MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Critérios de Avaliação do Primeiro Período ;
4 – 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:
 Portaria nº350-A/2017 – estabelece as medidas educativas especiais a conceder às crianças e
jovens com doença oncológica.
 Nota Informativa – Publicação do Estudo Resultados Escolares por Disciplina 3º ciclo –
deve ser objeto de análise por parte dos diferentes grupos/departamentos envolvidos.
3. Critérios de Avaliação do Primeiro Período:
 Foram analisados e aprovados os Critérios de Avaliação do Ensino Básico e Secundário para o
final do primeiro período.
3. Outros assuntos:
 Foi divulgado o Calendário de Reuniões de avaliação, a realizar entre os dias 19 e 21 de
dezembro.
 No dia 18 de dezembro, a Escola Básica e Secundária de Vila For encontrar-se-á encerrada por
motivos de obras.
 Foi aprovada a realização da reunião de articulação do Ensino Pré- Escolar com Primeiro Ciclo
do Ensino Básico para o dia 19 de dezembro.
 No dia 20 de dezembro realizar-se-á a Ceia de Natal.
 Foi analisada e discutida a proposta do Projeto Educativo a ser aprovada em reunião do Conselho
Geral, estando disponível para sugestões da comunidade.

 Foram aprovados os critérios de avaliação da disciplina de EMRC nos termos do artigo 7 do
Despacho Normativo nº1-F/2016.
 Foi aprovada a proposta do Programa de Educação para a Cidadania, elaborada de acordo com as
linhas orientadoras do Ministério.
 Foi recebida a Informação - Prova do IAVE relativa às Provas de Aferição a realizar no 2º, 5º e 8º
ano de escolaridade. Esta já foi divulgada aos Coordenadores de Diretores de Turma e,
posteriormente, deverá ser entregue aos restantes professores envolvidos.
 Foi aprovada a presença da psicóloga da escola, Elisa Roque, sempre que necessário, nas reuniões
do conselho de docentes e dos conselhos de turma, nos termos, respetivamente, do ponto 3 do
artigo 22 e do ponto 6 do artigo 23 do despacho normativo nº1-F/2016.
 Foi dado conhecimento do Plano de Atividades do Serviço de Psicologia e a respetiva
documentação para o ano letivo de 2017/18.
 Foi aprovada a proposta de criação de um Clube de Xadrez, a funcionar na biblioteca da escola,
sendo o docente Ricardo Batista o respondável pela atividade.
 Foi dado conhecimento das atividades propostas pelo docente de EMRC a integrar no PAA.
 Foi dado conhecimento de duas fichas modelo para publicação de informações/notícias na página
web do agrupamento.
 Foi aprovado, por proposta do Grupo de Educação Especial, o Programa Educativo Individual –
PEI de um aluno da Escola Básica e Secundária de Vila Flor.
 Por proposta do Grupo de Educação Especial, foram aprovadas as Adequações Curriculares
Individuais, dos alunos da Escola Básica nº 1 de Samões, da Escola Básica nº 1 de Vilas Boas e
da Escola Básica e Secundária de Vila Flor.
 Foi alterado o Plano Anual de Atividades, com a inclusão da realização de uma visita dos alunos
do 12.º ano ao evento para Orientação Vocacional e Profissional, que terá lugar na Faculdade de
Letras e na Faculdade de Engenharias da Universidade do Porto, no dia dia 29 de novembro, em
substituição da visita à UNITOUR – Feira Internacional de Orientação Universitária.
 O Coordenador do Departamento de Expressões, Vítor Sil, relembrou que existe um modelo
próprio para as adequações curriculares na página da escola, o qual deve ser usado pelos
docentes, fazendo as alterações necessárias.
 A professora bibliotecária informou os presentes que no dia 6 de dezembro irá realizar-se na
biblioteca da escola uma peça de teatro destinada aos alunos do Ensino Pré Escolar.

 A professora bibliotecária relembrou que continua a aguardar sugestões por parte dos colegas
para serem postas em prática na biblioteca.

A secretária
_________________________________
(Palmira Silva Magueta)

