MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO
DE 6 DE FEVEREIRO DE 2013
--------Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, pelas quinze horas e trinta minutos,
reuniu-se o Conselho Pedagógico, na sala A seis da Escola José Falcão, com a seguinte ordem de trabalhos:
-Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. ----------------------------------------------------------Ponto dois: Informações. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Resultados das Avaliações do primeiro período. --------------------------------------------------------Ponto três, ponto um: Planos de Ação e Melhoria--------------------------------------------------------------------Ponto três, ponto dois: Ponto de situação das coadjuvações e ARE´s ---------------------------------------------Ponto três, ponto três: Atividades de Tempos Livres----------------------------------------------------------------Ponto quatro: Aprovação do modelo do Plano de Acompanhamento Pedagógico. ------------------------------Ponto cinco: Reuniões intercalares. -------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis: Avaliação do Desempenho Docente. ----------------------------------------------------------------------Ponto sete: Cursos Profissionais. ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto oito: Conselho Municipal de Educação. -------------------------------------------------------------------------Ponto nove: Estágio Profissional de Psicologia. -----------------------------------------------------------------------Ponto um: Foi lida e aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. ----------------------------------------Ponto dois: O Presidente do Conselho Pedagógico divulgou a correspondência, e outras informações,
promovendo a sua divulgação e envolvimento da comunidade educativa nos diversos assuntos. ----------------Ponto três, ponto um: Foram apresentados os Planos de Ação e Melhoria, resultantes das reflexões das
avaliações do primeiro período efetuadas nos diversos Departamentos/Grupos Disciplinares--------------------Ponto três, ponto dois: Foi feito o ponto de situação das coadjuvações e ARE´s e definidos, por
unanimidade, os contornos do respetivo reajuste. -----------------------------------------------------------------------Ponto três, ponto três: Foi aprovado, por unanimidade, o relatório do ATL referente ao primeiro período. -Ponto quatro: Após terem sido introduzidas as alterações consideradas pertinentes e oportunas, foi
aprovado por unanimidade o Plano de Acompanhamento Pedagógico para o 2º e 3º ciclos, sendo que o
documento similar para o 1º ciclo havia sido aprovado no anterior CP. ---------------------------------------------Ponto cinco: Foi divulgado o calendário das Reuniões Intercalares, o qual foi aprovado, por unanimidade. -Ponto seis: Foi divulgada e aprovada por unanimidade, a Calendarização do Processo de Avaliação de
Desempenho Docente 2012/2013, docentes de carreira e docentes contratados, bem como o Calendário para
Reclamações e Recursos, merecendo a aprovação, por unanimidade, do Conselho Pedagógico. Foram
divulgados e aprovados por unanimidade os instrumentos de registo e avaliação para o Agrupamento. Foram
divulgados os procedimentos de afetação de avaliadores externos aos avaliados e outros aspetos do processo

de observação de aulas no âmbito da ADD. Toda a informação sobre este assunto encontra-se na página do
Agrupamento onde pode ser consultada. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto sete: Foram aprovadas por unanimidade, a Ficha de Recuperação de Horas de Formação e a
Caderneta de Estágio dos Cursos Profissionais. -------------------------------------------------------------------------Ponto oito: No âmbito da última reunião do Conselho Municipal de Educação, o Presidente do Conselho
Pedagógico informou das questões/assuntos que apresentou no respetivo órgão, bem como de outras ali
abordadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove: Foi analisado e aprovado, por unanimidade, o Estágio Profissional em Psicologia, recebendo o
Agrupamento, sem quaisquer encargos financeiros, Ângela Sofia Carvalho Conde. -------------------------------Colocados ainda à consideração dos presentes a discussão de assuntos não agendados, os mesmos foram
aprovados por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, o presidente do Conselho Pedagógico propôs a aprovação do Dispositivo de Informação Disciplinar,
o que foi aceite e aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------Foi aprovada, por unanimidade, a proposta emanada de Conselho Eco-Escolas da Escola José Falcão de
Miranda do Corvo, sendo que a mesma deverá entrar em vigor após aprovação do Regulamento Interno do
Agrupamento, especificamente nos aspetos que carecem de regulamentação no respetivo documento.---------Foi aprovado por unanimidade o Plano Estratégico de intervenção nos comportamentos aditivos e das
dependências. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada a proposta de Projeto de Evento Desportivo, promovida pelo 11º D – Curso Profissional
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, relativa à realização de um workshop de Defesa Pessoal, a qual foi
aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentado o programa da visita de estudo do Clube de Historia e Geografia a Berlim, o qual foi
aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovada, por unanimidade, uma adenda ao PAA relativa ao Departamento de Expressões,
designadamente na disciplina de Educação Musical. -------------------------------------------------------------------Foi aprovada, por unanimidade, uma adenda ao PAA relativa ao Departamento de História e Matemática,
referente a visitas de estudo ao Convento de Semide e ao Museu Machado de Castro. ----------------------------Foi aprovado, por unanimidade, o mapa de Atividades do Carnaval para o ATL da Escola Ferrer Correia, a
realizar nos dias de interrupção letiva do Carnaval. ---------------------------------------------------------------------Foram divulgadas as olimpíadas da Energia e Alterações Climáticas. ----------------------------------------------Foram aprovados, por unanimidade, dois Relatórios Técnico-pedagógicos e seis Programas Educativos,
apresentados pela Coordenadora dos SEAE. ----------------------------------------------------------------------------A secretária

O Presidente do Conselho Pedagógico

Margarida Fernandes

José Manuel Simões
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