Conselho Pedagógico de 3/12/2014
Minuta da Ata nº 15
Informações:
- Foi dado conhecimento de uma auditoria que decorreu no dia 26 de novembro de 2014, do POPH do Tribunal
de Contas Europeu – Projeto TEIP. A presidente do conselho pedagógico informou ainda que o Agrupamento
cumpriu com as normas estabelecidas por aquele organismo, pelo que considerou que o Agrupamento fez um
trabalho correto neste campo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi ainda referida a importância da elaboração e atualização dos Planos de Turma, de todo o ensino básico,
dado que existe uma ação no Plano de Melhoria TEIP – Pedagogias Diferenciadas em Planos de Turma – que
envolve muitos recursos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos:
Ponto 1- – Avaliação do final do 1º período - as reuniões de avaliação decorrerão de 16 a 19 de Dezembro, na
escola sede do agrupamento para o 2.º e 3.º ciclos e secundário. Os guiões de conselhos de turma do primeiro
período vão estar disponíveis na plataforma Moodle. ---------------------------------------------------------------------------- Todos os docentes devem entregar ou levar para as reuniões os relatórios das aulas de apoio. -------------------- Nas reuniões os professores devem colaborar com o Diretor de Turma. -------------------------------------------------- As reuniões com os Encarregados de Educação realizar-se-ão na segunda semana de janeiro. ---------------------- A Presidente do Conselho solicitou que durante as reuniões de avaliação fosse feito o levantamento dos
alunos que têm Português como Língua Não Materna. -------------------------------------------------------------------------Ponto 2- Aprovação, por unanimidade, do relatório de avaliação do Projeto Educativo. Este documento deverá
ser analisado dentro de cada área disciplinar, tendo como objetivo refletir nas práticas e nos resultados
obtidos, procurando soluções mais eficazes. ---------------------------------------------------------------------------------------- Durante este ano letivo a equipa de autoavaliação do Agrupamento vai debruçar-se em dois domínios:
Sucesso Académico e Comportamento e Disciplina. ------------------------------------------------------------------------------ Relativamente aos resultados do Agrupamento, no ranking, as escolas D. Sancho I, E. B. 1 de Louredo e E. B. 1
de Cabeçudos têm vindo a descer relativamente à posição a nível nacional e a nível de concelho. Em situação
contrária, as Escolas Dr. Nuno Simões (2.º ciclo), E.B.1 de S. Miguel, E.B.1 de Meães e E. B. 1 de Cabeçudos tem
vindo a subir posições a nível nacional e a nível de concelho. Dados os resultados, os departamentos devem
refletir e definir estratégias para melhorar quer os resultados internos quer os externos. ----------------------------- O gabinete do aluno já está a funcionar com o horário preenchido quase na totalidade e até ao momento o
registo de ocorrências é menor comparativamente ao mesmo período do ano transato. -----------------------------Ponto 3 – Aprovação, por unanimidade, do Plano de Formação. --------------------------------------------------------------

Ponto 4 – Projeto Aproximar Educação, foi referido que têm existido várias reuniões entre os Diretores dos
Agrupamentos de Escolas e a Autarquia, onde foram sugeridas algumas alterações ao projeto, das quais ainda
se está a aguardar resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 – Aprovação, por unanimidade, das matrizes das provas de avaliação em regime não presencial do
Ensino Recorrente – época de janeiro de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------Ponto 6 – Aprovação, por unanimidade, dos temas dos projetos das PAP dos Cursos Profissionais. ----------------- Relativamente aos cursos profissionais, nas épocas de setembro e de novembro inscreveram-se 325 alunos,
213 realizaram os exames, 114 ficaram aprovados e 99 reprovaram. -------------------------------------------------------Ponto 7 - Foram aprovadas as seguintes atividades do plano anual de atividades: --------------------------------------- visita de estudo a Bruxelas oferecida pelo deputado, Dr. Nuno Melo, nos dias 9, 10 e 11 de dezembro para
alunos das turmas: 903, 1005, 1101, 1104, 1109, 1111, 1202, 1203, 1210; ------------------------------------------------- visita de estudo ao Tribunal de Famalicão, no dia 10 de março, para alunos das turmas 10.10 e 11.10; ---------- visita de estudo a Berlim - Encontro de Jovens em Berlim (Encontro trilateral - Alemanha- Polónia - Portugal),
no âmbito da disciplina de Inglês, para alguns alunos do 12º ano , de 22 de fevereiro a 1 de março, sendo as
professoras responsáveis - Ana Azevedo e Júlia Macedo;------------------------------------------------------------------------ visita de estudo ao centro histórico da cidade de Tui (Galiza), no âmbito da disciplina de Inglês, para as
turmas 1009 e 1109, no dia 20 de fevereiro. Esta atividade ainda aguarda a aprovação da DGEstE. ----------------- torneio de futebol organizado pela Associação de Estudantes nos dias 15 e 16 de dezembro; desde que seja
realizado na escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ projeto “A rádio escola”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a alteração de data da visita de estudo ERMC a uma Sinagoga, do dia 15 de dezembro para o dia 9 de janeiro;
- alteração do nome da atividade número 263 de “Laboratórios Abertos” para “Ciência na Escola”, dado que
existiam duas atividades diferentes com o mesmo nome; ----------------------------------------------------------------------- alteração da data da visita de Estudo ao Castelo de Guimarães, para alunos do 4.º ano, do dia 9 de dezembro
para o segundo período; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ foi ratificada a visita, Os pontos de venda da Baixa do Porto, realizada hoje, pelos alunos da turma 10.11 e da
responsabilidade da área disciplinar de Ciências Económicas e Gestão. ----------------------------------------------------- Aprovação do “Programa ADN” dinamizado pelo Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais –
PASEC – que tem como objetivo promover melhorias nas capacidades de concentração, perceção,
autoimagem, autodisciplina e gestão de conflitos pessoais numa experiência grupal que parte da experiência
de vida de cada um num processo de revisão de vida. Visa fazer face ao stress psicológico gerado pela pressão
dos resultados escolares, despertar cada um para importância dos momentos de pausa e introspeção através
da reflexão grupal contemplativa. Este projeto funcionará às terças-feiras da parte da tarde, com um ou mais
grupos de alunos do Secundário (de acordo com as inscrições) – grupo até 15 elementos com a duração de 60
a 90 minutos por sessão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião. -------------------------------------------------------------

A Presidente (em regime de substituição)
_______________________________
(Helena Dias)

A Secretária
____________________
(Carla Martins)

