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DA REUNIÃO DO

CONSELHO PEDAGÓGICO

DE

11

DE

DEZEMBRO

DE

2019

Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Avaliação do Desempenho Docente 2019-2020;
4 – Outros assuntos.
1 – Aprovação da ata da reunião anterior:
A ata foi aprovada, por unanimidade, pelos presentes na reunião.
2. Informações:
 Foi aprovado o Plano Anual de Atividades pelo Conselho Geral no dia vinte de novembro de 2019, o
qual se encontra disponível na página do agrupamento.
3. Avaliação do desempenho docente:
 Foram aprovados os documentos de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas
pelos avaliadores nos termos do artigo 4.º e dos parâmetros previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto Regulamentar n.º 26/2012. Foi, igualmente, aprovada a calendarização do processo de
avaliação para o corrente ano letivo, bem como os procedimentos relativos ao mesmo. Todos os
documentos inerentes à avaliação do desempenho docente estão disponíveis na página do
agrupamento.
4. Outros assuntos:
 Foi aprovada a atribuição de uma aula suplementar na disciplina de História, para o décimo ano de
escolaridade, dado a quase inexistência de aulas durante o primeiro período letivo.
 Para dar cumprimento à atividade Festa de Natal, a realizar no dia 16 de dezembro, a Cãmara
Municipal propõe uma peça de teatro com artes circences, intitulada “A magia dos brinquedos de
Natal”, para os alunos do Pré-escolar e do 1.º Ciclo, tendo a mesma sido aprovada.
 Foi analisado, discutido e aprovado o projeto “Nadar, Crescer e Aprender” destinado aos alunos do
Pré-escolar e do 1.º Ciclo, decorrendo no 1.º Ciclo, no horário de uma das horas da atividade Física e
Desportiva. O Presidente do Conselho Pedagógico referiu será solicitada à Câmara Municipal uma
reunião para que a atividade possa ser operacionalizada com sucesso.

,
 O Presidente do Conselho Pedagógico relembrou que, na escola sede, as presenças e os sumários
devem ser registados no programa GIAE, até às 23:59 horas do próprio dia.
 Foi aprovada por unanimidade uma adenda ao Projeto Educativo sobre Opções Estruturantes de
Natureza Curricular, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 55 /2018, de 6 de julho, a submeter
à aprovação do Conselho Geral.
 Foi apresentado o Projeto de Educação para a Saúde.
 Foi aprovado, por proposta do Grupo de Educação Especial, o Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) de
um aluno da Escola EB1 de Vila Flor n.º 1.
 O Coordenador do Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico propôs à Professora Bibliotecária, no
âmbito do Plano Nacional de Leitura, a sua deslocação às aldeias para a realização de atividades.
 O Coordenador de Diretores de Turma do 3.º Ciclo elogiou o trabalho realizado na Semana da
Ciência, uma parceria entre o Agrupamento de Escolas de Vila Flor e o Projeto "Vila Flor +", do
Município de Vila Flor, no âmbito do Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso da
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes. Porém, referiu que o projeto tem que ser
reavaliado, de modo a mudar e melhorar vários aspetos da atividade.
 O Coordenador de Diretores de Turma do 3.º Ciclo questionou o Presidente do Conselho Pedagógico
sobre a mudança de curso de alguns alunos. Foi explicado que, de acordo com a lei, os alunos podem
solicitar a mudança até ao final do 1.º período.
 O Coordenador de Diretores de Turma do 3.º Ciclo relembrou que é importante que os Diretores de
Turma/Professores tomem atempadamente conhecimento das datas/horas das atividades.
 O Coordenador do Departamento de Expressões mencionou que os professores de Educação Física
expressaram o seu desagrado pelo facto de os alunos inscritos no Desporto Escolar estarem
condicionados para participar nas atividades. O Presidente do Conselho Pedagógico apelou à
comunicação entre os professores de Educação Física e os professores de outras disciplinas, de modo a
não prejudicar a participação dos alunos nas atividades.

A secretária,
_________________________________
(Palmira Silva Magueta)

