MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO
DE 5 DE DEZEMBRO DE 2012
-------- Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, 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: Informações.---------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três: Balanço das Reuniões Intercalares (4 turmas). --------------------------------------------------- Ponto quatro: Plano de Atividades do Agrupamento (indicação da previsão de custos).--------------- Ponto cinco: Aprovação do Programa /Planificação da Área Curricular de Cidadania. --------------- Ponto seis: Avaliação de Desempenho Docente. ----------------------------------------------------------------- Ponto sete: Preparação das Reuniões de Avaliação do 1º Período. ------------------------------------------ Ponto um – Foi aprovada, por unanimidade, a ata do Conselho Pedagógico de sete de novembro. -------- Ponto dois – A DREC confirmou a legalidade da atuação do Agrupamento no processo de
contratação de escola, relativamente aos procedimentos adotados. ------------------------------------------------------ Foi efetuada a candidatura ao Programa de Fruta Escolar. Aguarda-se a aprovação da mesma para
um universo de quatrocentos e quarenta e seis alunos do 1ºCiclo do Ensino Básico. ----------------------------------Alertou-se para a importância de se continuar a efetuar, nas várias estruturas, a análise da Lei nº
51/2012, de 5 de Setembro, Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os deveres do
aluno dos ensinos básico e secundário. --------------------------------------------------------------------------------------- A Associação de Pais do nosso Agrupamento entregou o valor de 250 euros para o fundo Social
do Agrupamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Coordenadora de Bibliotecas referiu a existência do Banco de Livros na Biblioteca Municipal
de Miranda do Corvo e solicitou que o respetivo folheto informativo fosse distribuído aos alunos. Foi
pedido também que os professores fizessem um levantamento das necessidades de livros e de DVD´s que
considerem importante existirem na biblioteca. No Centro Educativo de Miranda do Corvo passará a estar
disponível, às sextas-feiras das catorze e trinta às dezoito e trinta, uma estante com fundo documental
destinado à requisição de livros por adultos. --------------------------------------------------------------------------------- Está agendado para o dia vinte e nove de janeiro a vinda da escritora Alice Cardoso à Escola
Ferrer Correia, da parte da manhã e à Escola José Falcão da parte de tarde. As sessões com esta escritora
são destinadas aos alunos do pré-escolar. No dia vinte de Fevereiro estará presente o escritor António
Vilhena, com sessões destinadas aos alunos do 1º ciclo. No dia quatro de Março, o escritor José António
Franco realizará sessões também para os alunos do 1º ciclo. -------------------------------------------------------

-------- Ponto três – Foi apresentado o balanço das reuniões intercalares realizadas após o último
Conselho Pedagógico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto quatro – Relativamente ao Plano Anual de Atividades do Agrupamento, foi solicitado que
fosse indicada a previsão de custos das atividades que o integram. Solicita-se que sejam indicadas, até ao
dia sete de dezembro as atividades que ainda não constam no referido Plano de forma a poder ser
divulgado na página do Agrupamento a partir do dia dez de dezembro. ------------------------------------------------- Ponto cinco – Foi aprovado o Programa/Planificação da Área Curricular de Cidadania, bem
como os critérios de avaliação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto seis – No que respeita à Avaliação de Desempenho Docente, o Conselho de Escolas tomou
a posição oportunamente divulgada. Foi realizada uma reunião de diretores em Oliveira de Hospital, no
dia trinta de novembro. Foi divulgada uma Nota Informativa da DGAE, no dia quatro de novembro.-------------- Ponto sete – Foram apresentados e aprovados os documentos orientadores das reuniões de
avaliação de final de período. A entrega das avaliações aos Pais/Encarregados de Educação será feita no
dia vinte de dezembro, quinta-feira, a partir das dezoito horas. ----------------------------------------------------------- Outros assuntos – No dia treze de dezembro, durante todo o dia, será apresentado o Musical
“Flor Natal e a Caixa de Beijos”, destinado aos alunos do ensino Pré-escolar e do 1º Ciclo, em articulação
com a Câmara Municipal, que proporcionará os transportes. ------------------------------------------------------------- A Festa de Natal da Escola José Falcão realizar-se-á no dia catorze de dezembro, a partir das onze
horas, com entrega de enxovais e diversas atividades, conforme o programa. Os alunos que participam no
Corta-Mato Escolar serão dispensados das aulas. ---------------------------------------------------------------------------Foram divulgadas duas ações de formação, para não docentes e docentes a realizar em Janeiro e
julho respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi divulgada e apreciada a iniciativa que a Câmara Municipal pretende implementar no Centro
Educativo, tendo por base o Xadrez, o qual pode vir a ser extensivo a outros estabelecimentos escolares,
tendo o órgão concordado com a mesma, por unanimidade. --------------------------------------------------------------Foi divulgada a realização, para breve de um exercício de evacuação na Escola José Falcão, tendo
sido pedido para se sensibilizar a comunidade educativa para o efeito. -------------------------------------------------- Foram divulgados os documentos relacionados com o registo biográfico eletrónico, que a Direção
Geral da Administração Escolar enviou ao Conselho de Escolas (DGAE – Login – Geral – Registo
Biográfico). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi feita referência à Central de Compras, estando o agrupamento obrigado a cumprir os
respetivos procedimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi apresentado o Programa Educativo Individual do aluno João Miguel da Costa Madeira, do
Centro Educativo de Miranda do Corvo, ao abrigo do DL nº3/2008 de 7 de Janeiro, o qual foi aprovado
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-------- Foi aprovada a proposta de que os alunos com melhor aproveitamento podem integrar uma bolsa
de voluntariado para ajudar outros alunos com mais dificuldades. -------------------------------------------------------- Foi referido que o nosso Agrupamento irá participar no Parlamento de Jovens do Secundário. ------------- O jantar de Natal realizar-se-á no dia dezoito de dezembro, conforme já divulgado, tendo-se
apelado à participação de todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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
Maria da Fé Sá Marta

O Presidente do Conselho Pedagógico
José Manuel Simões
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