Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 18 de outubro de 2017

Ordem de Trabalhos:
12345-

Aprovação da ata da reunião anterior;
Informações;
Critérios de avaliação;
Plano de atividades
Outros assuntos.

1- Aprovação da ata da reunião anterior;
A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes na reunião.

2- Informações;

 Despacho nº8927/2017 - aprova o regulamento do Programa Escola Segura.

3- Critérios de avaliação;
Foram aprovados por unanimidade os critérios de avaliação das disciplinas nos
termos do artigo 7º do Despacho normativo nº1-F/2016. Ficará um exemplar nos
serviços administrativos, Biblioteca Escolar e Associação de Pais. Serão ainda
disponibilizados na página do Agrupamento.
Faltam os critérios da disciplina de EMRC por não haver professor colocado.

4- Plano de atividades;
Foi analisada a proposta do Plano Anual de Atividades a apresentar ao Conselho
Geral para aprovação, nos termos do artº13 de Dec.Lei 75/2008, alterado pelo
Dec.Lei nº137/2012.
Foram feitas alterações pelo que será enviado novamente a todos os conselheiros
para uma última verificação.
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Foi proposta pelos diretores de turma do secundário a proposta “Feira internacional
de orientação universitária”, Unitour Porto 2017. Proposta aprovada por unanimidade.

5- Outros assuntos.

 Aprovada a realização de reuniões intercalares do 5º ao 12º no período de 30 de
outubro a 8 de novembro.
Os Diretores de Turma devem informar os representantes dos encarregados de
educação e no caso do 3º ciclo e secundário, também os delegados de turma.
 Os Relatórios Individuais das Provas de Aferição (RIPA) de 2017, relativos aos 2º, 5º
e 8º anos de escolaridade, foram impressos e dados a todos os encarregados de
educação através do professor titular de turma/diretor de turma.
Os Relatórios de Escola e de Turma das Provas de Aferição (REPA) de 2017, foram
disponibilizados em suporte informático, para posterior análise nas estruturas
intermédias.
 Apresentação sucinta do Programa da Educação para a Saúde e respetivos
subtemas a serem trabalhados no presente ano letivo.
 Foi apresentada uma ficha de articulação/ encaminhamento do agrupamento para o
centro de saúde no âmbito do PES. Aprovada por unanimidade.
 A Educadora Beatriz Correia do JI de Freixiel solicitou autorização para que no dia 19
de outubro se deslocar com as respetivas crianças à escola sede para participar nas
atividades do dia da alimentação. Foi aprovada por unanimidade.
 O Grupo de Educação Física informou que os grupos equipas referentes ao Clube de
Desporto Escolar são:
- Ténis de mesa Infantis Masculinos- Prof. Helena Gomes
- Ténis de mesa Juvenis Mistos ou só Femininos- Prof. Clara Pires
- Badminton Juvenis Masculinos- Prof. Helena Gomes
- Badminton Juvenis Femininos- Prof. Tiago Machado
- Natação Vários Misto- Prof. Clara Pires
Em relação à atividade interna, o corta mato escolar será dia 25 de outubro.
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 Ainda não foi validado o recurso humano no âmbito do Plano de Ação Estratégico.
 Magusto escolar na escola básica e secundária no dia 10/11 às 16.00.
 Foram implementadas as sugestões apresentadas para melhorar o funcionamento do
programa Sumário Eletrónico.

 O Grupo de Educação Especial, propõe para aprovação o Programa Educativo
Individual (PEI) da aluna:
- Adriana Filipa Ferreira Joaquim – 6º ano – Turma B – Escola Básica e
Secundária de Vila Flor.
- Reformulação do PEI do aluno Bruno Manuel Correia Lopes do 4º ano da EB1 de
Samões por alteração das medidas educativas, passando para Currículo Específico
Individual.
 A professora Beatriz pede recomendações ao conselho pedagógico, com o propósito
de a mesma poder oferecer melhoramentos, nos serviços que presta.
 O professor Aníbal mostrou preocupação com o excesso de alunos das turmas do 6º
B e 11º A.
O secretário
__________________________
(Artur Manuel Pires)
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