Minuta da reunião do Conselho Pedagógico de 22/02/2017

Ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Informações;
3. Análise da avaliação do impacto das medidas de promoção do sucesso educativo
efetuada pelas estruturas pedagógicas intermédia;
4. Outros assuntos.
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
Foi aprovada a ata da reunião anterior, por unanimidade dos presentes na mesma.
2. Informações;
Foi dado a conhecer:


Despacho normativo nº1-A/2017 – Estabelece as regras e procedimentos
gerais para a realização das provas de aferição, provas finais, exames
nacionais, provas de equivalência à frequência e provas a nível de escola.



Referencial de educação para o desenvolvimento – Educação Pré-escolar,
Ensino Básico e Ensino Secundário.



Resolução da Assembleia da república nº14/2017 – Recomenda ao governo a
defesa e valorização da escola pública.



Resolução da Assembleia da república nº15/2017 – Recomenda ao governo
que melhore o acesso aos cursos do ensino de português no estrangeiro e
promova a sua qualidade pedagógica.

3. Análise da avaliação do impacto das medidas de promoção do sucesso
educativo efetuada pelas estruturas pedagógicas intermédias;


Foram apresentadas pelos representantes das estruturas intermédias as
diferentes reflexões sobre a análise que efetuaram bem como sobre as
propostas de estratégias de remediação para melhoria dos resultados.

4. Outros assuntos.


Foi aprovado o regulamento do curso profissional “Técnico Auxiliar de Saúde”.



Está aberto o procedimento para apresentação de propostas por parte dos
alunos de 3º ciclo e de secundário, no âmbito do Orçamento participativo das
escolas dá voz aos alunos, até ao dia 24 de fevereiro. O professor Cândido Reis é
o responsável pela divulgação e promoção.



Foi aprovada a deslocação dos alunos do 2º ano de escolaridade das EB.1 de
Samões, EB1 de Stª Comba, EB1 do Seixo e EB1 de Vilas Boas, para a escola
sede, para realizarem a Prova de Aferição, dado que estas escolas não possuem
um número mínimo de 10 alunos a frequentar o 2º ano, dando-se
cumprimento ao solicitado no ponto D, da Nota Informativa, referente à
planificação da realização das Provas de Aferição do 2º ano.



Todas as turmas do 2º ciclo assistiram à ação de sensibilização Dia Internacional
da Não Violência e Paz nas Escolas, promovida pela GNR, destinada aos alunos
do 2º ciclo.



Foi aprovada, mas sem obrigatoriedade de participação, o pedido de
colaboração num projeto de investigação para obtenção do grau de Doutor,
com vista à elaboração da tese intitulada “validação e aferição à população
portuguesa do teste do Desenho da Figura Humana de Goodenough”.



O aluno Leandro Portela do 8º B, participará na prova de Corta-Mato, fase
nacional, em Torres Vedras, nos dias 10 e 11 de março.



Foi apresentado o portefólio da visita de estudo Saídas de campo I e II - Alguns
aspetos da geomorfologia do NE Transmontano, e aprovados os professores
responsáveis – João Valério e Sandro Sampaio, assim como, a data da sua
realização – 22 e 23 de abril de 2017.



Foi aprovado o programa educativo individual (PEI) de dois alunos.



Não foi aprovado a participação do agrupamento na implementação da 2ª fase do
Projeto REAGIR do Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de
Competências.



Foi aprovada uma clarificação dos critérios de avaliação de Português do 10º e 11º
ano.
A Secretária
_________________________
(Manuela Sanches)

