AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE

Ata do Conselho Pedagógico N.º 5 – 2014/2015

Aos dezoito dias do mês de março, pelas catorze horas e trinta minutos, na
sala B6 da Escola Secundária Felismina Alcântara, sob a presidência do
senhor Diretor Agnelo Figueiredo, reuniu o Conselho Pedagógico do
Agrupamento de Escolas de Mangualde, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Relatório de Avaliação intercalar do plano de melhoria do agrupamento:
apreciação
2. Calendário das provas globais: apreciação e decisão
3. Programas Educativos Individuais: apreciação e decisão
4. Outros assuntos.
Estiveram presentes todos os seu membros, à exceção da conselheira
Madalena Albuquerque por se encontrar em serviço oficial.
Dando cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, relatório de
avaliação intercalar do plano de melhoria do agrupamento, o Presidente referiu
que o documento em apreciação, reflete o ponto da situação do trabalho
desenvolvido com um grau de execução muito satisfatório. O Conselho
Pedagógico deu parecer favorável.
Em referência ao ponto dois foi presente, para apreciação, o calendário das
provas globais. Os conselheiros votaram a favor. Ainda neste ponto, a
conselheira Fátima Pais quis clarificar os procedimentos a ter em conta na
elaboração das provas globais no que concerne a quem as elabora, tendo a
conselheira Maria José Espinha acrescentado que o procedimento deve ser o
mesmo que é efetuado ao longo do ano letivo.
O Presidente respondeu que é da competência de cada departamento
desenvolver as suas iniciativas da maneira que melhor entenderem, partindo
sempre da premissa do rigor.
No que concerne ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, a conselheira
Joaquina Gonçalves apresentou o programa educativo individual do aluno
Estevão Jociano Pinto Santos, 3.ºC, avaliado por referência à Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, tendo os resultados
determinado a sua elegibilidade para os apoios especializados no âmbito da
educação especial, com aplicação das alíneas a) “apoio pedagógico
personalizado”; alínea b) “ adequações curriculares individuais”; alínea d)
“adequações no processo de avaliação” e alínea f) “ tecnologias de apoio”.
Submetido a apreciação, o programa educativo individual foi aprovado.
Finalmente, no último ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos, o
Conselheiro José Manuel de Almeida, questionou o Presidente sobre os
procedimentos que os professores devem assumir, em dia de greve, quando os
alunos não cumprem os horários de entrada em sala de aula com justificação
de saída ao exterior por falta de funcionamento do bar da escola.
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Em resposta, o Presidente referiu que estas situações pontuais requerem por
parte dos professores alguma flexibilidade, no entanto, cada professor deve
agir de acordo com o que lhe parecer mais adequado à situação.
O Conselheiro Fernando Pereira apresentou uma proposta para a realização
de uma visita à Qualifica - Feira de Educação, Formação, Juventude e
Emprego, na Exponor de Matosinhos, dia 10de abril, com os alunos do Curso
Profissional de Técnico de Manutenção Industrial e Curso Vocacional de
Metalurgia e Metalomecânica. Proposta aprovada.
A conselheira Rosário Almeida manifestou a sua preocupação com a questão
do reordenamento da rede escolar por via de um eventual encerramento de
alguns jardins-de-infância e a consequente sobrelotação das salas de
acolhimento. Em seu entendimento, importa garantir uma pré escolarização de
qualidade, desígnio que fica claramente comprometido com a formação de
grupos muito numerosos.
Em resposta, o Presidente referiu que até à data, não tem elementos que
possam justificar a intenção de encerramento de qualquer Jardim de Infância.
Até à atualidade todos os Jardins de Infância que encerraram foi por
inexistência de crianças. Relativamente ao número de crianças por grupo
estamos vinculados ao cumprimento da lei.
A coordenadora das professoras bibliotecárias agradeceu em nome das
restantes professoras bibliotecárias a colaboração de todos os docentes nas
atividades que se encontram a decorrer, integradas na semana da leitura,
muito especialmente aos docentes que se envolveram de uma forma mais
ativa. Lembrou que na próxima sexta-feira, dia vinte, pelas vinte horas
decorrerá o espetáculo de poesia "Há palavras que nos beijam", organizado
pela Biblioteca Municipal e que conta com a participação da AMARTE e de
alunos do agrupamento.
Por mais nada haver a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da lei.
O Presidente:
A Secretária:
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