MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 26 DE JUNHO DE 2018
Ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Informações;
3. Adoção dos manuais escolares;
4. Aprovação do relatório de avaliação do Plano de Formação 2017/2018;
5. Aprovação do plano de formação 2018/2019;
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


Conselho Nacional de Educação – Parecer sobre currículo dos ensinos básico e secundário.



Despacho Normativo nº10-A/2018 – estabelece o regime de constituição de grupos e turmas.



Despacho nº6020-A/2018 relativo ao calendário escolar para o ano 2018/2019.

3. Adoção dos manuais escolares




Em resultado do processo de apreciação e seleção efetuada pelos departamentos através dos
grupos disciplinares e nos termos do artigo 3º da Portaria nº81/2014, o Conselho Pedagógico
aprovou, por unanimidade dos presentes, a adoção dos seguintes manuais escolares:


6º ano – Inglês – Flash – Leirilivro



6º ano – Educação Visual – EVI – Porto Editora



6º ano – Educação tecnológica – TEKi – Educação Tecnológica – Porto Editora.

Nas disciplinas/componentes do currículo de forte componente prática ou técnica em que a ação
e aquisição dos manuais escolares tem um caráter facultativo, caso venha a ser adotado um
manual escolar, o mesmo não deverá ser adquirido até indicação expressa do respetivo docente.
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4. Aprovação do relatório de avaliação do Plano de Formação 2017/2018


Após análise, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, o relatório de avaliação do Plano de
Formação 2017/2018.

5. Aprovação do plano de formação 2018/2019


Foi analisado e aprovado, por unanimidade dos presentes, o Plano de Formação 2018/2019.

6. Outros assuntos


Relativamente ano letivo2018/2019 e de acordo disposto no Despacho nº 6020-A/2018, o
Conselho Pedagógico aprovou, por unanimidade dos presentes, que o início das aulas ocorrerá
no próximo dia 17 de setembro de 2018.



A IGEC desenvolveu uma intervenção no nosso agrupamento sobre o apoio tutorial específico
tendo elaborado uma ficha síntese sobre a mesma.



Vão ser realizadas reuniões de articulação entre o 1º e 2º ciclos, nas disciplinas de português e
de matemática.



As reuniões de articulação das atividades de Enriquecimento Curricular com o 2º ciclo realizarse-ão no início do próximo ano letivo.



Todos os responsáveis pela realização de atividades devem entregar a avaliação das mesmas à
colega Isabel Videira.



De acordo com previsto no ponto 5 do artigo 7º do Despacho Normativo nº10-A/2018, o
Presidente do Conselho Pedagógico propôs a este órgão a autorização de constituição de uma
turma do 2º ano de escolaridade na Escola EB 1 nº 1 de Vila Flor com 28 alunos, sendo 26 alunos
que transitam do grupo do 1º ano e 2 alunos que ficaram retidos no 2º ano. Após análise e
votação, o Conselho Pedagógico rejeitou, por maioria dos presentes, a constituição da referida
turma. Os conselheiros Sandro Sampaio e Paula Trigo apresentaram declaração de voto.



O Grupo de Educação Especial propôs, para aprovação, o Programa Educativo Individual (PEI) de
um aluno da E B 1 de Santa Comba da Vilariça, o qual foi aprovado por unanimidade dos
presentes.



A coordenadora dos diretores de turma do 2º ciclo sugeriu que a ficha de conteúdos
programáticos que é preenchida pelos professores do 2º ciclo no final de cada período letivo
deixe de ser preenchida pelos mesmos para que haja uma uniformização com o 3º ciclo, uma vez
que na ata do conselho de turma é registada a informação do cumprimento/incumprimentos dos
conteúdos das várias disciplinas. Sobre este assunto o Presidente do Conselho Pedagógico
referiu que a simplificação de procedimentos é sempre benéfica, desde que a informação a ser
prestada aos encarregados de educação esteja salvaguardada.

A secretária
_________________________________
( Etelvina Sil )
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