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SÚMULA DA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO,
REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014

Informações
da presidente do Conselho Executivo:

(sobre a reunião do dia 12, do Conselho Coordenador do Sistema Educativo)

1. ---- foi aprovado o calendário escolar para o ano letivo 2014/15:
1º Período

2º Período

3º Período

15 de setembro 2014

5 de janeiro de 2015

7 de abril de 2015

17 de dezembro de 2014

20 de março de 2015

12 de junho de 2015

Interrupções letivas
1ª

2ª

18 de dezembro de 2014 a 2
de janeiro de 2015

3ª
23 de março a 6 de abril de

16 a 18 de fevereiro de 2015

2015

2. ---- início do ano letivo, 15 de setembro, em todas as turmas já com atividades letivas;
3. ---- as atividades letivas dos 9º, 11º e 12º anos de escolaridade terminam 5 dias úteis antes
da primeira data prevista para a realização das provas finais e exames nacionais;
4. ---- a comunicação dos resultados da avaliação sumativa ocorre cinco dias úteis após o
termo do período letivo respetivo, devendo a comunicação presencial dos mesmos aos
encarregados de educação, nos 1º e 2º períodos letivos, ser feita nos primeiros 3 dias úteis
do período letivo seguinte;
5. ---- a realização de reuniões de avaliação sumativa não pode ter lugar antes do último dia
de atividades letivas de cada período e ano de escolaridade, nem prejudicar o normal
funcionamento das atividades letivas e dar origem ao pagamento de horas extraordinárias;
6. --- foram ainda apresentadas as medidas de combate ao insucesso escolar (novas e de
continuidade) para o próximo para o próximo ano escolar:
- programa de mediadores para o sucesso escolar; Cursos de Formação Vocacional
regulamentados pelo Despacho Normativo nº 12/2014, de 5 de maio; crédito horário, para

1

2013/2014

N.º 1
disciplinas de Português e Matemática, para o 2º e 3º ciclos (após análise dos resultados
contratualizados em cada escola); Projeto Fénix de acordo com a contratualização de
resultados entre UO e a DRE, alargamento a 17 UO; programa de formação e
acompanhamento pedagógico aos docentes do 1º ciclo. Manutenção do programa em todas
as unidades orgânicas nos 2º e 4º anos de escolaridade.

(sobre a reunião do dia 12 de junho, da Comissão Permanente das UO do Ensino Público)

7. ---- Balanço do ano letivo 2013/14:
- os resultados provisórios do segundo período do Projeto Fénix apontam para uma taxa
global de sucesso de 67%. ;
- a taxa global de sucesso do Crédito horário a português e matemática (2º e 3º ciclos) é
de apenas 45 %. As escolas deverão enviar os resultados de cada UO até 23 de julho;
- foi ainda feito o balanço provisório do programa de formação e acompanhamento
pedagógico aos docentes do 1º ciclo.
- apontaram-se os pontos fortes e aspetos a melhorar no Regime Educativo Especial, no
Apoio Educativo e no Programa Oportunidades;
---- alterações no Regulamento Pedagógico e Administrativo de Alunos (RGAPA):
- os procedimentos relativos às matrículas e antes consignados no Estatuto do Aluno do
Ensino Básico e Secundário transitam para o RGAPA;
- o Plano Individual de Trabalho desaparece do documento mas mantêm-se a
obrigatoriedade, para os alunos em risco de retenção (aproveitamento/assiduidade), de registo
do processo encetado pelo conselho de turma com vista à recuperação das aprendizagens ( do
diagnóstico às estratégias implementadas e respetiva a avaliação);
- criação e funcionamento do programa de Apoio Educativo;
- no Regime Educativo Especial, mantêm-se as medidas educativas, esclarecendo alguns
procedimentos já constantes do Roteiro para a Educação Especial e Apoios Educativos;
clarifica a medida Turma com Projeto Curricular Adaptado; reorganiza o funcionamento dos
Programas do Regime Educativo Especial; cria um novo programa do Regime Educativo
Especial – Programa de Formação Profissionalizante; clarifica o processo de certificação dos
Programas do Regime Educativo Especial;
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- procedimentos relativamente ao funcionamento do Ensino Artístico Especializado que
introduz a possibilidade de os alunos frequentarem, cumulativamente, a disciplina de
EVT/EV dos 2º e 3º ciclos e as componentes curriculares do Ensino Artístico Especializado.
- a disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores será lecionada num segmento de
45 minutos; a aplicação será faseada: 2014/15, nos 5º e 7º anos de escolaridades. Os grupos
de docência afetos são no 2º ciclo, Português e Estudos e Sociais/História (grupo 200); no 3º
ciclo, no 7º ano, História (grupo 400); no 8º ano, Geografia (grupo 420) e no 9º ano,
Português (grupo 300).
9. A Plataforma de Sistema de Gestão Escolar estará em fase experimental no próximo ano e
serão selecionadas algumas escolas para experiência-piloto. Esta ferramenta informática
permitirá substituir os sistemas informáticos da área alunos. A implementação será
generalizada em 2015/2016.
10.---- Relembrou-se que a distribuição de serviço docente da competência do Conselho
Executivo, respeitando os princípios orientadores que tenham sido fixados pelo Conselho
Pedagógico. Aspetos relevantes a considerar: continuidade pedagógica; características da
turma, formação e experiência dos docentes; manutenção de equipas educativas com o
objetivo de maximizar o sucesso educativo.
11. ---- Está ser preparada legislação que regulamenta os procedimentos a adotar no que
concerne as refeições escolares nas interrupções letivas (45 dias antes da interrupção deve ser
feito o levantamento das necessidades e 25 dias antes enviar requerimento ao Instituto de
Ação Social).
13. --- No presente ano letivo, os alunos do 7º ano oriundos da FOC e BI Angra transitam
para as escolas Vitorino Nemésio e Jerónimo Emiliano de Andrade, respetivamente. Estão já
em preparação obras de manutenção prioritárias na nossa escola (canalização, eletricidade,
infiltrações, podendo ainda abranger pinturas interiores e exteriores, com materiais fornecidos
pela tutela e mão de obra pela CMPV.
14 – Os pedidos de transferência a meio de ciclo serão apenas autorizados em casos
excecionais.
15. Foram divulgados os mapas das reuniões com os professores contratados, no âmbito da
avaliação do desempenho docente. As reuniões estão agendadas para os dias 9 e 11 de julho.
16. Foi divulgado aos encarregados de educação aquando da entrega das avaliações, no
passado dia 27 de junho, o DLR nº 26/2012/A, de 19 de junho, sobre o empréstimo de
manuais escolares alargado aos alunos do 5º escalão, no 3º ciclo.
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Decisões/ Recomendações:
1. Foi eleita, por maioria, Presidente do Conselho Pedagógico, a coordenadora dos diretores
de turma do Ensino Secundário, Paula Cotter Cabral.
2. A presidente do Conselho Pedagógico alertou para a necessidade de as estatísticas das
avaliações internas serem conhecidas atempadamente e, assim,

possibilitar uma análise mais

rigorosa e profícua dos resultados;
3.--- Foi aprovado o regimento deste conselho para o ano 2014/2017.
4.--- Foram propostas as docentes Ana Paula Pinheiro (grupo 300) e Teresa Robalo (grupo
520) para integrarem como vogais a Comissão Coordenadora da Avaliação do Desempenho
Docente, em substituição do docentes Cláudia Costa e Marcos Aguiar.
5. --- Procedeu-se à aprovação dos critérios para a constituição de turmas, em conformidade
com o exposto no RGAPA.
6.--- A revisão do Projeto Curricular de Escola está terminada e foi enviada aos
coordenadores de departamento em maio. O documento deve ser divulgado e analisado nos
Departamentos Curriculares;
7. --- Devem ainda os Departamentos apresentar propostas de atividades para integrar o
P.A.A. do próximo ano letivo.
8. --- Da análise estatística dos resultados do Projeto Fénix conclui-se que não foi alcançada
a meta contratualizada de 11, 1%. Os 19 alunos retidos no 7º ano perfazem um total de 17%. Deste
modo, o projeto não será implementado no próximo ano letivo. No entanto, recomenda-se, de
acordo com a análise das estratégias de trabalho aplicadas, que sejam, dentro das possibilidades de
escola, atribuídos apoios semelhantes aos “ninhos”.
9. --- Relativamente ao crédito horário nos 8º e 9ºs anos, foi atingida a meta contratualizada
no 8º ano. Porém, aguardam-se os resultados dos exames nacionais do 9º ano para determinar a
continuação desta medida. Serão solicitados esclarecimentos à DRE sobre a implementação desta
medida no próximo ano letivo, caso a meta contratualizada seja apenas atingida em um dos níveis
de ensino.
10. ---Elaborou-se a proposta para a distribuição da mancha horária. Sugeriu-se que as
atividades letivas iniciem às 8h10m e tenham o seu términus às 17h30, havendo desdobramento da

4

2013/2014

N.º 1
hora de almoço – das 12h30m às 13h15m e das 13h15 às 14h. Esta proposta obteve a aprovação dos
presentes.
11. --- Foi aprovada a lista de manuais escolares adotados para as disciplinas de: História B
– 10º ano, de Matemática B – 10º ano e de Desenho A– 12º ano que constarão da lista oficial da
DGE de manuais a adotar pela nossa escola, apesar de este não ser o ano letivo de adoção dos
referidos manuais. Tal prende-se com a possível existência de matrículas de alunos que implicará a
adoção desses manuais para a frequência das disciplinas supracitadas. Este registo será assim
integrado fora do período normal de adoção de manuais.
12. ---. O projeto “Bike the School Day” foi apresentado à Presidente do Conselho
Executivo por um elemento da Associação MUBI (Mobilidade Urbana em Bicicleta), que consiste
em promover a deslocação dos alunos no trajeto Casa/escola/casa em bicicleta em um dia da
semana (preferencialmente a sexta-feira) acompanhados por um adulto/monitor em regime de
voluntariado. O projeto obteve parecer favorável deste Conselho.
13. --- O representante do pessoal não docente, Duarte Trindade, propôs que, na página da
escola, fosse contemplado um “link” com a designação “pessoal não docente”. A sugestão foi
aceite, recomendando a Presidente do Conselho Executivo que a página da escola seja consultada
com bastante frequência uma vez que as documentação/informações para o pessoal não docente
serão aí divulgadas.
14. Ficou agendada para dia 15 de julho a próxima sessão deste Conselho.

A Presidente do Conselho Pedagógico

A Secretária

_______________________________
1ª parte (Clarinda Mª Rod. Barreira)
____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

______________________________
2ª parte (Luísa de Fátima O.Ponte)
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