Minuta da reunião do Conselho Pedagógico de 25/1/2017
Ordem de trabalhos:
12345-

Aprovação da ata da reunião anterior;
Informações;
Análise da avaliação do 1º período;
Avaliação do impacto das medidas de promoção do sucesso educativo;
Outros assuntos.

Ponto 1


Foi aprovada a ata da reunião anterior, por unanimidade dos presentes na
mesma.

Ponto 2
 Foi dada a conhecer a Recomendação nº 1/2016, do CNE, sobre a condição
docente e as políticas educativas.
 Foi dado a conhecer o relatório de escola do questionário estudantes à saída
do secundário 2014/2015 (OTES).

Ponto 3
 Foram lidos e analisados os relatórios das equipas pedagógicas de
acompanhamento, as quais fizeram uma análise dos resultados com base nas
tabelas e gráficos extraídos do programa alunos.
 O Conselho Pedagógico registou preocupação com os resultados escolares. Os
departamentos/grupos disciplinares devem fazer uma análise e apresentar
estratégias de remediação para melhoria dos resultados, as quais serão dadas a
conhecer ao conselho na próxima reunião.

Ponto 4
 Foram lidos e analisados os relatórios relativos às medidas de promoção do
sucesso educativo, implementadas com vista à melhoria das aprendizagens dos
alunos.

 Os departamentos/grupos disciplinares devem proceder a uma análise
relativamente ao impacto dessas medidas.

Ponto 5


Encontra-se em preparação o processo do sumário electrónico, a implementar na
Escola Básica e Secundária no arranque do próximo ano letivo.



Foram propostas pela GNR, e aprovadas pelo Conselho Pedagógico, as seguintes
acções de sensibilização:
» Internet Segura, para o 2º ciclo, de 9 a 13 de fevereiro, na disciplina de
Educação para a Cidadania.
» Dia Internacional da Não Violência e Paz nas Escolas, destinada aos alunos
do 2º ciclo, à exceção do 5ºA, no horário de Educação para a Cidadania, nos
dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro.

» Dia do 112, para alunos do 1º Ciclo das escolas EB Nº1 de Vila Flor, EB1 do
Seixo de Manhoses e EB1 de Samões, dia 10 de fevereiro, das 9.30 às 10.30h,
no auditório municipal.

» Spring Break (Droga e álcool), para o 12º A e 12º B, dia 3 de abril, das 16.00
às 17.30h.


O desfile de carnaval será no dia 24 de fevereiro com a participação do préescolar, 1º e 2º ciclos. A construção do entrudo fica a cargo do JI/EB1 de Santa
Comba da Vilariça. A concentração terá início às 14.00 horas na rua Dr. Carlos
Noronha para o desfile se iniciar às 14.30.

 Os artigos para o jornal da escola deverão ser entregues até ao final do mês de
abril, à colega Carla Correia.
 Foram aprovadas as Adequações Curriculares Individuais elaboradas pelos
professores das respetivas disciplinas e propostas pelo Grupo de Educação
Especial.
 A coordenadora da Biblioteca Escolar convida os docentes a utilizarem o espaço
com os discentes durante as suas atividades letivas e informou que foram
adquiridas obras muito interessantes que os alunos podem requisitar.

 O Clube Cientic convida toda a comunidade escolar a participar na Feira dos
Minerais, a realizar na escola sede, nos dias 2 e 3 de fevereiro.
 O aluno Diogo Lourenço, do 7º B, ficou apurado para a segunda fase do
concurso promovido pela Porto Editora, “Literacia 3D – Ciências”.

O Secretário
___________________
(Sandro Sampaio)

