MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2018
Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Análise da avaliação do 1º período;
4- Avaliação do desempenho docente;
5 – 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:
• Oficio da DGE – Utilização de Calculadoras no Ensino Básico e no Ensino Secundário nas provas de
avaliação externa.
3. Análise da avaliação do 1º período:
• Leitura e análise dos relatórios das equipas pedagógicas de acompanhamento, as quais fizeram uma
análise dos resultados com base nas tabelas e gráficos extraídos do programa alunos.
• 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 pedagógico,
na próxima reunião.
4- Avaliação do desempenho docente:
Depois de analisados os documentos de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades
realizadas pelos avaliados nos termos do artigo 4 e dos parâmetros previstos na alínea b) do nº1 do
artigo 6 do Decreto Regulamentar nº 26/2012, foram aprovados por unanimidade.
5. Outros assuntos:
• O desfile de carnaval será no dia 9 de fevereiro com a participação do pré-escolar, 1º e 2º ciclos. A
construção do entrudo ficou a cargo do JI/EB1 de Vilas Boas. A concentração terá início às 14.00
horas na rua Dr. Carlos Noronha para o desfile se iniciar às 14.30.
• A Câmara Municipal de Vila Flor propõe a implementação do Projeto “Nadar, Crescer e Aprender”
destinado aos alunos do 1ºciclo e das crianças do pré-escolar. No 1ºciclo será desenvolvido na AEC
de atividade física e desportiva pelo respetivo monitor e no pré-escolar em coadjuvação com a
educadora. O projeto foi aprovado por unanimidade.
• Proposta, do grupo 300, de uma peça de teatro- A Farsa de Inês Pereira, cedida pela Câmara
Municipal e destinada aos alunos do secundário. Dia 7 de fevereiro com início às 11.00h no Centro
Cultural. A proposta foi aprovada por unanimidade, uma vez que será benéfico para os alunos
envolvidos.

• Orçamento participativo para 2018 vai ser coordenado pelo professor Cândido Reis.
• Foi aprovada por unanimidade a Palestra OK estudante – representação das Universidades Britânicas
em Portugal. É uma palestra de cerca de 1.30h destinada em particular aos alunos do 12º.
• O apoio ao estudo é de 5 tempos de 45 minutos e de 4 tempos nos casos em que a distribuição é de
50 minutos.
O coordenador do 3º ciclo questionou o Conselho Pedagógico sobre a obrigatoriedade dos
Encarregados de Educação autorizarem os seus educandos a frequentarem as aulas de apoio
pedagógico acrescido. Este órgão considera que apenas é necessário os Encarregados de Educação
serem informados da proposta dos seus educandos para a frequência das referidas aulas, assim como
do respetivo horário. No sentido de se uniformizarem procedimentos, esta recomendação será
aplicada no próximo ano letivo nos diferentes ciclos de ensino.
• Ouvidos os elementos presentes no Conselho Pedagógico deliberou-se que ficaria ao critério de cada
diretor de turma realizar a reunião da avaliação intercalar. Ficou também definido que cada diretor
de turma teria que entregar a avaliação intercalar até ao dia 28 de fevereiro de 2018.
• O Grupo de Educação Especial propôs, para aprovação, o Programa Educativo Individual (PEI) de
um aluno da Escola Básica e Secundária de Vila Flor, o qual foi aprovado.
• Propôs ainda, para aprovação, as Adequações Curriculares Individuais de vários alunos da EB1 de
Samões e da EB1 de Stª Comba da Vilariça, as quais foram aprovadas.
• O diretor fez o ponto de situação das obras na escola sede, o setor administrativo está praticamente
pronto, segue-se o bloco A, vai-se tentar libertar um lado de cada vez e irá tentar-se a mudança de
salas. A principal condição é a segurança de todos.
• A docente Beatriz Escaleira referiu que os livros devem ser todos tapados, quando as obras se
iniciarem na biblioteca.
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