MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO
DE 9 DE JANEIRO DE 2013
-------- Aos nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e treze, pelas quinze horas e trinta minutos,
reuniu o Conselho Pedagógico, na sala A 6 da Escola José Falcão, com a seguinte ordem de trabalhos: -------- Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. -------------------------------------------------- Ponto dois: Balanço das atividades realizadas no 1º período: -------------------------------------------------Ponto dois ponto um: Plano Anual de Atividades do Agrupamento; ----------------------------------------Ponto dois ponto dois: Clubes e Projetos; -------------------------------------------------------------------------Ponto dois ponto três: Bibliotecas Escolares Centro de Recursos; -------------------------------------------Ponto dois ponto quatro: Componente de Apoio à Família /Atividades de Enriquecimento
Curricular; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois ponto cinco: Apoio ao Estudo; -------------------------------------------------------------------------Ponto dois ponto seis: Atividades de Tempos Livres; ---------------------------------------------------------Ponto três: Aprovação do modelo do Plano de Acompanhamento Pedagógico (1º, 2º e 3º
ciclos); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Resultados das Avaliações do 1º Período: ------------------------------------------------------Ponto quatro, ponto um: Análise Resultados por disciplina/ano/ciclo; -------------------------------------Ponto quatro, ponto dois: Análise do relatório dos SEAE; ----------------------------------------------------Ponto quatro, ponto três: Balanço das coadjuvações; ----------------------------------------------------------Ponto cinco: Relatório das Reuniões DT/EE (entrega de avaliações 1ºperíodo).--------------------------Ponto seis: Avaliação do Desempenho Docente; ---------------------------------------------------------------Ponto sete: Carnaval; -------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto oito: Informações; -------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um – Foi aprovada, por unanimidade, a ata do Conselho Pedagógico de cinco de Dezembro
de dois mil e doze ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois – Foram apresentados e analisados os seguintes relatórios: -----------------------------------------Ponto dois, ponto um: o relatório das atividades realizadas durante o 1º período no âmbito do
Plano Anual de Atividades do Agrupamento: --------------------------------------------------------------------------------Ponto dois, ponto dois: os relatórios do Gabinete Disciplinar, do Desporto Escolar, Músicos de
Palmo e Meio, Atelier MURAL, de Matemática, de História, de projetos Europeus -----------------------------------Ponto dois, ponto três: o relatório das Bibliotecas Escolares Centro de Recursos; ---------------------------Ponto dois, ponto quatro: aos relatórios de: Componente de Apoio à Família /Atividades de
Enriquecimento Curricular; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois, ponto cinco: o relatório do Apoio ao Estudo; ----------------------------------------------------------Ponto dois, ponto seis: Foi feita uma referência ao projeto de Atividades de Tempos Livres, o
qual será presente no próximo CP.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Foram apresentados os modelos de documentos para Plano de Acompanhamento
Pedagógico, de acordo com o artigo 20º, do Despacho Normativo nº24/A/2012, de seis de Dezembro,
designadamente para o 1º ciclo e 2º e 3º ciclos respetivamente. Estes documentos agora apresentados,
foram elaborados pelas docentes coordenadoras de ciclo e utilizados durante a realização dos conselhos
de turma de avaliação de final do 1º período, tendo em conta o momento da publicação do referido
Despacho Normativo, bem como as implicações da utilização dos mesmos nas referidas reuniões de
avaliação. Desta forma, os citados documentos poderão sofrer alterações. Relativamente ao modelo de
documento agora apresentado ele deverá ser analisado nas reuniões de Departamento e de grupos
disciplinares para análise e as propostas apresentadas no próximo CP para aprovação das correspondentes
versões definitivas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Resultados das Avaliações do 1º Período: -------------------------------------------Ponto quatro, ponto um: Foram apresentados os resultados das avaliações dos diversos ciclos,

por disciplina/ano: Cada grupo disciplinar deverá agora fazer uma reflexão dos resultados obtidos pelos
alunos, preencher a ficha de avaliação correspondente e apresentar planos de melhoria, caso seja
necessário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro, ponto dois: Foi apresentado e analisado o relatório dos Serviços Especializados de
Apoio Educativo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro, ponto três: A Drª. Ana Margarida, subdiretora, solicitou que fosse feito, nos
grupos disciplinares, um balanço das coadjuvações, destacando os pontos fortes e pontos fracos deste
trabalho, de forma a poderem ser apresentadas estratégias de melhoria.-----------------------------------------------Ponto cinco: Foi efetuada uma análise tendo por base os relatórios das reuniões dos conselhos de
turma, relativos às reuniões de entrega de avaliações do 1ºperíodo pelos diretores de turma aos
encarregados de educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis: Foram apresentados e analisados os documentos relativos à Calendarização da Avaliação
de Desempenho – Docentes do Quadro e Docentes Contratados, bem como a correspondente
Calendarização dos Recursos, tendo todos elementos do CP tomado contacto e conhecimento dos
procedimentos legais que se encontram legislativamente estabelecidos. Estes documentos vão agora ser
detalhadamente analisados nos grupos disciplinares, aos quais é solicitada a apresentação de sugestões de
melhoria e/ou correção dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete: Carnaval; O Desfile será no dia oito de Fevereiro, convidando-se a participação dos
todos os estabelecimentos de ensino do Concelho, pedindo-se particular envolvimento neste processo aos
docentes titulares e diretores de turma, para motivação dos alunos dos 2º, 3º ciclos e secundário. ----------------Ponto oito: Informações;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A direção já enviou à DREC o pedido, devidamente acompanhado do estudo efetuado pela Arquiteta
Ana Figueiredo, solicitando autorização e financiamento para a abertura de uma porta na lateral da Escola
José Falcão para facilitar as movimentações com o Pavilhão Gimnodesportivo. ----------------------------------Considerando a alteração do sentido de trânsito na Rua Prof. Lídio Alves Gomes, a direção solicitou à
Câmara Municipal a mudança dois abrigos/paragem dos autocarros para a zona entre a Escola José Falcão
e o Pré-escolar da Fundação ADFP, considerando que tal aumenta a segurança e a funcionalidade.---------Considerando a redução de seis horas diárias atribuídas para o 2º e 3º períodos para colmatar as
necessidades transitórias de trabalhadores para assegurarem os serviços de limpeza no Agrupamento de
Escolas de Miranda do Corvo, foi solicitado à, agora DGEstE - Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares - Direção de Serviços Região Centro, a revisão da decisão e a manutenção para o 2º período,
das vinte e duas horas anteriormente atribuídas, pois as mesmas traduzem-se no valor mínimo aceitável à
continuidade dos serviços em curso nos vários estabelecimentos de ensino do Agrupamento. Entretanto, e
de acordo com instruções da DGEstE, os horários foram reajustados em função da redução de horas,
sendo reconduzidos os trabalhadores nas respetivas funções, procedendo-se, para o efeito, à prorrogação
dos contratos. Não foi prorrogado um dos horários, dada a redução de horas.------------------------------------O exercício de evacuação realizado no dia doze de dezembro correu com normalidade, sendo
necessário o envolvimento ativo de todos neste tipo de exercícios. Não obstante, verificou-se a existência
de salas sem marcação na porta do “X” – sinónimo de sala sem pessoas. No bloco “C” é necessário
treinar os processos de saída dos vários espaços, respeitando o que se encontra indicado nas plantas, bem
como seguir as indicações existentes no chão.--------------------------------------------------------------------------Foi feita referência às implicações decorrentes dos processos de Compras Públicas, estando o
agrupamento obrigado a cumprir os procedimentos que lhe são inerentes. O chefe dos serviços
administrativos deu informações complementares sobre este assunto.----------------------------------------------Foi divulgada a possibilidade de inscrição para o Seminário Nacional Eco-Escolas 2012.-------------------Foi divulgada a abertura das inscrições para a Acção de Sensibilização promovida pelo IAC em 17 de
Janeiro, sobre Bullying e Abuso Sexual, cujas inscrições decorrem até quinze de Janeiro.----------------------Foi divulgado o projeto da Fundação Calouste Gulbenkian que pretende melhorar o ensino das ciências
para todos os níveis de ensino, o qual pode ser acedido em. www.câsadascìencias onde se encontram
recursos educativos digitais.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi divulgada a Semana da Leitura 2013 (que vai decorrer de 15 a 19 de Abril) e o Concurso Eu
Escrevo, (subordinado ao tema «Ler o MAR», trabalhos que cruzem a leitura e o Mar nas suas múltiplas
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---Foi informado que no próximo dia onze de janeiro, sexta-feira, se vai realizar o Corta Mato Escolar (o
qual não se realizou no dia 14 de dezembro devido às condições climatéricas). Os alunos que não
participam no Corta-Mato Escolar cumprem as atividades letivas nos horários respetivos (os docentes
efetuam o controle da assiduidade dos alunos presentes, entregando listagem aos respetivos D.T´s).---------Alertou-se para a obrigatoriedade do uso dos cartões de Radiofrequência, devendo ser passados
diariamente na portaria, logo que os alunos entram na escola, bem como à saída;-------------------------------Reiterou-se o pedido formulado anteriormente, solicitando a colaboração na identificação de eventuais
alunos cujas famílias estejam a atravessar dificuldades, cujo objetivo é garantir que todos os alunos que
frequentam as nossas escolas usufruam das condições básicas para as frequentarem, designadamente ao
nível das garantias alimentares essenciais.-------------------------------------------------------------------------------Foi informado que no próximo dia onze de Janeiro se vai realizar a cantata: “A Caminho do Natal” –
apresentada pela Escola Ferrer Correia, no Pavilhão Municipal para angariar verbas para os Bombeiros.
Estão também a ser vendidas rifas para o mesmo efeito.--------------------------------------------------------------Foi informado que no âmbito do projeto Grundtvig foi aprovada a realização de um Training Activity
(5 dias) a realizar no nosso Agrupamento de Escolas, cujo tema é: Educação Ambiental – Abordagens
inovadoras, metodologias e instrumentos pedagógicos.---------------------------------------------------------------Foi apresentado o Relatório Técnico Pedagógico do aluno Rodrigo Miguel Caetano António do 7º ano
e o Programa Educativo Individual do aluno Rodrigo José Lopes Santos do 8º ano, ambos da Escola
Básica Ferrer Correia. Foi apresentado o Programa Educativo Individual do aluno João Pedro Carvalho
Mendes do 4º ano Escola Básica do 1º ciclo de Lamas. ------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a ata, a qual foi aprovada em minuta
para efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

A secretária

O Presidente do Conselho Pedagógico

Maria Etelvina Luís

José Manuel Simões
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