Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 23 de novembro de 2016

Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Critérios de avaliação do 1º período;
4 – Outros assuntos.

1 – Aprovação da ata da reunião anterior


Foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião anterior.

2 – Informações


Despacho nº13331-A /2016 relativo à adoção dos manuais escolares.



Parecer nº5/2016 do Conselho Nacional de Educação – Organização da escola e promoção do sucesso
escolar.



Declaração de retificação nº1125/2016 do gabinete do Secretário de Estado da Educação. – Correção
de inexatidões existentes no anexo V (calendário das provas de aferição do ensino básico) do
despacho nº8294-A/2016

3 – Critérios de avaliação do 1º período


Análise e aprovação da proposta de critérios de avaliação do final do 1ºperíodo. Após análise foram
aprovados por unanimidade.

4 – Outros assuntos
Foram analisados, tratados e deliberados os seguintes assuntos:


O Presidente do Conselho Pedagógico informou que, em reunião do Conselho Geral do passado dia 16
de novembro, foi aprovado plano anual de atividades.
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Monitorização do APAE - Relatório dos resultados de exame dos alunos internos que frequentaram as
aulas de Preparar Exame em 2015/2016. O relatório foi analisado e apreciado pelo Conselho
Pedagógico, devendo ser também apreciado e analisado pelos grupos disciplinares.
Foi redistribuída a metodologia a seguir na observação de aulas, a qual deverá ser novamente
divulgada junto dos grupos e dos departamentos.
O PAE (Plano de Ação Estratégica) prevê a elaboração de relatórios no final de cada período com as
evidências de concretização das medidas. Os responsáveis/intervenientes diretos nas mesmas, devem
providenciar a sua elaboração, a qual deverá ser apresentada no início do 2º período.
No próximo dia 14 de dezembro irá ser projetado um filme, numa iniciativa da Câmara Municipal, o
qual será destinado às crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do Agrupamento.
No dia 28 de novembro vai realizar-se em Mirandela o corta mato distrital. Esta prova tem
apuramento para o corta mato nacional que irá decorrer nos dias 11 e 12 de março de 2017 e contará
com a participação dos vários representantes do Agrupamento.
No dia 16 de dezembro, durante a amanhã, irá decorrer o 3x3 basquetebol e o mega atleta.
Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola” – 14ª Edição. Foi dado conhecimento aos
Coordenadores do Pré-escolar, 1º ciclo e coordenadores dos Diretores de Turma. O período para
apresentação de propostas decorre de 24 de outubro a 30 de novembro de 2016.
No dia 19 de dezembro realizar-se-á a Ceia de Natal.
O Grupo de Educação Especial propôs, para aprovação, o Programa Educativo Individual – PEI de uma
aluna do Jardim de Infância de Santa Comba da Vilariça. Propôs também para aprovação as
Adequações Curriculares Individuais de vários alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 3/2008, de 07 de
janeiro. Os documentos foram aprovados por unanimidade.
A Professora Bibliotecária pediu ao conselho pedagógico algumas recomendações para a biblioteca
escolar, para constarem no plano de melhoria da mesma. O Conselho Pedagógico sugeriu que fossem
lecionadas, na Biblioteca Escolar, algumas aulas no sentido de haver um maior envolvimento por
parte dos docentes e dos alunos, valorizando o seu espaço e recursos. Foi ainda salientado o papel da
mesma na ajuda que presta aos alunos, pois estes encontram aí apoio nos seus estudos e trabalhos,
devendo, por conseguinte, continuar a manter os níveis de acompanhamento prestados.
Deverão também ser postas em prática as atividades constantes do PAE – Plano de Ação Estratégica.
O Coordenador dos Diretores de Turma do 3º ciclo informou que foi realizada, pelos alunos do 7º ano,
a prova do Concurso da Literacia 3D da Escola Virtual, a qual foi coordenada pelos docentes do grupo
520 e Clube CIENTIC e contou com o apoio da Biblioteca Escolar.

O Secretário
___________________________________________
Victor Manuel Cortinhas Sil
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