Minuta da reunião do Conselho Pedagógico de 14/12/2016
Ordem de trabalhos:
1- Aprovação da ata da reunião anterior;
2- Informações;
3- Avaliação de desempenho docente;
4- Monitorização das medidas de promoção de sucesso educativo;
5- Outros assuntos.
Ponto 1:
- Aprovada a ata da reunião anterior, por unanimidade.
Ponto 2:
- Despachonº14558/2016 da DGE que torna público a lista de entidades
acreditadas como avaliadoras e certificadoras de manuais escolares.
- Referencial de educação para a saúde - educação pré-escolar, ensino básico e
ensino secundário.
- Orientações Curriculares para a educação pré-escolar- apresentação e
divulgação.
Ponto 3:
- Aprovados os documentos de registo e avaliação do desenvolvimento das
atividades realizadas pelos avaliados nos termos do artigo 4º e dos parâmetros
previstos na alínea b) do nº1 do artigo 6º do Decreto Regulamentar nº26/2012.
Ponto 4:
- Foi amplamente discutida a forma de dar cumprimento ao Despacho
Normativo nº4-A/2016, artigo 15º ponto 1, constituição das equipas de
acompanhamento pedagógico que irão elaborar um relatório que permita avaliar
o impacto das medidas de promoção do sucesso educativo implementadas, com
vista à melhoria das aprendizagens dos alunos. Atendendo ao facto de que tanto
ao nível do Plano de Melhoria, como ao nível do Plano de Ação Estratégia onde
algumas destas medidas já estão a ser monitorizadas e para evitar a duplicação
de relatórios, ficou o Diretor do Agrupamento professor Fernando Almeida, de
indicar os responsáveis pela monitorização das restantes, a saber: Apoio ao
Estudo e Pedagogia Diferenciada na Sala de Aula. Foram ainda aclaradas as
equipas que monitorizarão as medidas constantes no Plano de Ação Estratégia,
assim:
Medida 1 - Professora do 1.º ciclo professora Arminda;
Medida 2 - Professores, Aníbal Gonçalves, Artur Pires e Carmo Ferreira;
Medida 3 - Professores, Cristina Gonçalves, Rosa Galvão e Dulce Xavier;
Medida 4 - Professores, Beatriz Escaleira e um professor a indicar;

Medida 5 – Professores, Sandro Sampaio e um professor a indicar.
- Aprovados, por unanimidade, os modelos dos planos de acompanhamento
pedagógico. O professor Sandro pediu esclarecimento sobre a forma do
preenchimento dos planos quando há lugar a uma reformulação, tendo ficado o
Presidente de ver a melhor forma de o fazer.
Ponto 5:
- Resultados por provas (globais e por item) – escola, região e país no ano letivo
2015/2016 – 1ª fase. Os departamentos/grupos disciplinares devem analisar
seriamente os resultados agora disponibilizados pelo IAVE.
- Aprovada, por unanimidade, a retificação aos critérios de avaliação do 1º
período Ensino Básico no seu ponto1.6, alínea d), por força da aplicação do
ponto 4, do artgo13º do Despacho Normativo nº1-F/2016. (Alunos de CEI).
- Aprovada, por unanimidade, a ficha para o registo de avaliação dos alunos de
CEI. Aguarda-se ainda um esclarecimento quanto à forma de avaliar no
Secundário.
- Aprovada, por unanimidade, a ficha para registo, no 1º ciclo, da informação
intercalar.
- Aprovada, por unanimidade, a proposta de retificação de alguns pontos do
regimento interno do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e do modelo de
referenciação para encaminhamento.
- Aprovada, por unanimidade, a proposta de coadjuvação nas disciplinas de EV
e ET pelo docente Fernando Gomes. Sempre que haja necessidade de
substituição esta sobrepõe-se à coadjuvação.
- O Presidente deu nota de que a medida 6 do Plano de Ação Estratégia não está
a ser implementada, porque a mesma implica a aquisição de materiais a
candidatar a verbas da CIM das Terras de Trás-os-Montes e que as candidaturas
financeiras ainda não estão abertas.
- O professor Sandro Sampaio informou que no dia treze os alunos do Jardim de
Infância se deslocaram à escola sede para participarem numa atividade
experimental no âmbito do clube CET.
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