Conselho Pedagógico
Minuta da Ata nº 14
No dia vinte e nove de outubro, às 16.30 horas, na sala de reuniões, reuniram-se os elementos do
Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, sob a presidência do Diretor, Dr.
António Pinto, para uma reunião com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Aprovação do Relatório do PAA de 2013-2014; ------------------------------------------------------------2. Aprovação do PAA de 2014-2015; --------------------------------------------------------------------------------3. Aprovação do Projeto para a Rádio Escolar; -------------------------------------------------------------------4. Aprovação de Ação de Formação – Folha de Cálculo Microsoft Excel-----------------------------------5. Aprovação de matrizes dos Cursos Profissionais – época de novembro; ------------------------------6. Análise e aprovação dos relatórios de autoavaliação I e II; -----------------------------------------------7. Projeto Mais Vale Prevenir; ---------------------------------------------------------------------------------------8. Projeto Empreendedorismo In Ave; -----------------------------------------------------------------------------9. Projeto PNL;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Aprovação de matriz do Curso Vocacional do Básico. ----------------------------------------------------O presidente do Conselho Pedagógico começou por informar os conselheiros acerca da
contratação de professores, concluindo que esta encontra concluída. Referiu porém que faz falta
contratar

mais

assistentes

operacionais;

Mencionou

que

no

âmbito

do

projecto

Empreendedorismo In Ave, a Prova de Aptidão Profissional “ Sistema de música no parque”, do
Curso de Eletrotecnia da nossa escola, está entre as dez melhores do concelho e por isso estará
patente ao público na Casa do Território de três a sete de novembro. A apresentação pública dos
projetos acontecerá no dia 31 de outubro; O Agrupamento irá participar no Robotparty, que se
realiza em Guimarães de dezanove a vinte e um de março do próximo ano. --------------------------Relativamente às conclusões extraídas das actas das reuniões com os Encarregados de Educação,
salientam-se as queixas no que diz respeito à quantidade e qualidade da comida servida na
cantina e ao espaço nos balneários. Existem referências de alguns encarregados de educação no
sentido de ser necessário uma secretária na escola Nuno Simões, mas concluiu-se que não há
condições para manter a secretaria aberta. ---------------------------------------------------------------Foi apresentado o relatório de avaliação do Plano Anual de Atividades do ano letivo 2013-2014, o
qual foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------O Presidente salienta que as notícias redigidas para o Boletim Municipal de Educação e para a
imprensa local devem ter um texto curto e uma imagem tratada, ocupando pouco espaço. É
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conveniente enviar com regularidade, as notícias para o boletim municipal, para manter a boa
imagem do agrupamento. -----------------------------------------------------------------------------------Foi proposto a participação do Agrupamento no projeto Projecto “ Mais vale prevenir” , o qual foi
aprovado por unanimidade. A apresentação pública do Projecto será no dia cinco de novembro. -Foi também aprovada a participação no Projeto Empreendedorismo, estando dependente da
colaboração dos professores. É necessária a designação de um comissário para o segundo ciclo.
Este projeto inclui formação creditada para os docentes envolvidos. -----------------------------------No que concerne ao Plano Nacional de Leitura foi proposto e aprovado por unanimidade. A
coordenadora do projeto salientou que, por vezes, haverá interrupção momentânea das aulas e
pede a colaboração de todos.-------------------------------------------------------------------------------Foram apresentadas as actividades do Plano Anual de Atividades, para o Ano 2014-2015, as quais
foram aprovadas por unanimidade. O Plano Anual de Atividades substitui o Projeto Curricular do
Agrupamento e inclui o Plano Anual de Atividade e o Projeto TEIP. -------------------------------------A Cerimónia de entrega de diplomas decorrerá nos dias vinte, vinte e um e vinte e oito de
novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovada uma atividade de animação (Ida ao teatro, na Casa das Artes) para os alunos do
grupo de teatro, no dia sete de novembro. Podem participar todos os elementos do grupo, desde
que não tenham à mesma hora momentos de avaliação formal. -------------------------------------Foi aprovado o projeto Rádio Escolar, apresentado por iniciativa dos alunos, a realização da ação
de formação “Folha de Cálculo”. ------------------------------------------------------------------------------Foram ainda aprovadas por unanimidade as seguintes matrizes dos exames dos cursos
profissionais, referentes à época de novembro, à disciplina de Linguagem de Programação –
módulos 1,2,4,5, 7 e 8 ; Português – módulos 3,4,6, 7 e 11 ; Área de Integração – módulos 1,2,6;
POF - módulos 14; Tecnologia Alimentar– módulos 1 e 2; Economia – módulos 1,2,4 e 5 ; Inglês –
módulos 1,2,3 e 5 ; Inglês – módulos 5, 7 e 9 ; Aut. Computadores – módulos 3 ;Francês – módulos
5 e 6 ; Psicologia – módulos 3; Matemática – módulos 3 ; OEAG – módulos 2,3 e 4; Elet/Elet –
módulos 10 e 12; Análise Químicas – módulos 7 , 9 e 11; ISE– módulos 3 ; L.C.F.L. – módulos 3 ;
Cálculo F. Est.A. – módulos 2 ; TIC – módulos 1,2 e 3 ; --------------------------------------------------------A coordenadora da CAI apresentou os relatórios de Avaliação do Sucesso Académico- Parte I e
Parte II, que foram aprovados por unanimidade ------------------------------------------------------------Foi aprovado o elenco modular do curso vocacional do ensino básico, referente à Turma 807. ----E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata
que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos da lei .--------------------------------------------
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O Presidente

____________________
(António Pinto)

O Secretário

_________________________
Sérgio Marques)
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