Conselho Pedagógico
Minuta da Ata nº 16
Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas catorze horas e trinta
minutos, reuniu, na Sala de Reuniões, da Escola Sede do Agrupamento de Escolas D.
Sancho I, o Conselho Pedagógico, sob a presidência do Diretor, António Pinto, com a
seguinte ordem de trabalhos:
- Ponto um – Estratégias a adotar face aos resultados nacionais;
- Ponto dois – Análise dos resultados da avaliação do primeiro período;
- Ponto três - Aprovação dos programas educativos individuais;
- Ponto quatro - Aprovação de matrizes dos exames dos cursos profissionais;
- Ponto cinco – Participação no PISA2015;
- Ponto seis – Alteração ao plano de estudos do curso vocacional do ensino básico;
- Ponto sete – Análise dos resultados do primeiro período do projeto TEIP;
- Ponto oito – Aprovação de atividades.
Foi lida e aprovada por unanimidade a ata número quinze, secretariada pela professora Carla Martins.
O Conselho Pedagógico aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pelo falecimento
do aluno Afonso Arriegas de Arez Vicente Pedro, da turma 11.01.
O presidente do Conselho Pedagógico solicitou autorização para a inclusão de um novo
ponto na ordem de trabalhos, proposto pela equipa de Avaliação Interna: Aprovação
do Projeto de Autoavaliação do Agrupamento para o presente ano letivo. Não foram
apresentadas objeções pelo que a proposta foi aprovada por unanimidade.
O presidente deu ainda as seguintes informações: do resumo das atas, das reuniões com
os encarregados de educação, não se registou nada de significativo. Somente, alguns
dos encarregados de educação, pediram mais vigilância nos recreios; o Programa Aproximar Educação (PAE) tem como objetivo geral, a descentralização, por via da delegação
contratual de competências na área da educação e formação, dos serviços centrais do
Estado para os municípios. No seguimento deste programa, está agendada uma reunião
no dia doze de Fevereiro em Lisboa. O coordenador do gabinete do aluno apresentou, o
quadro geral das infrações disciplinares, registando-se, o maior número de infrações nos

7º e 8º anos. Foi apresentado um estudo sobre as áreas de Educação e Formação, que
deve ser analisado, para a escolha dos seis cursos profissionais do agrupamento. O curso
vocacional de Mecatrónica do ensino secundário não vai reabrir e que os cursos vocacionais do ensino básico irão ser lecionados nas escolas profissionais.
Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente informou que
reuniu com os Coordenadores de Departamento em 28 de janeiro para uma reflexão
sobre os resultados dos exames nacionais por disciplina de acordo com um estudo síntese remetido a todos os conselheiros. Foi pedido aos Coordenadores de Departamento
que apresentassem ao Conselho Pedagógico outras propostas de estratégias a adotar,
para além das que já constam das planificações, para que possamos melhorar os resultados dos exames nacionais. Foi ainda discutido com os Coordenadores o diferencial
entre as classificações internas (CIF) e as classificações de exame, chamando-se a atenção para o diferencial significativo em várias disciplinas e um diferencial muito reduzido
noutras e a necessidade de em qualquer dos casos as Áreas disciplinares refletirem sobre o assunto e suas consequências.
A Coordenadora do Departamento de Matemática referiu que estes resultados já tinham sido objeto de análise no início do ano letivo com adoção de medidas tendentes a
resolver os problemas de insucesso e apresentou propostas de estratégias nas disciplinas de Matemática e de MACS, que acrescem às já implementadas no início do ano.
O Departamento de Ciências Experimentais e Tecnologias referiu que, também, se tinha
debruçado sobre os resultados escolares do ano letivo transato, quer a nível interno,
como externo após a apresentação do relatório de avaliação interna nas disciplinas de
Física e Química A e de Biologia e Geologia. A Coordenadora de Departamento apresentou medidas propostas pela Área Disciplinar de Ciências Naturais tendo por objetivo
melhorar os resultados nos exames nacionais e promover o sucesso educativo, bem como da Área Disciplinar de Física e Química.
Os restantes Coordenadores de Departamento e em função dos bons resultados dos
exames não vêm necessidade de alterar as estratégias já delineadas no início do ano
letivo e que constam das planificações.
Quanto ao segundo ponto, a equipa de avaliação do Sucesso Académico apresentou o
relatório dos resultados referente à avaliação do 1º período na Área 5 – Resultados

(Subárea 5.1 – Sucesso Académico).
No que se refere ao ponto três, foram aprovados os programas educativos individuais
apresentados pelo departamento de educação especial.
No ponto quatro da ordem de trabalhos, foram aprovadas, por unanimidade, as matrizes dos exames dos cursos profissionais.
No ponto cinco, foi aprovada por unanimidade, a participação no PISA 2015.
No que se refere ao ponto seis, foi aprovada a alteração ao plano de estudos do curso
vocacional do ensino básico. As 210 horas respeitantes à prática simulada vocacional
(70h por cada uma das áreas vocacionais – Comércio, Artes e Tecnologia) serão realizadas no final do curso (próximo ano letivo).
No ponto sete, a Coordenadora do Projeto TEIP apresentou o relatório sobre os resultados do primeiro período, confrontando-os com as metas estabelecidas e que estão a
ser atingidas ou muito próximo disso.
No ponto oito da ordem de trabalhos, foram aprovadas as seguintes atividades: a atividade nº 267, “visita ao tribunal judicial de V.N. de Famalicão”; nº 268, “cabalgata de
los Reyes Magos”; nº 269, “teatro de marionetes (CEAB); nº 270, “mostra de teatropré-escolar”; nº 271, “plantas que nos rodeiam; nº 272, “semana europeia de prevenção de resíduos”, nº 273, “roteiros no parque”; nº 274, “El Abanico del Amor”; nº 275,
“Dia dos Namorados”; nº 276, “desenho de observação”; nº 277, “visita (sessão de
trabalho) ao Parque da Devesa”; nº 278, “visita de estudo: ao encontro de vestígios
históricos de Famalicão e Casa do Território (parque da Devesa); nº 279, “organização
de viagens – intercâmbio entre os alunos do secundário e do ensino superior”; nº 280,
“Fashion 2U – organização de viagens - intercâmbio entre os alunos do secundário e do
ensino superior”; nº 281, “ arquivo – o secretariado e o retorno à obra de Camilo Castelo Branco”; nº 282, “Parte prática da PAP – organização de viagens – o secretariado e
a transversalidade dos saberes”; nº 283, “ roteiro turístico Régua - Pinhão” e por último a atividade nº 284, “Exposições Temáticas – Frisos geométricos”, participação dos
alunos da EB1 de Louredo no “Atelier de pintura de máscaras de carnaval, organizado
pelo Município e a realizar nos dias 11 e 12 de fevereiro no Museu da Indústria Têxtil.
A Área Disciplinar de EMRC propôs ao Conselho Pedagógico a alteração de data, das
seguintes atividades: número oitenta e seis, “Convívio InterTurmas”, nono ano para os
dias um, dois e três, de Maio; número oitenta e sete, “ Convívio InterTurmas”, décimo

primeiro e décimo segundo, para cinco e seis de Junho; número oitenta e oito, “Convívio InterTurmas”, décimo ano, para cinco e seis de Junho, a qual foi concedida por
unanimidade.
No ponto nove da ordem de trabalhos e após análise dos documentos apresentados
pela equipa de Avaliação Interna foi aprovado por unanimidade o Projeto de Autoavaliação do Agrupamento para o presente ano letivo, em parceria com o PAR – Projeto
de Avaliação em Rede da Universidade do Minho.
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