AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE

Ata do Conselho Pedagógico N.º 07 – 2013/2014

Aos vinte e três dias do mês de abril, 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.
A ordem de trabalhos foi a seguinte:
1. Matrizes de exames ‐ aprovação.
2. Alteração ao regulamento dos Cursos Profissionais ‐ aprovação.
3. Outros assuntos.
Esteve ausente a conselheira Madalena Albuquerque por motivo de serviço oficial.
No ponto um da ordem de trabalhos, foram apresentadas e aprovadas, por
unanimidade, as matrizes dos exames a nível de escola e de equivalência à frequência.
No ponto dois, o diretor propôs a revogação do ponto 1.2.3 – d) do artº 7º do
regulamento dos cursos profissionais. Assim, os alunos dos cursos profissionais não estariam
sujeitos a um número limite de módulos a que poderiam fazer provas de recuperação, nas
épocas especiais de exames. A proposta foi aprovada por unanimidade.
O conselheiro Joel Sousa propôs também alterar o regulamento dos cursos
profissionais, de forma a que a aprovação na PAP e a respetiva classificação, serão válidas no
ano letivo em que se realiza, e no seguinte, caso o aluno não conclua todos os módulos, no
ano de realização da PAP. A proposta foi aprovada por unanimidade.
No ponto três da ordem de trabalhos, o conselho pedagógico designou os professores
José Manuel Almeida e Maria Alice Pinharanda, para integrar a Comissão de Avaliação de
Desempenho.
A conselheira Maria Adelina Marques apresentou uma proposta de visita de estudo
dos alunos do 11º C do curso profissional de Animação Sociocultural, durante o mês de maio, a
instituições de apoio à comunidade. A proposta foi aprovada por unanimidade.
A conselheira Fátima Pais, transmitindo a opinião de colegas, referiu não fazer sentido
o procedimento de entrega aos pais das informações das provas globais, nos moldes em que
tem sido feito, uma vez que é um teste com a importância dos restantes. Sugeriu que apenas
se mantenha o tratamento de dados.
Neste sentido, o diretor referiu que iria analisar esta possibilidade, de manter o
mesmo tratamento informativo, excetuando a elaboração da referida ficha informativa,
remetendo este assunto para o próximo conselho pedagógico.
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.
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