MINUTA DO CONSELHO PEDAGÓGICO
18/04/2018
Ordem de trabalhos:
Ponto um - aprovação da ata da reunião anterior;
Ponto dois – informações;
Ponto três – análise da avaliação do 2º período;
Ponto quatro – outros assuntos.
1. Aprovação da ata da reunião anterior;


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

2. Informações;


O presidente do CP deu a conhecer o Despacho Normativo nº6/2018, que
estabelece os procedimentos de matrícula e respetiva renovação.

3. Análise da avaliação do 2º período;


Foram lidos e analisados os relatórios das equipas pedagógicas de
acompanhamento, que fizeram uma análise dos resultados das avaliações
do 2º período. Apesar de uma melhoria, no geral, o aproveitamento é pouco
satisfatório na maioria dos diferentes anos de ensino.



Os departamentos/grupos disciplinares devem fazer uma análise e reflexão.

4. Outros assuntos.


Foi proposto para o próximo ano letivo o Curso Profissional de Técnico
Comercial.



Foi aprovado o calendário de Provas de Aferição do 1º ciclo (2º ano), 2º
ciclo (5ºano) e 3º ciclo (8º ano).



O presidente do CP deu a conhecer o Plano de aplicação das provas de
expressões artísticas e expressões físico-motoras (1ºciclo).



O Guia para realização das provas de aferição 2018, foi enviado para todos
os docentes por email.



A Informação complementar do IAVE relativa às provas de aferição do
2ºano de escolaridade (Expressões Artísticas e Expressões Físico-Motoras),
5ºano de escolaridade (Educação Visual e Educação Tecnológica e Educação
Musical) e 8ºano de escolaridade (Educação Visual e Educação Física),
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foram enviadas por email aos docentes e diretores de turma das respetivas
disciplinas/turmas.


Os Coordenadores de Departamento, Coordenadores dos Diretores de
Turma e Biblioteca Escolar devem proceder ao levantamento de
necessidades de formação e eventuais propostas de realização de Ações de
Formação, suas temáticas e respetivos Formadores para que as mesmas
constem do Plano de Formação para 2018/2019.
A indicação das necessidades de formação e de temáticas de interesse para
os docentes, bem como a indicação de Ações de Formação e respetivos
Formadores deverá ser registada numa Grelha de Registo a ser remetida
oportunamente via email até 15 de maio de 2018.



Foi aprovada a proposta da implementação do programa “Aplicação de
Verniz de Flúor” para crianças com 4 anos de idade.



Foi aprovada a proposta da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
(CPCJ) de Vila Flor, com vista a assinalar a comemoração do mês (abril) da
prevenção dos maus tratos na infância com duas iniciativas:
1-Sessões de sensibilização para o 1º ciclo e pré-escolar, acerca dos direitos
das crianças motivando-as para a elaboração de um trabalho a divulgar
futuramente.
2- Sessões de teatro no dia 27 de abril para o pré-escolar e 1º ciclo com a
peça “História de uma Boneca Abandonada” e realização de um laço azul
humano.



Foi aprovada a participação do nosso Agrupamento, no âmbito da
participação no concurso “Festi-Vale do Tua”, num encontro em Alijó, no dia
23 de abril no período da tarde.



Foi aprovada a participação dos alunos do 3ºciclo na 6ªedição das
Olimpíadas de Língua Portuguesa, proposta pelo grupo 300.



O clube do Desporto Escolar/ Grupo de educação física apresentaram as
seguintes atividades a desenvolver:
i)

BTT, dia 6 de junho, pelas 10:45horas; a atividade foi aprovada;

ii)

Regional Norte, 20 e 21 de abril, no Porto, após apuramento dos
juvenis masculinos e femininos de Badmington;

iii)

Torneio Tag Rugby dos distritos de Bragança e Vila Real, dia 2 de
maio, em Vila Flor.



Foram aprovadas duas sessões de teatro infantil para o pré-escolar e 1º
ciclo, pela companhia de teatro Filandorra, no dia 1 de junho de 2018, no
período da manhã, propostas pelo Município de Vila Flor para a
comemoração do Dia Mundial da criança (1 de junho).



A atividade “Demonstração dos meios da GNR” que faz parte do PAA, para o
3º período, vai realizar-se também nesse dia, no recinto da feira.



Foi aprovada a proposta da câmara municipal para a implementação no 3º e
4º anos do projeto apresentado pela ColorADD.Social.



Foi aprovada a proposta para o secretariado de exames. A saber:
- Helena Moreira (Coordenadora)
- João Brás (Subcoordenador)
- Cândido Reis
- Ricardo Batista
- Ana Paula Morais
- Maria Isabel Gomes



Dia 14 de junho decorrerá uma ação de formação de curta duração, sobre o
tema Flexibilização e Autonomia Curricular. O CP considera importante a
participação dos docentes.



Foi aprovada a proposta do professor Sandro Sampaio, para uma visita de
estudo ao Museu de Mineralogia da UTAD, para os alunos de biologia e
geologia, 11º ano de escolaridade.



A Semana da Leitura, cujo programa será apresentado em tempo útil,
decorrerá entre 8 e 11 de maio. A abertura oficial será dia 8 de maio, pelas
14:15 horas. Toda a comunidade educativa está convidada a participar.



Os docentes que lecionam disciplinas e anos com provas de aferição ou de
exame nacional e que queiram realizar em contexto sala de aula provas de
anos transatos, poderão levantar enunciados das mesmas na sala de estudo,
até dia 30 de abril .

O secretário
_______________________
(Sandro Sampaio)

