MINUTA DO CONSELHO PEDAGÓGICO
16/05/2018
Ordem de trabalhos:
Ponto um - Aprovação da ata da reunião anterior;
Ponto dois – informações;
Ponto três – avaliação do impacto das medidas de promoção do sucesso educativo;
Ponto quatro – critérios de avaliação do 3º período;
Ponto cinco – aprovaçã0 Informação-Prova das provas de equivalência à
frequência;
Ponto cinco – 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 a Resolução da Assembleia da República
nº125/2018 que recomenda ao Governo a reposição da carga letiva da
disciplina de Educação Física e a valorização do desporto escolar.

3. Avaliação do impacto das medidas de promoção do sucesso educativo:


Foram lidos e analisados os relatórios relativos às medidas de promoção do
sucesso educativo, implementadas com vista à melhoria das aprendizagens
dos alunos.



Os departamentos/grupos disciplinares devem proceder a uma análise
relativamente ao impacto dessas medidas.



Foram aprovadas, por unanimidade, as grelhas para monitorização do apoio
para avaliação externa (APAE).



O professor Sandro Sampaio sugeriu que houvesse mais articulação entre o
tutor e os diretores de turma.

4. Critérios de avaliação do 3ºperíodo;


Analisados e aprovados os critérios de avaliação do final do 3ºperíodo.
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Entrega do calendário de reuniões de avaliação relativas aos 9º, 11º e 12º
anos, a realizar nos dias 6 e 7 de junho.

5. Aprovação da Informação-Prova das provas de equivalência à frequência;


Foi aprovada a Informação-Prova de equivalência à frequência do ensino
básico e do secundário elaboradas ao abrigo do Despacho normativo nº4A/2018.



Entrega das provas de equivalência à frequência, duas, e dos respetivos
critérios até dia 8 de junho.

6. Outros assuntos


Foi aprovada a realização da atividade de sensibilização para os efeitos do
consumo do álcool a realizar no dia 22 de maio, destinada aos alunos do 11º
e 12º anos de escolaridade.



O IAVE disponibilizou, relativamente às provas de aferição, do ano letivo
2016/2017 – 1ªfase, os resultados por prova (globais e por item) – Escola,
Região, País .



Aprovada a alteração da data, proposta pelo professor de EMRC, da
atividade “Peregrinação anual a Fátima” para o dia 24 e 25 de maio.



Aprovada a ida da turma C do 8º ano, no dia 24 de maio a Bragança, à
atividade “Dia de Portas Abertas”, acompanhados pelo professor e diretor
de turma, Sandro Sampaio.



A aluna Ana Rita Delfim ganhou o primeiro prémio, no valor de 1000 euros
no concurso “Festi-Vale do Tua”. Conjuntamente, foi atribuído ao
agrupamento um prémio no mesmo valor.



Devido à realização das provas de aferição do 5º ano de português, no dia 8
de junho, e do 8º ano de matemática, no dia 12 de junho, às 10.00 horas, os
respetivos alunos não terão aulas durante a manhã.



O Sr. Diretor da escola demonstrou o seu desagrado perante o
comportamento de alguns alunos, no dia 8 de maio, aquando das atividades
da “Abertura da Semana de Leitura”.



O Sr. Diretor da escola manifestou o seu espanto pelo facto de ter havido
poucas inscrições dos professores do agrupamento de escolas de Vila Flor

para a frequência da Oficina de Formação "A Utilização de Dispositivos
móveis em contexto de sala de aula".
A professora Ana Trigo referiu que não é adepta da utilização de dispositivos
móveis na sua aula, uma vez que os discentes já revelam muitos problemas de
ortografia e também poucos hábitos de leitura, preferindo que usem o manual e aí
registem apontamentos, bem como, quanto ao projeto de leitura, requisitem livros
na biblioteca ou os adquiram.
O professor Artur Pires disse que sensibilizara os docentes do seu departamento
para frequentar formações, havendo uma sobrecarga e também o calendário não
era o mais conveniente, atendendo ser o final de ano letivo e haver um acréscimo
de trabalho.


O presidente do CP relembrou que, no dia 14 de junho, decorrerá uma
formação de curta duração, intitulada “Flexibilização e Autonomia
Curricular”, sendo importante a participação dos docentes.



Aprovada a alteração da data, proposta pelo Departamento do Pré-escolar,
da visita de estudo para o dia 8 de junho.

A secretária
_______________________
(Ana Paula Trigo)

