MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO
DE 6 DE MARÇO DE 2013
Aos seis dias do mês de março 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: Revisão do Regulamento Interno; --------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Reformulação dos Apoios, coadjuvações; ------------------------------------------------------------Ponto cinco: Avaliação dos alunos: reuniões do segundo período; --------------------------------------------------Ponto seis: Provas finais de ciclo ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis, um: Aprovação da informação - prova final a nível de escola; ----------------------------------------Ponto seis, dois: Constituição das equipas das provas finais a nível de escola. -----------------------------------Ponto sete: Oferta educativa, dois mil e treze/dois mil e catorze. ----------------------------------------------Antes da Ordem de Trabalhos, o presidente do Conselho Pedagógico agradeceu todas as manifestações de
pesar e de carinho que lhe foram transmitindo pelo falecimento do seu familiar, solicitando aos
coordenadores de departamento que apresentassem, em seu nome este agradecimento a todos os docentes,
solicitando o mesmo aos representantes das outras estruturas presentes. -------------------------------------------A coordenadora do Departamento de Expressões, em representação de todos os membros do Conselho
Pedagógico, apresentou um voto de pesar ao diretor do agrupamento e a toda a família. ------------------------Nesta reunião, estiveram presentes, para além dos membros habituais, a representante dos pais e
encarregados de educação, o representante do pessoal não docente e a representante dos alunos, por constar
da Ordem de Trabalhos a revisão do regulamento Interno. ---------------------------------------------------------------Ponto um: Foi lida e aprovada, por maioria, a ata da reunião anterior, com as abstenções da
representante dos pais e encarregados de educação, da representante do pessoal não docente e da
representante dos alunos, por não terem estado presentes na 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. --------------------No Ponto três, o presidente do Conselho Pedagógico, conforme o Decreto-lei nº cento e trinta e
sete/dois mil e doze, de dois de julho, no artigo vigésimo, “Ouvido o conselho pedagógico, compete também
ao diretor: a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral: alínea i – as alterações ao regulamento
interno,” apresentou a proposta de alteração de regulamento interno, decorrente das alterações da legislação
e de ajustes/melhoria do mesmo, elaborada pela equipa de revisão do RI. Esta proposta reflete os contributos

e participação dos docentes, através das suas estruturas representativas, dos funcionários, dos alunos e dos
pais e encarregados de educação, através da Associação de Pais do AEMC. -------------------------------O Conselho Pedagógico emitiu, por unanimidade, parecer favorável sobre a proposta apresentada,
sublinhando a qualidade do trabalho realizado pela equipa de revisão do RI, sendo agora a mesma remetida
ao Conselho Geral para aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: A direção conseguiu dar resposta a todas as propostas de reformulação dos apoios e
coadjuvações, feitas pelos vários grupos disciplinares. ----------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Foram apresentados, analisados e aprovados, por unanimidade, os documentos relativos à
avaliação dos alunos do agrupamento. A entrega das avaliações aos encarregados de educação realiza-se no
dia vinte e um de março, quinta-feira, a partir das dezassete horas e trinta minutos. -----------------------------------Ponto seis: – Foram apresentadas e aprovadas, por unanimidade, as informações relativas às provas
finais a nível de escola, de Português e Matemática, para os sexto e nono anos. A constituição das equipas
das provas finais a nível de escola deverão ser apresentadas e aprovadas no próximo Conselho Pedagógico. -----Ponto sete: O presidente do Conselho Pedagógico referiu que, no dia vinte e oito de fevereiro, realizou
uma reunião com o CEARTE, tendo por base a Oferta Educativa para dois mil e treze/dois mil e catorze,
tendo-se analisado a possibilidade de desenvolvimento de cursos como: Técnico de Cozinha e Pastelaria –
T4. Serviço de Mesa/Montador eletricista/Jardinagem – T2, não havendo, até agora, indicações concretas
sobre o enquadramento destes cursos para o próximo ano letivo. ---------------------------------------------------------O presidente do Conselho Pedagógico propôs a discussão de outros assuntos não agendados, o que foi
aprovado, por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de Fevereiro, recentemente publicada, foi aprovado, por
unanimidade, o Regulamento dos Cursos Profissionais com as alterações impostas pela dita Portaria, bem
como a Caderneta de Formação em contexto de trabalho dos referidos Cursos. -----------------------------------Foi apresentado e aprovado, por unanimidade, o Plano de Acção da EB1 e Jardim de Infância de Lamas, já
aprovado pelo Conselho Eco-Escolas. Foram apresentados ainda os Diplomas de qualidade que reconhece
como excelente, o trabalho desenvolvido nos últimos três anos letivos, pelos estabelecimentos de ensino do
Pré-escolar e Primeiro Ciclo de Lamas, bem como os resultados da avaliação realizada em setembro
passado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito da ADD foram apresentados os mapas de afetação de avaliadores externos aos avaliados. Ainda
há algumas dúvidas por esclarecer, as quais foram colocadas à tutela. Exemplo disso é a questão relativa à
Formação Contínua. ----------------------------------------------------------------------------------No dia vinte e seis de fevereiro, uma engenheira da DSRC veio verificar o local onde se pretende abrir uma
porta para o Pavilhão. O seu parecer, ainda que verbal, foi positivo. Aguardamos comunicação por escrito e
a atribuição de verba para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada, pela coordenadora do Departamento das Ciências Sociais e Humanas, a alteração da data
da Visita de Estudo às Aldeias de Xisto do Concelho de Góis, dos alunos do décimo E, calendarizada para
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dezanove de março, que deverá realizar-se a dezoito de abril, por razões logísticas da empresa que vai
acompanhar a visita, tendo sido aprovada, por unanimidade. Foi ainda apresentada a proposta de uma visita
de estudo a Coimbra medieval com os alunos do décimo C (nove alunos) e décimo segundo ano C (dezasseis
alunos), pelo Grupo de História, a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------Foram apresentados pela Coordenadora dos SEAE e aprovados, por unanimidade, dois Relatórios TécnicoPedagógicos e dois Programas Educativos Individuais dos alunos Eduardo José Rodrigues Sá, do quarto ano,
do Centro Educativo de Miranda do Corvo e David Almeida do sexto ano, turma A e ainda o Programa
Educativo Individual do aluno Bernardo Filipe Serra Baptista, da Escola Ferrer Correia. -----------------------Foi feito o ponto de situação das plantas de emergência dos estabelecimentos de ensino pré-escolar. ---------A secretária

O Presidente do Conselho Pedagógico

_______________________
(Cândida Correia)

_______________________________
(José Manuel Simões)
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