Conselho Pedagógico
Minuta da Ata número dezanove

Aos três dias do mês de junho de dois mil e quinze, reuniu o Conselho Pedagógico, pelas quinze horas e trinta minutos, na sala de reuniões, sob a presidência do Dr. António Pereira Pinto,
com a seguinte: ...........................................................................................................................
...................................................... ORDEM DE TRABALHOS ....................................................
...... 1) Período de Antes da Ordem do Dia ................................................................................
...... 2) Período da Ordem do Dia................................................................................................
...... Ponto um: Aprovação dos manuais escolares; .....................................................................
..... Ponto dois: Revisão dos critérios de avaliação; ....................................................................
..... Ponto três: Decisão sobre o pedido de “ Prática de Ensino Supervisionado"; ......................
...... Ponto quatro: Componente curricular complementar; ...........................................................
..... Ponto cinco: Plano de Melhoria TEIP; ..................................................................................
...... Ponto seis: Aprovação de alteração ao Regulamento Interno. ..............................................
...... 3) Período de Depois da Ordem do Dia ..............................................................................
...... 1) PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA .....................................................................
O Presidente do Conselho Pedagógico solicitou a introdução na O. T. dos seguintes pontos:
Aprovação de PEIs, Aprovação de matrizes de exames do ensino recorrente e outros assuntos
e que foi aprovada por unanimidade. ...........................................................................................
No período de Antes da Ordem do Dia o Presidente do Conselho Pedagógico informou: (i) que
decorreu na Escola o 3º Encontro de Partilha das equipas de avaliação interna das escolas que
integram a rede APAR da Universidade do Minho; (ii) que a Direção e a Equipa de Amigos Críticos - APAR - felicitou o Diretor da Escola pela escolha das equipas constituídas por profissionais com uma atitude reflexiva, de iniciativa, de disponibilidade e pelo excelente trabalho realizado. ..........................................................................................................................................
...... 2) PERÍODO DA ORDEM DO DIA ........................................................................................
Foram tomadas as seguintes deliberações : ................................................................................
...... No âmbito do Ponto um — Aprovação dos manuais escolares —, foram aprovados os
seguintes manuais escolares: ......................................................................................................
EMRC - Ensino Básico: 1º ano – O Girassol ; 2º ano - O Tesouro ; 3º ano – O Amor ; 4º ano –
A Luz da Vida ; 5º ano – Conta Comigo ; 6º ano – Estou Contigo! ; 7º ano - Quero saber! ; 8º
ano – Quero Descobrir! ; 9 º ano – Quero Ser!; ..........................................................................
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----Ensino Secundário, Unidade Letiva 1: Política, ética e religião ; Unidade letiva 2: Valores e
Ética Cristã; Unidade Letiva 3: Ética e Economia ; Unidade Letiva 4: A Civilização do Amor ;
Unidade Letiva 7: Ciência e Religião, foram editados pelo Secretariado Nacional de Educação
Cristã (SNEC); ............................................................................................................................
----Ciências Naturais do 9º ano —“CIENTIC“—, de José Salsa e Rui Cunha, da Porto Editora ;
Físico-Química 9º ano —“Projeto Desafios”—, de Isabel Pires e Sandra Ribeiro, do Grupo Editorial Santillana ; Geografia do 9º ano —“GPS“—, de Eva Ribeiro, Rui Teixeira Lopes, Sandra
Custódio e Vera Ribeiro, da Porto Editora ; Educação Física do 9º ano —“Jogo Limpo - Educação Física - 7.º, 8.º e 9.º Anos"—, de José David D. Costa, da Porto Editora ;

Inglês do 9º ano

—“Your Turn 9º ano”— de Robert Quinn, da Editora Oxford University Press ; Francês 9º ano
—“À Toi ! 9º”—, de Maria Gorete Fernandes, da Texto Editora ; Espanhol 9º ano — “!Ahora
Español! 3”, Areal editores: Luísa Pacheco e Maria José Barbosa; História 9º ano —“Hora H
9”—, de Cândida Lagartixa, Helena Sardinha, José Gomes e Paula Catarina Lopes, da Raiz
Editora. ........................................................................................................................................
----Português 10º ano —“Mensagens”—, de Célia Cameira, Fernanda Palma e Rui Palma, da
Texto Editora ; Matemática A 10º ano —”Máximo”—, de Maria Augusta Ferreira Neves, Luís
Guerreiro e António Pinto Silva, da Porto Editora ; MACS 10º ano —“Máximo”—, de Maria
Augusta Ferreira Neves, Luísa Faria e Bruno Ribeiro, da Porto Editora; Física e Química A, 10º
ano —“10 F”—, de Graça Ventura et al., da Texto Editora e —“10 Q”—, de João Paiva et al.,
da Texto Editora; .........................................................................................................................
---- Geografia C 12º ano —“Visão do Mundo”—, de António Lopes, Marco Carvalho Mariana
Pinto Fernandes, da Porto Editora ; Educação Física 12º ano —“ Fair Play - Educação Física

- 10º , 11º e 12º ano”—, de João Santos, Jorge Faria e Rui Pinho, da Texto Editores ; Inglês
12º ano —“Insight 12”—, de Jayne Wildman, da Editora Oxford University Press ; Psicologia B
12º ano —“PSICOLOGIA B 12"—, de Luís Rodrigues e Fernando Rua, da Plátano Editora;

Economia C 12º ano —”Economia C”—, de Maria João Pais, Maria da Luz Oliveira,
Maria Manuela Góis e Belmiro Gil Cabrito, da Texto Editora ; Sociologia 12º ano —” Sociologia”

—, de Maria João Pais, Maria da Luz Oliveira, Maria Manuela Góis e Belmiro Gil Cabrito, da
Texto Editora; História A 12º ano, —“Um novo Tempo a História”—, de Célia Pinto do Couto e
Maria Antónia, Monterroso Rosas, da Porto Editora; Espanhol 12º ano —“ Agencia ELE 3 Libro
de Clase + CD”; — C. Fernández, J. Lahuerta, I. Lerner, J. Sanmartín, C. Moreno; Aplicações
Informáticas B 12º ano,—“Aplicações Informáticas B - 12.º Ano” —,de Dalila Fonseca , Deolinda Pacheco , Fernando Marques , Ricardo Soares, da Porto Editora. ........................
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..... No âmbito do Ponto dois — Revisão dos critérios de avaliação — foi aprovado, por unanimidade, o documento relativo à revisão dos critérios de avaliação de desempenho docente e o
Presidente do Conselho Pedagógico informou que numa reunião, na qual o Professor Abel
Moreira esteve presente com a Diretora de DGAE, esta referiu que a progressão na carreira
está congelada por tempo indeterminado e aquando do descongelamento serão fixadas regras
para a referida progressão. Os professores que fazem o período probatório serão integrados no
1º escalão. ...................................................................................................................................
..... No âmbito do Ponto três — Decisão sobre o pedido de “Prática de Ensino Supervisionado"— foi aprovada a decisão sobre o pedido de “ Prática de Ensino Supervisionado” do ISMAI,
na disciplina de Educação Física, bem como a docente Paula Machado do mesmo Grupo de
Recrutamento como Cooperante do estágio. ..............................................................................
...... No âmbito do Ponto quatro — Componente curricular complementar — foi recebido do

Gabinete do Sr. Ministro da Educação e Ciência uma proposta de introdução na componente curricular complementar de um projeto de “Oferta de Escola” designado como
“Introdução à Cultura e Línguas Clássicas” no ensino Básico, com caráter facultativo e que foi
considerado relevante. Como o AE está integrado no Programa Aproximar, dever-se-á aguardar por um parecer da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão a quem foi enviado o
documento. .................................................................................................................................
..... No âmbito do Ponto cinco — Plano de Melhoria TEIP —, foi emitido um parecer favorável
em relação ao referido Plano de Melhoria TEIP em apreciação e que carece de aprovação
superior. ......................................................................................................................................
..... No âmbito do Ponto seis — Aprovação de alteração ao Regulamento Interno —, foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada pela Presidente do Conselho Geral, para a alteração do Regulamento Interno, em relação ao papel desempenhado pelos Pais/Encarregados
de Educação. ...............................................................................................................................
...... No ponto sete foram aprovados os programas educativos individuais dos alunos: (i) Diogo
Cabreira Monteiro, do 2º ano, da escola EB1 S. Miguel - o - Anjo; (ii) Tomás Araújo Barbosa, do
3º ano, da escola EB1 S. Miguel - o - Anjo; (iii) Gonçalo Filipe Morado Oliveira Arcanjo Costa,
da turma 604, da escola Dr. Nuno Simões; e (iv) David Alexandre Gomes da Silva Casais, turma 707, da escola D. Sancho I.....................................................................................................
...... No ponto oito foram ainda aprovadas as matrizes do Ensino Recorrente, das seguintes
disciplinas: (i) Português da Prova de Avaliação Sumativa Interna na Modalidade de Frequência não Presencial, módulos (um, dois, três), módulo um, modulo dois, módulo três, módulo
quatro, módulos (quatro, cinco, seis), módulo cinco, módulo seis, módulo sete; (ii) Matemática
A módulo um, modulo dois, módulo três, módulo quatro, módulo cinco, módulo seis, módulo
sete, módulo oito, módulo nove, módulos(um, dois, três), módulos (quatro, cinco, seis), módu3/4

los (sete, oito, nove) ; e (iii) MACS, módulo um, modulo dois, módulo três, módulo quatro,
módulo cinco, módulos(um, dois, três), módulos (quatro, cinco, seis). ........................................
Em outros assuntos, a coordenadora dos Diretores de Turma do ensino Básico apresentou as
seguintes propostas: Proposta 1- De que o relatório de retenção repetida, neste momento, já
não faz sentido, por diversas razões: a) com o Despacho Normativo 24-A/2012, de 6 de
dezembro, a retenção dos alunos deixou de estar sujeita à anuência do conselho pedagógico
e, portanto, o relatório que era submetido à apreciação deste órgão deixa de ser necessário; b)
o relatório não é um documento previsto no plano de melhoria TEIP, nem exigido pelas entidades que supervisionam este projeto; c) o relatório limita-se a compilar dados que se encontram
em outros documentos, burocratizando desnecessariamente o processo. Por estes motivos, o
Conselho de Diretores de Turma propõe que o relatório de retenção repetida deixe de ser utilizado partir das próximas reuniões de avaliação. Esta Proposta 1, foi aceite tendo sido aprovada condicionada a que não seja ilegal e a sua aplicação dever-se-á verificar já neste ano letivo.
Proposta 2 - O Plano de Turma continua a fazer sentido, visto que é considerado, pelo plano
de melhoria TEIP, como um documento importante na tomada de decisões estratégicas do projeto. No entanto, o papel que tinha há alguns anos — o de servir de base de dados de informação sobre as turmas — sofreu alterações. Hoje, o projeto recorre a instrumentos muito mais
eficazes na recolha e tratamento de informação e, por isso, o Conselho de Diretores de Turma
propõe que o Plano de Turma seja simplificado, sendo constituído apenas pelos seguintes
aspetos: (i) dificuldades diagnosticadas nos alunos; (ii) estratégias educativas a implementar;
(iii) alterações periódicas; e (iv) avaliação e monitorização. Esta Proposta 2 foi aceite, tendo
sido aprovada por unanimidade. Proposta 3 - Os Quadros de Honra têm sido muito pouco
divulgados. Normalmente, apenas são conhecidos pelos Professores, Alunos e Encarregados
de Educação de cada uma das turmas, que desconhecem o que se passa em outras turmas e
ciclos de escolaridade. O Conselho de Diretores de Turma propõe que haja a maior divulgação
possível destes quadros, através da afixação pública dos resultados e da disponibilização da
informação no site e na revista do Agrupamento. Esta Proposta 3 foi aceite tendo sido aprovada por unanimidade......................................................................................................................
...... A Professora Isabel Costa apresentou uma proposta de atividade — “Visita de Estudo a
Lisboa “—, da área disciplinar - Línguas Clássicas e Românicas, para a turma 1012, a qual foi
aprovada por unanimidade. ..........................................................................................................
...... A Professora Berta Gonçalves, solicitou autorização para que fosse alterada a data e o
local da Visita de Estudo que estava prevista para o dia 9 de junho e passasse para o dia 11 de
junho sendo o local o parque de Adaúfe. Solicitou também alteração de horário para os dias
das festas de encerramento de ano letivo nas escolas do 1º Ciclo . As duas solicitações foram
aprovadas por unanimidade. ........................................................................................................
...... No período de depois da OT, o Presidente do Conselho Pedagógico, solicitou aos Coordenadores de Departamento que relembrassem os colegas de departamento que em relação à
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avaliação dos alunos a sua classificação de acordo com a legislação em vigor é apenas uma
proposta e que “a deliberação final quanto à classificação quantitativa em cada disciplina é da
competência do conselho de turma que, para o efeito, aprecia a proposta apresentada por cada
professor, as informações que a suportam e a situação global do aluno”. Assim, se for necessário e houver notória discrepância numa disciplina em relação à avaliação global do aluno, o
conselho de turma deve fazer uma análise cuidada da situação com registo em ata. --------------O Presidente do Conselho Pedagógico, usou da palavra para relembrar, mais uma vez, que se
deve fazer a avaliação das atividades. A professora Lúcia, usou da palavra tendo informado
que os Avaliadores e Avaliados devem ir ao moodle efetuar o download da ficha do relatório de
autoavaliação, uma vez que é diferente da do ano passado. .......................................................
...... Esgotada que foi a Ordem de Trabalhos e concluídas as intervenções e nada mais havendo a tratar, a reunião, da qual foi lavrada a presente Minuta de Ata, foi dada por encerrada pelo
Presidente do Conselho Pedagógico. ..........................................................................................

O Presidente do Conselho Pedagógico

(António Pinto)

A Secretária

(Rosa Rebelo)
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