJ – documento, enviado pela professora representante do
Ministério da Educação, para dar a conhecer a interligação entre a Escola e a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
 IAVE – informações gerais sobre Provas de Avaliação Externa – 2016/2017.
 Foi aprovado o Programa Educativo Individual (PEI) da aluna Stephany Morais
Diogo do 2º ano – Turma A – EB1 de Santa Comba da Vilariça, proposto pelo
grupo de Educação Especial.
 A professora bibliotecária pediu aos delegados de grupo para se dirigirem à
Biblioteca Escolar a fim de consultarem obras, manuais e gramáticas e
indicarem os que já se encontram desatualizados para deixarem de ser
catalogados.
 A professora Manuela Sanches questionou a existência de um espaço para
colocar os manuais enviados pelas editoras para poderem ser usados pelos
alunos em trabalhos de pesquisa. Foi sugerida a sala de estudo.
 O professor Sil informou que está a ser preparado, em colaboração com o
CFAE Tua e Douro Superior, um seminário sobre Avaliação Formativa e
Resolução de problemas e, para dar cumprimento à indicação dada pela equipa
inspetiva ao Plano de Acompanhamento ao Plano de Melhoria.

A secretária
_______________________________________
Maria do Carmo Ferreira
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