AGRUPAMENTODEESCOLAS
MIRANDA DO CORVO

Minuta do Conselho Pedagógico de 4 de setembro de 2012
Aos quatro dias do mês de Setembro do ano de dois mil e doze, pelas quinze horas,
reuniu o Conselho Pedagógico, na sala cinco “A” da Escola José Falcão, com a seguinte
ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------- 1- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; -------------------------------------------- 2- Informações; ------------------------------------------------------------------------------------ 3- Organização do ano letivo; -------------------------------------------------------------------- 4- Critérios de avaliação; ------------------------------------------------------------------------- 5- Eleição de elemento p/ a Seção de Avaliação de Desempenho Docente; --------------- 6- Aprovação critérios para a contratação de escola; ----------------------------------------- 7- Projeto Educativo do Agrupamento; --------------------------------------------------------- 8- Plano Anual de Atividades do Agrupamento; ---------------------------------------------- 9- Resultados de avaliação final ano letivo; ---------------------------------------------------- 10- Testes Intermédios: relatórios; -------------------------------------------------------------- 11 - Gala Educação; ------------------------------------------------------------------------------- 12 - Aprovação estágios profissionais. --------------------------------------------------------- Dos assuntos tratados, indicados na Ordem de Trabalhos, foram aprovados: ------------- a ata da reunião do Conselho Pedagógico de 11 de julho de 2012, com a abstenção
dos novos elementos do Conselho Pedagógico e de outro elemento, por ter faltado à
reunião; --------------------------------------------------------------------------------------------------- a afixação das convocatórias das reuniões de Departamento sem a assinatura do
Diretor; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- a coadjuvação nas aulas das turmas PIEC, dadas as dificuldades dos alunos nos
domínios cognitivo e das atitudes e valores; --------------------------------------------------------- o calendário do ano letivo, sendo de salientar: -------------------------------------------1 - a abertura do ano letivo no Centro Educativo de Miranda do Corvo no dia 13 de
setembro para os alunos dos 2º, 3º e 4º anos. Estes alunos prepararão uma festa de
receção aos alunos do 1º ano, a realizar no dia 14 de setembro; ------------------------------

2 - a abertura do ano letivo das escolas do 1º ciclo de Pereira e Moinhos, nos mesmos
moldes do Centro Educativo de Miranda do Corvo, por o número de alunos do 1º ano o
justificar; ---------------------------------------------------------------------------------------------3 - a abertura do ano letivo nas restantes escolas 1º CEB do Agrupamento será feita no
dia 13 de setembro, para todos os alunos, dado o reduzido número de alunos do 1º ano; 4 - a abertura do ano letivo nos Jardins de Infância de Miranda, Moinhos, Lamas,
Souravas, Espinho, Semide e Vidual do Agrupamento será feita no dia 13 de setembro;
5 - O início do ano letivo, para o 5º ano, na escola José Falcão, no dia 13 de setembro,
pelas 9h e 30min; -----------------------------------------------------------------------------------6 - O início do ano letivo, para todos os níveis de ensino na escola de Ferrer Correia, no
dia 14 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------------- a realização de estágios pedagógicos na disciplina de Educação Física, em
colaboração com a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da
Universidade de Coimbra; ----------------------------------------------------------------------------- o calendário de atividades até o dia 14 de setembro; ----------------------------------------- a eleição de dois elementos do Conselho Pedagógico, Cândida Correia e Milu
Loureiro, para a Secção de Avaliação de Desempenho Docente, em substituição dos
elementos que saíram deste Conselho; --------------------------------------------------------------- os critérios para a contratação de escola, com a opção pelo critério proposto na
alínea ii) do ponto 6, do artigo 39º, da secção V, do Decreto Lei nº. 132/2012, de 27 de
junho, bem como os subcritérios “Valorização Curricular” e “Valorização Profissional”,
com peso de trinta e vinte por cento respetivamente;----------------------------------------------- os critérios para a contratação de escola, com a opção pelo critério proposto na
alínea ii) do ponto 6, do artigo 39º, da secção V, do Decreto Lei nº. 132/2012, de 27 de
junho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- a Gala da Educação, a realizar durante o mês de outubro, em sexta-feira a designar;
----- os estágios curriculares em Psicopedagogia, a pedido de 2 estagiárias, Patrícia
Alexandra Castro Sêco e Sara Joana Oliveira Camilo, da FPCE da Universidade de
Coimbra. Estes estágios serão realizados na escola Ferrer Correia; -------------------------O secretário
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