MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 14 DE MARÇO DE 2018
Ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Informações;
3. Critérios de Avaliação do segundo período;
4. Calendarização e preparação das condições de aplicação das provas de aferição;
5. Aprovação do modelo informação-prova de equivalência à 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


Deliberação nº218/2018 da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior que
delibera sobre os pré-requisitos para acesso ao ensino superior.

3. Critérios de avaliação do 2º período;


Analisados e aprovados por unanimidade os critérios de avaliação do final do 2º
período.



Entrega do calendário das reuniões de avaliação. No 1º ciclo a decorrerem no dia 26 de
março. Nos restantes ciclos e ensino secundário entre os dias 27 a 29 de março.



A reunião de articulação entre o ensino pré-escolar e 1º ciclo realizar-se-á no dia 27 de
março, às 9 horas.

4. Calendarização e preparação das condições de aplicação das provas de aferição;


Aprovado o calendário e local de realização das provas de aferição para o 2º, 5º e 8º
anos de escolaridade. No 1º ciclo, as provas de Expressões Físico-motoras e de
Expressões Artísticas serão realizadas, por motivos logísticos, na Escola Básica e
Secundária de Vila Flor. As provas de Português e Estudo do Meio serão realizadas nas
respetivas escolas básicas.
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5. Aprovação do modelo informação-prova de equivalência à frequência;


Aprovado por unanimidade o modelo informação-prova de equivalência à frequência.



Análise de um mapa com os nomes, código das provas, tipo de provas e duração.



Aprovado por unanimidade o tempo de duração da componente escrita e prática, 50
minutos para a escrita e 40 minutos para a prática, da prova de Expressões Artísticas e
Expressões Físico-Motoras do 1º ciclo.



Indicar até ao dia 29 de março, os nomes de três professores para constituírem as
equipas responsáveis pela elaboração das provas, mencionando o coordenador que
tem que estar a lecionar a disciplina.



A informação-prova deve ser entregue, em suporte de papel e informático, na direção
até ao próximo dia 7 de maio e tem que respeitar o Despacho normativo 4-A/2018
(atenção ao quadro que tem a ponderação das componentes escrita e prática das
provas de equivalência à frequência dos cursos científico-humanísticos).



Aprovação do calendário das provas de equivalência à frequência (1º, 2º, 3º ciclos e do
ensino secundário). No secundário não está calendarizada a prova de espanhol, pois a
sua elaboração estará a cargo doutra escola, que será realizada de acordo com o
calendário (dia e hora) dessa escola.



Aprovação do calendário da componente de produção e interação orais dos exames
nacionais das Línguas Estrangeiras.

6. Outros assuntos.


O Projeto Educativo foi aprovado em Conselho Geral na reunião do passado dia 1 de
março com a introdução de algumas alterações por parte deste órgão.



A solicitação de condições especiais para a realização das provas de aferição, dos
alunos com necessidades educativas especiais e dos alunos com problemas de saúde
que não estão ao abrigo do DL 3/2008, deverão ser formalizadas em ata de conselho de
docentes/turma com a proposta de aplicação das condições especiais relativas a cada
aluno. O professor Vítor Síl vai entregar ao coordenador do Conselho de Docentes do
1º ciclo e aos coordenadores dos diretores de turma do 2º e 3º ciclos uma lista com os
nomes desses alunos e um pequeno texto que passará a integrar o corpo da ata de
avaliação de final de 2º período.
As condições especiais, serão colocadas em plataforma eletrónica para o efeito, entre
os dias 9 e 27 de abril.
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Aprovada por unanimidade para coordenadora do secretariado dos exames, provas de
equivalência à frequência, provas finais de ciclo e provas de aferição, a docente Helena
Moreira .



A equipa responsável pelo jornal escolar é constituída pelas colegas Paula Marques,
Paula Sobral e Isabel Videira a quem cabe a coordenação. Assim, todos os colegas que
tenham artigos para o jornal os façam chegar à professora Isabel através do mail
videirag@sapo.pt até final de abril.



A Comunhão Pascal realizar-se-á no dia 23 de março às 11.00 horas. As escolas do préescolar e 1º ciclo que queiram participar devem comunicar antecipadamente essa
intenção.



O Grupo de Educação Especial propôs para aprovação O Programa Educativo
Individual (PEI ) de um aluno da Escola EB1 de Seixo de Manhoses, o qual foi aprovado
por unanimidade dos presentes.

 Aprovada por unanimidade a solicitação da professora Cláudia Araújo, para que seja
alargada ao grupo 520 a visita de estudo/atividade “Dia Aberto no IPB”, constante no
Plano Anual de Atividades, com a turma do Curso Profissional Técnico Auxiliar de
Saúde. Atividade a realizar no dia 18 de abril de 2018.
 Aprovada a alteração, proposta pelo professor Aníbal, da atividade do “Dia da
Floresta”, de 21 para 23 de março, com a venda de plantas, a decorrer ao longo do dia.
 Aprovada a alteração, proposta pela professora Paula Trigo, do itinerário da visita de
estudo do 11ºA (Mafra – Lisboa – Sintra). Por impedimento do professor Ricardo
Batista nessa viagem, irá a professora Palmira Magueta.
 Aprovada a alteração, proposta pelo professor Artur Pires, do dia 21 para o dia 23 de
março, da Escola de 1º ciclo e Jardim de Infância de Vilas Boas, para se deslocarem a
Vilarinho das Azenhas. A mesma Escola e Jardim de Infância, definiu os dias da
atividade já prevista no Plano Anual de Atividades, visita de estudo à Madeira, de 24 a
27 de maio.

A secretária
_________________________________
( Cristina Gonçalves )
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