Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 22 de março de 2017

Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Critérios de avaliação do 2º período;
4 – Calendarização e preparação das condições de aplicação das provas de aferição;
5 – Aprovação do modelo informação-prova de equivalência a frequência;
6 – Outros assuntos.

1 – Aprovação da ata da reunião anterior


A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes na referida reunião.

2 – Informações


O Presidente do Conselho pedagógico deu a conhecer a informação relativa às Provas de Aferição de
Expressões do 2ºano de escolaridade.

3 – Critérios de avaliação do 2º período


Análise e aprovação da proposta de critérios de avaliação do final do 2º período. Após análise foram
os mesmos aprovados por unanimidade.



Foi ainda aprovado por unanimidade que o pré-escolar reúne nos dias 5 e 6 de abril fazendo-se a
articulação com o 1ºciclo no dia 6, pelas 11.00 horas.

4 – Calendarização e preparação das condições de aplicação das provas de aferição
 Aprovação do plano de aplicação das provas de aferição de Expressões Artísticas e Expressões Físico Motoras. Foi aprovado por unanimidade.

 Aprovação da calendarização, local de realização e classificadores das provas de aferição. Foi
aprovada por unanimidade.
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5 – Aprovação do modelo informação-prova de equivalência a frequência;
 Foi aprovado, por unanimidade dos presentes, o modelo informação-prova de equivalência a
frequência.

 Até ao dia 31 de março devem ser indicados os nomes de três professores para constituírem as
equipas responsáveis pela elaboração das provas, mencionando o coordenador.

 A informação-prova deverá ser entregue na direção, em suporte de papel e informático, até ao
próximo dia 21 de abril.

 Foi ainda aprovada, por unanimidade, a proposta de duração da prova de Expressões Artísticas e
Expressões Físico - Motoras do 1º ciclo, a qual terá um total de 90 minutos (50minutos para a escrita e
40 minutos para a prática).

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


A Comunhão Pascal realizar-se-á no dia 4 de abril às 11.00 horas. As escolas do pré-escolar e 1ºciclo
que queiram participar devem comunicar antecipadamente essa intenção.



Foi proposta a docente Carla Correia para coordenadora do secretariado dos exames, provas de
equivalência à frequência, provas finais de ciclo e provas de aferição. Foi aprovada, por unanimidade.



O Forum Estudante, no âmbito do projeto Redescobrir a Terra, ofertou 20 árvores destinadas ao préescolar e ao 1º ciclo que foram plantadas no dia da árvore, 21 de março.



A Direção-Geral da Educação e a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência estão a promover
um estudo, através da aplicação de um questionário, no âmbito dos hábitos desportivos da população
portuguesa. O Agrupamento de Escolas de Vila Flor foi aleatoriamente selecionado para participar
nessa amostra com as turmas da EB1 de Vila Flor e a turma do 1º/2º ano de Santa Comba da Vilariça.



Pedido de autorização de alteração de datas e locais de atividades do grupo de EMRC. Foi aprovado
por unanimidade.



O Presidente do Conselho Pedagógico relembrou a necessidade de entregarem, atempadamente, à
colega Carla Correia, os artigos para o jornal.



No dia 3 de abril, às 9.00h, realizar-se-á o Tag Rugby e, às 13.30h, a Final Distrital de juvenis de ténis
de Mesa. Ambas as atividades decorrerão no pavilhão gimnodesportivo.



O Coordenador do 1º Ciclo apresentou, para aprovação, a calendarização para 26 de maio da visita à
MAGIKLAND, atividade prevista no Plano Anual de Atividades (PAA) e que envolve todo o
departamento. Apresentou também para aprovação alterações de datas de diversas atividades
previstas no PAA as quais serão desenvolvidas conjuntamente pela EB1 de Vilas Boas e pelo JI de Vilas
Boas. As propostas foram aprovadas por unanimidade.
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O Coordenador dos Diretores de Turma do 3º Ciclo informou que, no âmbito do Clube CIENTIC, os
alunos do JI de Samões se deslocaram à Escola Básica e Secundária de Vila Flor a fim de contarem
uma história aos alunos do 10 º ano, sobre o sistema solar. Informou ainda que, no âmbito do mesmo
clube, se deslocaram à escola sede os alunos do 3º ano da EB1 de Vila Flor.



A Coordenadora do Pré-Escolar questionou sobre a necessidade de as viagens e saídas em visitas de
estudo terem de ser acompanhadas de uma credencial, mesmo se realizadas dentro do concelho,
tendo o Presidente do Conselho Pedagógico referido que essa credencial é obrigatória para todas as
deslocações.



A Coordenadora do Pré-Escolar referiu que, no âmbito das deslocações à piscina municipal se verifica
que a temperatura da água não é a adequada e que os materiais de apoio são insuficientes e se
encontram bastante desgastados.



A Coordenadora dos Diretores de Turma do Secundário referiu-se aos problemas surgidos nos
computadores da sala de professores e das salas de aula, tendo o Presidente do Conselho Pedagógico
demonstrado a sua preocupação pela situação, informando que há cerca de 200 computadores na
escola e que está a ser feito um esforço no sentido de serem substituídos os programas antivírus
existentes pois, apesar de não haver programas antivírus totalmente seguros, procurar-se-á dar a
melhor resposta técnica para garantir a segurança informática adequada, o que se espera venha a
estar concluído na interrupção da páscoa.

A Secretária
___________________________________________
Maria Etelvina de Oliveira Reis Pereira Sil
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