AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO CORVO
Escola José Falcão, Miranda do Corvo
Minuta do Conselho Pedagógico de 7 de novembro de 2012

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, pelas quinze horas e trinta minutos, reuniu o
Conselho Pedagógico, na sala seis A da Escola José Falcão, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------- 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; ---------------------------------------------------------------- 2- Informações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3- Balanço das Reuniões Intercalares; -------------------------------------------------------------------------------- 4- Testes Intermédios; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5- Avaliação de Desempenho Docente; ------------------------------------------------------------------------------- 6- Plano Anual de Atividades; ------------------------------------------------------------------------------------------ 7- Plano de Trabalho de Turma; --------------------------------------------------------------------------------------- 8- Funcionamento do GD. ------------------------------------------------------------------------------------------1- Foi aprovada, por unanimidade, a ata do Conselho Pedagógico de 10 de Outubro. ----------------------------2- Foram solicitados contributos aos departamentos para a equipa que está a rever o Regulamento Interno,
considerando as implicações da Lei nº 50/2012, de 5 de Setembro - Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que
estabelece os direitos e os deveres do aluno dos ensinos básico e secundário. -------------------------------------● Foi dada informação sobre a colocação no Agrupamento de um assistente operacional, em mobilidade
interna por 18 meses.--------------------------------------------------------------------------------------------------------● Foi ratificado, por unanimidade, o acordo de Geminação com a Escola Superior Agrária de Coimbra
(ESAC), cujo objetivo é desenvolver atividades em parceria com a Escola Superior Agrária de Coimbra no
âmbito do programa Escolher Ciência. -------------------------------------------------------------------------------3- No ponto três, foi feito o balanço das reuniões intercalares realizadas no Agrupamento. Este processo
decorreu com normalidade na Escola José Falcão e Ferrer Correia e foram definidas e uniformizadas as
estratégias de superação dos problemas detetados em cada turma, devendo todos os professores cumprir
escrupulosamente as estratégias apresentadas. Foram confirmadas as adequações curriculares dos alunos
com Necessidades Educativas Especiais. Em todas as turmas foi iniciada a planificação da educação sexual.
No primeiro ciclo os professores e encarregados de educação consideram que no futuro estas reuniões
deverão ser repensadas, sugerindo-se outro formato.-------------------------------------------------------------------4- Foram aprovadas, por unanimidade, as propostas apresentadas pelos grupos disciplinares relativamente à
realização dos testes intermédios que são: -------------------------------------------------------------------------------- no 1º ciclo, todas as disciplinas; --------------------------------------------------------------------------------------- no 3º ciclo às disciplinas de Português, Matemática e Inglês; -------------------------------------------------------- no ensino secundário a todas as disciplinas.-----------------------------------------------------------------------------

5- O ConselhoPedagógico, após análise e discussão dos elementos conhecidos nesta área, decidiu aguardar
clarificação sobre as implicações do Decreto Regulamentar nº 26/ 2012, de vinte e um de Fevereiro.
Entretanto deve ser dada a informação aos professores contratados de que serão avaliados; --------------------6-Foi aprovado, por unanimidade, o Plano Anual de Atividades do Agrupamento, tendo sido apresentada
uma ação a incluir no mesmo: «Projeto + Contigo» para professores e funcionários, a realizar no dia 28 de
novembro das 14 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos. Em relação à formação, os departamentos
devem indicar as respetivas necessidades de formação. Recomenda-se prioritização das propostas a
apresentar para que algumas possam eventualmente ser realizadas no âmbito do Centro de Formação Nova
Ágora e outras no âmbito do Agrupamento; -----------------------------------------------------------------------------7-As coordenadoras de ciclo apresentaram uma proposta, relativa ao Plano de Trabalho de Turma, através da
sua representante, que foi aprovada por unanimidade. Ficou ressalvada a hipótese de adaptações no Pré
Escolar e 1º ciclo, assim como eventuais especificidades de cada turma; -------------------------------------------8-Foi apresentada e aprovada, por unanimidade, documentação remetida pela Coordenadora do GD relativa
ao funcionamento do GA/GAAF.------------------------------------------------------------------------------------------Perguntado aos elementos do órgão sobre a aceitação de discussão de assuntos não agendados, tal foi aceite
por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------● Foi aprovada, por unanimidade, a proposta das Coordenadoras de CicloS, para a entrega dos resultados de
avaliação do 1º período no dia 20 de Dezembro, a partir das 18 horas. No 1º ciclo e no pré-escolar, poderão
ser efetuados ajustes a esta determinação em função das respetivas especificidades. -----------------------------●Foi aprovado, por unanimidade, considerando a sua maturidade, autonomia e nível etário, a distinção entre
o acompanhamento aos alunos do Secundário, dos moldes do 2º e 3º ciclos, devendo os alunos do
Secundário, em eventuais ausências de professores, rentabilizar tais períodos, recorrendo para o efeito, entre
outros, aos equipamentos e recursos existentes, designadamente a Biblioteca da Escola, à semelhança de
procedimentos similares adotados em anos anteriores no Agrupamento, considerando não haver razões para
alterar tal procedimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------●Foi apresentado pela equipa de auto-avaliação um relatório relativo ao ranking das escolas. Após reflexão
sobre os resultados concluíram que há um desfasamento entre o trabalho desenvolvido no Agrupamento e os
resultados apresentados no referido ranking ficando aquém do esperado, tendo a equipa apresentado algumas
questões para os Departamentos refletirem a fim de adotarmos procedimentos que contribuam para uma
melhoria dos resultados nos exames. O Conselho Pedagógico reconheceu o valor do trabalho desenvolvido
por esta equipa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------● Foi aprovado, por unanimidade, o regimento interno da equipa de autoavaliação. -----------------------------● A Festa Natal da Escola José Falcão realizar-se-á no Bloco C, dia 14 de Dezembro, a partir das 11 horas,
com entrega de enxovais à LAHUC, atividades gímnicas, música e dança. À tarde, previsivelmente no
Cinema de Miranda do Corvo, para alunos do Pré-escolar e 1º ciclo, e, provavelmente à noite para toda a

comunidade (se o cinema for cedido para o efeito), a apresentação do Musical: “FLOR NATAL E A CAIXA
DE BEIJOS”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------●Foi aprovado, por unanimidade, o Projeto do Desporto Escolar elaborado pelo seu Coordenador, professor
Pedro Cacho; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------● Foi divulgado o documento relativo às Atividades de Apoio Educativo onde é feita uma apresentação das
tipologias disponibilizadas: Pedagogia diferenciada na sala de aula; Aulas de apoio pedagógico acrescido;
Coadjuvação em sala de aula; Tutoria, Apoio pedagógico personalizado e Oficina de Matemática.------------●Foram aprovados, por unanimidade, os programas educativos individuais dos alunos abrangidos pelo D.L
nº 3/2008, apresentados pela Coordenadora dos Serviços Especializados de Apoio Educativo, os quais ficam
em anexo à ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão, da qual se lavrou aata, a qual foi aprovada em Minuta
para efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------A secretária
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