AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE

Ata do Conselho Pedagógico N.º 3 – 2014/2015

Aos vinte e seis dias do mês de novembro, 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: --------------------------------------------------------------------------------------Ponto um - Plano de Atividades do Agrupamento – 2014/15: Parecer-------------Ponto dois - Avaliação Externa do Agrupamento. Informação.-----------------------Ponto três – Plano formação do agrupamento – aprovação.-------------------------Ponto quatro – PEI (Programa Educativo Individual) – retificação.-----------------Ponto cinco - Outros assuntos.----------------------------------------------------------------Deu-se início à reunião, tendo o Presidente solicitado a inclusão na ordem de
trabalhos dos seguintes pontos: ponto três, planos de formação agrupamento –
aprovação; ponto quatro, PEI (Programa Educativo Individual) – retificação.
Tais pedidos mereceram a aceitação dos conselheiros, ficando a ser o ponto
três e quatro, respetivamente, da Ordem de Trabalhos.--------------------------------Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, Plano de Atividades do
Agrupamento, o Diretor referiu que se encontra incompleto, sendo necessário
acrescentar as seguintes atividades: do grupo de Físico Química; Projeto
Educar para os Valores, da responsabilidade dos professores do 1º ciclo;
atividade Parlamento Jovem; o trabalho Imagem em Espaço !!!, do grupe de
artes; a PITs do grupo da Educação Especial. Com estas alterações, o Plano
de Atividades mereceu parecer favorável, por unanimidade, transitando agora
para o Conselho Geral.------------------------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Diretor informou que esta
atividade da IGEC terá lugar entre os meses de Janeiro a Maio, devendo toda a
escola preparar-se para a mesma.------------------------------------No que concerne ao ponto três, o Presidente começou por apresentar o plano,
como continuidade relativamente ao que agora caducou. Sugeriu, no entanto,
um período de discussão pública para recolha de contributos de melhoria, de
modo a aperfeiçoá-lo, o que poderá ser feito através do Placard, espaço de
participação à comunidade. O Conselho Pedagógico, por unanimidade,
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deliberou aprovar o Plano de Formação e abrir o documento à discussão na
comunidade. ----------------------------------------------------Relativamente ao ponto quatro, foi deliberado ratificar os despachos do Diretor
de aprovação dos Programas Educativos Individuais dos alunos Beatriz
Figueiredo Casimiro, a frequentar o primeiro ano na EB1 Tibaldinho e Luís
Manuel Lopes Messias, quarto ano da EB1 Mesquitela, avaliados 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”; b) “adequações curriculares individuais”: d)
“adequações no processo de avaliação” e f) “tecnologias de apoio”.Xxxxxx

---

De seguida, passou-se ao ponto cinco da ordem de trabalhos.
O diretor trouxe para a discussão um conjunto de dúvidas do grupo 420, sobre
atitudes e valores, designadamente dos itens, “como avaliar a atitude crítica”, e
“o que são questões pertinentes”. O Presidente, após alguma discussão entre
os conselheiros, sugeriu ele próprio reformular estas questões. Perante outra
questão levantada pelo mesmo grupo, “o que é progressão”, o Presidente
referiu que o conceito de progressão está devidamente escalpelizado na
deliberação do Conselho Pedagógico de 4 de julho de 2014.
A conselheira Alina Duarte relembrou que, à semelhança do ano letivo anterior,
serão enviados aos coordenadores, no início do 2º período, os ficheiros Paasa
para apoio à análise dos resultados do sucesso académico.
A coordenadora das bibliotecas escolares deu a conhecer que entre os dias 9 e
11 de dezembro se irá realizar na ACO e na GEA a Feira do Livro. Também
nas mesmas datas, decorrerá na ESFA o Ciclo de Reflexão sobre Direitos
Humanos. O programa está em fase de acabamento, mas encontram-se
confirmadas sessões com o "Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência de
Viseu" e com a "Rede Europeia Anti-Pobreza". Será apresentado o livro
"(Re)contos de Violência Doméstica" de Filomena Iria e uma vez mais, a escola
irá aderir à Maratona de Cartas, uma iniciativa da Amnistia Internacional. O
programa será complementado com a exibição de filmes, leituras e
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performances artísticas. Irão colaborar mais ativamente neste ciclo, a
professora Maria Aguiar e os alunos do Curso Profissional de Artes do
Espetáculo, bem como os alunos de Artes das docentes Cristina Vouga e
Anabela Pascoal. Os alunos dos cursos profissionais de Secretariado (10ºJ) e
Turismo (12ºJ) estarão envolvidos em toda organização do evento.----------------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:
O Secretário:
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