2014/2015

N.º 11
SÚMULA DA 11 .ª SESSÃO, 2ª EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
PEDAGÓGICO, REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO DE 2015

Informações
da presidente do Conselho Pedagógico:
1--- As informações- prova serão divulgadas no dia oito de maio, após aprovação;
2----A presidente do Conselho Pedagógico destacou o desempenho da aluna Ana Carolina Fagundes do 8º
A, na prova regional do Concurso de Leitura e que irá representar a Região Autónoma dos Açores, na Fase
Nacional, no Concurso do Plano Nacional de Leitura.
3---- O júri do concurso do Programa Escola + Voluntária, ao qual a nossa escola é candidata, deliberou que
a candidatura vencedora é o projeto “Castanheiro Solidário”, do Colégio Castanheiro da Ilha de S. Miguel.

da presidente do Conselho Executivo:

1---- As sinalizações entregues ao SPO até ao final do segundo período estão finalizadas, embora a sua
avaliação tenha continuidade;

2 ---- As informações sobre as matrículas e os respetivos boletins estarão disponibilizados aos diretores de
turma, a partir de catorze de maio, na reprografia. Os alunos devem entregar ao diretor de turma o boletim
de matrícula devidamente preenchido até vinte de maio juntamente com o destacável do documento das
informações sobre as matrículas que serve de comprovativo como os encarregados de educação tomaram
conhecimento do processo de matrículas, que deverá ser agrafado ao boletim. Os diretores de turma,
depois de reunirem os documentos, entregam os envelopes com os boletins de matrícula, após as reuniões
de avaliação, colocando em dois envelopes distintos e identificados com “alunos retidos/que não
transitam” e “alunos aprovados/que transitam”. Devem deixar em ata eventuais recomendações tomadas
aquando da reunião do conselho de turma de avaliação;
3 ---- Os diretores de turma do 9º ano irão receber os resultados da orientação vocacional feitos pelo SPO,
em datas específicas, a saber: 9ºA a 28 de maio; 9ºC a 29 de maio e 9ºB a 2 de junho. Estes resultados
deverão acompanhar os boletins de matrícula;
4 ---- A segunda fase do processo de matrículas, que decorre de dezasseis a vinte e seis de junho, destina-se
a alunos fora da escolaridade obrigatória. Os alunos dos 11º e 12º anos de escolaridade têm um prazo de
dois dias úteis após a afixação das pautas, para se deslocarem à secretaria e validar as suas matrículas;
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5 ---- A terceira fase do processo de matrículas decorre de vinte e nove de junho a dez de julho e destina-se
aos alunos dos Cursos Profissionais.
6 ---- No passado dia vinte e sete de abril, a Presidente do Conselho Executivo esteve presente na
apresentação do Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar que se encontra na fase de divulgação,
informação e sensibilização e discussão pública até ao dia três de junho do corrente ano.

Decisões/ Recomendações:
1—A presidente do conselho Pedagógico recomendou para evitar incorreções ou omissões encontradas
nas informações-prova e de modo a facilitar, futuramente, o trabalho da comissão de verificação das
mesmas: a) discriminar, nos cabeçalhos, “Prova oral” ou “Prova escrita”; b) corrigir “Componente
Tecnológica”, no cabeçalho que surge no masculino; c) identificar o ficheiro que é enviado à comissão de
verificação com a designação do código do exame;
2 - foi apresentada e aprovada a proposta de realização dos conselhos de turma de avaliação dos 9º, 11º e
12º anos de escolaridade no dia cinco de junho, fazendo-se um bloco de reuniões, após o términus das
atividades letivas, e as seguintes no sábado, dia seis, durante todo o dia. As reuniões dos restantes anos
letivos decorrerão de quinze a dezoito de junho.
3---- Foram aprovadas as informações-prova dos Exames e Provas de Equivalência à Frequência
apresentadas pelos vários departamentos, para o corrente ano letivo.
4---- Relativamente ao processo de matrículas 2015-2016, este conselho lamenta que ainda não tenha sido
aprovada pela SREC a oferta formativa da nossa escola, o que nos impede de confirmar as expectativas dos
alunos sobre a abertura de determinados cursos.
5 ---- A Presidente do Conselho Executivo referiu que nesta fase de divulgação e informação do ProSucesso“Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar”- há que haver uma sensibilização para a colaboração e
envolvimento de todos no diagnóstico das necessidades e na apresentação de projetos/medidas específicas
a implementar na nossa escola para combater o insucesso e o abandono escolar precoce.
6 ---- As escolas são convidadas a propor outros projetos e ideias que não estão contemplados no plano,
mas que respondem às suas necessidades e problemas e que lhes permitem funcionar melhor, é com este
objetivo que o documento será levado aos departamentos, no final do ano letivo aquando da avaliação das
estatísticas da avaliação. Para além disso, os departamentos deverão até à próxima reunião do Conselho
Pedagógico pronunciar-se sobre o Plano ProSucesso para integrar o parecer de escola na discussão pública.
7 ----- Recomendou aos representantes dos alunos presentes na reunião a realizar assembleias ou reuniões
para apresentar, analisar e fazer com que os outros alunos se pronunciem sobre o plano nos aspetos que
lhes são mais sensíveis como a mancha horária ou a falta de recursos, entre outros, que poderão
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corroborar as opiniões dos professores. Sensibilizou-os ainda para a sua participação nos projetos de
mediação e tutoria;
8 ---- Também salientou a importância do envolvimento dos pais e encarregados de educação na
elaboração do Plano ProSucesso da nossa unidade orgânica, defendendo que não basta ouvir o
representante dos pais e encarregados de educação, é necessário fazer-lhes chegar essa informação para
auscultá-los e colher o seu contributo sobre o que acham que a escola deve incluir no plano. Para isso o
documento vai estar também disponível na página da escola e alertou os alunos para que façam chegar
essa informação em casa.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

A Secretária

_______________________________
(Patrícia Melo)
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