Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 20 de setembro de 2017
Ordem de trabalhos:
1- Informações.
2- Plano Anual de Atividades.
3- Outros assuntos.
1- Informações.
- O Presidente deste Órgão saudou os conselheiros, deu as boas vindas aos novos docentes que o integram e
formulou votos de um bom ano para todos.
- Deu também conhecimento de um email enviado pela DGEstE, que relembra a publicação da nova versão
das “Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar”, prevendo-se para breve a sua distribuição aos
Jardins de Infância.
- A DGEstE enviou ainda outro email que informa acerca da “Escala de Classificação dos Alunos com Currículo
Especifico Individual no Ensino Secundário”.
- O Coordenador Nacional do Programa de Promoção do Sucesso Escolar enviou uma mensagem de
felicitação aos Diretores de todos os Agrupamentos, pelos resultados escolares obtidos no ano letivo
2016/2017.
2- Plano Anual de Atividades.
- O Presidente solicitou aos responsáveis pelas estruturas pedagógicas para apresentarem as propostas de
atividades para o Plano Anual de Atividades à colega Isabel Videira, até ao final do mês de setembro.

3- Outros assuntos.
- A Oikos-Cooperação e Desenvolvimento é uma Organização Não Governamental e em articulação com o
Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT) está a promover o concurso “Festi-Vale do Tua”, que tem
por objetivo aumentar a visibilidade e o reconhecimento do mesmo.
O referido concurso é dirigido aos alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário e consiste na
realização de vídeos documentais (filmes em formato digital) de curta duração (máximo 3 minutos) e tem
como objetivo aumentar o conhecimento e divulgar as temáticas ligadas ao Parque.
- O Presidente do Conselho Pedagógico informou que estão disponíveis os relatórios indicadores das provas
de aferição (RIPA) dos alunos do 2º, 5º e 8º anos e aguarda-se que sejam disponibilizados os relatórios de
escola (REPA).
- O representante do Ministério da Educação na CPCJ é o docente António Morais Morgado, em regime de
meio horário.
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- A Coordenadora do PES é a professora Isabel Videira, designada pelo Diretor.
- De acordo com o Despacho 15987/2006 de 27 de setembro, foi escolhido o tema a explorar no PES para este
ano letivo. Dos temas contemplados no Despacho os conselheiros apresentaram duas propostas:
“Alimentação e atividade física” e “Violência em meio escolar”. A primeira obteve três votos e a segunda
sete. Face aos resultados da votação o tema escolhido, por maioria, é “Violência em meio escolar”.
- Os critérios de avaliação e as planificações devem ser entregues à colega Isabel Videira, até ao final do mês
de setembro em suporte digital e caso entendam, também em suporte de papel.
- Enquanto se aguarda a aprovação do Plano Anual de Atividades, a Educadora Maria Carmem Pimentel pediu
autorização para saídas locais e visitas a instituições de Vila Flor. Pedido aprovado por unanimidade.
- A Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT) propõe ações no âmbito da política de
abate zero implementada no seu Centro de recolha oficial (CRO). Após contacto com a Direção e exposição
das referidas ações foi apresentada uma proposta, que passa por ações de sensibilização de proteção dos
animais e pela adoção de um cão de pequeno porte. Esta experiência, e depois de definidas as
responsabilidades dos parceiros envolvidos, será implementada na EB1 de Vila Flor e EB1/JI de Santa Comba
da Vilariça. Proposta aprovada por unanimidade.
- No dia dezasseis de outubro será comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Esta atividade será organizada
pelo PES em articulação com o Centro de Saúde e foi aprovada por unanimidade. Para o Pré-escolar e 1º Ciclo
seguir-se-ão os procedimentos dos anos anteriores.
- Foi feito um balanço acerca do funcionamento do programa Sumário Eletrónico implementado
recentemente na Escola sede de Agrupamento. Os professores presentes na reunião disseram que a
adaptação ao sistema está a decorrer com normalidade e eventuais dificuldades que surgem são superadas
progressivamente, considerando inclusivamente que acaba por ser uma mais valia. O professor Sandro
Sampaio, porta voz do professor Anibal Gonçalves, enumerou alguns constrangimentos que considera
pertinentes relativamente ao assunto.
- O professor Sandro Sampaio apresentou a proposta de uma ficha a ser utilizada como medida corretiva de
ordem de saída da sala de aula. Proposta aprovada por unanimidade.
- O professor Artur Pires questionou a colocação do professor de Educação Moral e Religiosa e sobretudo que
tarefas dar aos alunos nessa hora. O Diretor disse que se aguarda a colocação e enquanto não houver
professor (caso os encarregados de educação autorizem) as crianças integrarão a AEC que estiver a decorrer.
- O professor Artur Pires referiu o Plano de Ação Estratégica e o recurso humano disponibilizado para o efeito
no ano anterior, ao que foi respondido que se aguarda também colocação.
- A professora Beatriz Escaleira disse que no dia dez de outubro se assinala o “Mês Internacional das
Bibliotecas Escolares”, pelo que será dinamizada uma atividade na BE (Biblioteca Escolar).
A secretária
__________________________
(Dulce da Assunção Xavier)
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