MINUTA DA REUNIÃO

DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Avaliação do impacto das medidas de promoção do sucesso educativo;
4 – Outros assuntos.

Faltou à reunião a Coordenadora da Biblioteca Escolar.
1. Aprovação da ata da reunião anterior:
A ata da reunião anterior não foi aprovada porque irá ser reformulada e será aprovada na próxima
reunião do Conselho Pedagógico.
2. Informações:
• Portaria nº69/2019- regulamenta as modalidades educativas de ensino individual e ensino doméstico.
• Despacho Normativo nº3-4/2019 estabelece as regras e procedimentos gerais para a realização das
provas finais e exames finais nacionais.
• Foi aprovado pelo Conselho Geral, em reunião do dia 20/02/2019, o Regulamento Interno com as
alterações decorrentes da legislação e da consulta feita à comunidade educativa.
• Foi aprovada pelo Conselho Geral, em reunião do dia 20/02/2019, a adenda ao Projeto Educativo
com as opções de natureza curricular do Agrupamento.
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. Ficou decidido que o Relatório
Pedagogia Diferenciada em Sala de Aula, irá ser extinto, uma vez que o Decreto-Lei n.º 54/2018, de
6 de julho estabelece os princípios e as normas que garantem a educação inclusiva de todos os
alunos.
• Os departamentos/grupos disciplinares devem proceder a uma análise relativamente ao impacto
dessas medidas.
4. Outros assuntos:
• Foi aprovado por unanimidade o Regulamento dos Cursos Profissionais.
• Relatório OTES resultante do inquérito “Estudantes à Saída do Secundário”. É uma operação
estatística realizada pela DGEEC/DEGADI com o objetivo de analisar os trajetos escolares dos
alunos do ensino secundário.
• Foi aprovado por unanimidade os critérios de avaliação da disciplina de Educação Moral e Religiosa
Católica.
• Foi aprovado por unanimidade as atividades do grupo de EMRC.

• Proposta do grupo de português (300) para o dia 2 de abril do Teatro Sem Terra – navegar este mar,
destinado aos alunos do Ensino Secundário. Foi aprovada por unanimidade.
• A Professora Alexandrina Frias, promotora da atividade prevista no PAA “Visita de Estudo ao
Museu Amadeu Souza Cardoso- Amarante”, a ter lugar no dia 18 de março pede que seja aprovado a
inclusão na mesma o almoço no Shoping de Vila Real e a visita ao Palácio “Casa de Mateus” na
mesma cidade. Foi aprovado por unanimidade.
• Foi aprovada por unanimidade a proposta do grupo de ciências do 2º ciclo (230) de uma
demonstração de suporte básico de vida para os alunos do 6ºano, dia 20/03/2019, efetuada por uma
equipa do INEM.
• A Câmara Municipal de Vila Flor propõe à semelhança do ano letivo anterior o projeto “Nadar –
Crescer e Aprender” destinado às crianças do pré-escolar e aos alunos do 1ºciclo. Foi aprovado por
unanimidade.
• O Grupo de Educação Especial propõe, para aprovação os Relatórios Técnico Pedagógicos (RTP)
(de acordo com o previsto no DL nº54/2018 de 6 de Julho- artigo 21º), de alguns alunos da Escola
Básica e Secundária de Vila Flor, os quais foram aprovados por unanimidade.
• A Coordenadora de Educação Pré-Escolar informou que no dia 26 de abril o JI de Vilas Boas e
Freixiel irá participar na Feira Medieval de Moncorvo, esta atividade consta do Plano Anual de
Atividades.
• O Coordenador do Primeiro Ciclo do Ensino Básico informou que a escola de Vilas Boas e JI irão no
dia 21 de março comemorar o Dia Mundial da Árvore a Meireles. Informou ainda que nos dias 8,9 e
10 de junho irão, também, realizar uma visita de estudo ao Zoo Marine, no Algarve, esta atividade
consta do Plano Anual de Atividades.
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