AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO CORVO
Escola José Falcão, Miranda do Corvo

Minuta do Conselho Pedagógico de 10 de Outubro de 2012
Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e doze, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu o Conselho
Pedagógico na sala cinco “A”, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; -----------------------------------------------------------------2- Informações; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Organização do ano letivo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------análise reuniões de conselhos turma com EE. -----------------------------------------------------------------------apoio sócio-educativo do 1º ciclo. ----------------------------------------------------------------------------4- Critérios de avaliação; -------------------------------------------------------------------------------------------------5- Avaliação de desempenho docente; ---------------------------------------------------------------------------------6- Critérios para a contratação de escola; ----------------------------------------------------------------------------7- Plano anual de atividades do agrupamento; ----------------------------------------------------------------------8- Testes intermédios; -----------------------------------------------------------------------------------------------------9- Análise e aprovação do regulamento dos cursos profissionais; -----------------------------------------------10- Análise e emissão de parecer de pedido de equivalência; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião do Conselho Pedagógico de quatro de setembro.-----------2- Foi colocado em situação de mobilidade interna na categoria de CSAE, Victor Manuel Ferreira. -----------Foi aprovada a 3ª turma do 4º ano para o Centro Educativo, tendo-se procedido à reformulação das
respetivas turmas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a Lei nº 51/2012, de 5 de Setembro, foi aprovada, por unanimidade, a equipa p/Revisão

Regulamento Interno: Maria do Céu Monteiro, José Gabriel, Maria Rodrigues, Margarida Rafael, Emanuel
Moreira e Ana Vicente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovada, por unanimidade, a participação da escola no Programa Parlamento dos Jovens. --------------Centro de Formação Nova Ágora recebeu um financiamento para o projeto - Formação em Educação
Especial nas escolas do Nova Ágora – CFAE. Serão apoiadas 8 ações para pessoal docente, pessoal não
docente e pais e encarregados de educação, em duas fases de execução (4 ações entre set./dez. de 2012; 4
ações entre jan./jun. de 2013).----------------------------------------------------------------------------------------------Prémios Escolares – Gala da Educação – foi decidido, por unanimidade, manter o Regulamento dos
Prémios Escolares em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------Foi

aprovado

que

as

notícias/eventos

do

Agrupamento

fossem

enviados

para

o

e-mail:

noticias@aemcv.net, para serem tratados pela técnica superior a docente Filomena Amaral, a qual tem a seu
cargo essa tarefa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Foram analisadas as observações dos encarregados de educação, obtidas em reuniões com os diretores de
turma, relativamente a aspetos pontuais de funcionamento do agrupamento. --------------------------------------4- Foram aprovados, por unanimidade, os critérios de avaliação para os diferentes níveis de ensino. ----------5- Foi aprovada, por unanimidade, a equipa p/elaboração de instrumentos de avaliação relativa à ADD: Dília
Fernandes, Paula Vieira, Vasco Gonçalves, Manuela do Bem, Paula Marcelino e Manuela Gomes. -----------6- Foram ratificados os critérios para a contratação de Escola. -------------------------------------------------------7- Foi aprovada a versão preliminar do Plano de Atividades do Agrupamento. ----------------------------------8- Foi dada a conhecer a calendarização e nota informativa dos testes intermédios, cuja aplicação no
agrupamento irá ser debatida nos departamentos e diversos grupos disciplinares voltando ao conselho
pedagógico de Novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------9- Foi aprovado, por unanimidade, o Regulamento dos Cursos Profissionais. -------------------------------------10- Foi analisado e aprovado, por unanimidade, o pedido de equivalência de aluno Pedro António Simões
Ventura, do Curso Tecnológico de Desporto para o Curso de Técnico de Gestão Desportiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perguntado aos elementos do órgão sobre a aceitação de discussão de assuntos não agendados, tal foi aceite
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovado, por unanimidade, o projeto de Expressão Musical – Músicos de Palmo e Meio, apresentado
pelo docente Filipe Pocinho, a desenvolver com turmas do pré-escolar e do 1º ciclo. ----------------------------Foram aprovadas, por unanimidade, as iniciativas propostas ao abrigo do protocolo entre o Agrupamento e
o CERACH (Biodiversidade – Carmo Lopes, 15 de out.; Energia e Recursos Energéticos – Prof. Sá Furtado;
Banda Desenhada – João Lameiras e Alexandre Ramires; Malefícios do Tabaco /Álcool - elemento do
IPO).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovado, por unanimidade, desenvolver em parceria com o Centro de Saúde o projeto “+ Contigo” o
qual aborda a temática do suicídio na escola. Haverá primeiramente uma formação para docentes e
funcionários, podendo-se depois optar pelo seu desenvolvimento ou não junto de turmas. ----------------------Foi aprovado, por unanimidade, no âmbito do Projeto “Trilhos para a Igualdade”, em articulação com a
Câmara e o Centro de Saúde, o sub-projeto: Igualdade de Género, a desenvolver com uma turma do 7º Ano
da Escola José Falcão e com a turma CEF a funcionar na Escola Ferrer Correia. ---------------------------------Foi aprovado, por unanimidade, o Projeto Prosepe.------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, a qual foi aprovada
em Minuta para efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------O secretário

O Presidente do Conselho Pedagógico

Anabela Monteiro

José Manuel Simões

