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N.º 12
SÚMULA DA 12 .ª SESSÃO (10ªORDINÁRIA) DO CONSELHO
PEDAGÓGICO REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2015

Informações
da presidente do Conselho Executivo

a) os coordenadores de departamento devem informar os professores contratados da entrega dos
Relatórios de Avaliação de Desempenho até ao dia dez de julho e que a partir desta data será
afixado o calendário das reuniões com os professores, coordenadores e a Presidente do Conselho
Executivo;
b) vai estar presente no próximo dia 29 de maio na escola Francisco Ferreira Drumond, na reunião
com os presidentes dos conselhos executivos da ilha Terceira para se fazer o ponto da situação
relativamente ao Plano Integrado de Promoção do Sucesso – ProSucesso;
c) as reuniões de avaliação do sétimo, oitavo e décimo anos decorrem nos dias quinze e dezasseis
de junho e as pautas serão afixadas a 18 de junho a partir das doze horas;
d) a entrega dos registos de avaliação do terceiro período decorre a dezoito de junho entre as
dezassete e as dezanove horas;
e) a entrega das atas das reuniões de avaliação deve ser feita até às doze horas do dia dezanove
de junho;
f) a reunião geral de professores para se aferir procedimentos sobre os exames/provas decorrerá
no próximo dia 4 de junho; apela-se a todos os coordenadores que informem os professores do
seu departamento para que façam uma leitura da Norma 2, que se encontra disponível na página
da escola.

da presidente do Conselho Pedagógico

a) no próximo ano letivo, a oferta formativa para o ensino básico e secundário na escola
Secundária Vitorino Nemésio é a seguinte: curso de Agente em Geriatria e curso de Operador de
Logística, nível do PROFIJ II; Técnico de Gestão e Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, dos cursos
profissionais, nível IV;
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b) no próximo dia 8 de junho, pelas catorze horas e quinze minutos, vai ser realizada uma sessão
de esclarecimento, pela psicóloga Raquel Oliveira, no auditório da escola para os alunos do
décimo e décimo primeiros anos que não estejam satisfeitos com os cursos que frequentam;
c) a Direção Regional do Desporto enviou um oficio às escolas da ilha Terceira, cujo assunto é a
XIX Edição dos Jogos das Ilhas “Açores 2015”, no sentido de apelar a uma participação massiva dos
alunos e professores na assistência das diferentes competições, contribuindo para o
enriquecimento do evento, proporcionando a todos uma experiência formativa ímpar. Foi enviado
em anexo o calendário das atividades desportivas a realizar, bem como dos locais da realização
das mesmas nos dias 28, 29 e 30 de maio.

da coordenadora do Departamento de Educação Física e Desporto

a) vai realizar-se um “Rastreio Postural – Como está a sua Coluna?” de 1 a 4 de junho, para os
alunos do décimo ano, durante as aulas de Educação Física.

Decisões:
a) foi aprovado o manual escolar “Desenho”, do 12º ano e constará da lista oficial da DGE de
manuais a adotar pela nossa escola, apesar de este ano letivo não ser o ano de adoção do referido
manual;
b) emissão de parecer sobre o Plano Integrado de Promoção do Sucesso –ProSucesso (a submeter
à discussão pública do programa e a enviar a todos os coordenadores para divulgação).

Recomendações:
a) A presidente do Conselho Pedagógico referiu que para os alunos se intitularem como finalistas
desta escola devem consultar o RGAPA e o Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário e no
início do próximo ano letivo apresentarem o projeto a Conselho Pedagógico.
b) A presidente do Conselho Pedagógico elencou os procedimentos a adotar para a seleção de
manuais escolares para o próximo ano letivo, bem como indicou o período para apreciação,
seleção e adoção de manuais escolares e o período de registo online da apreciação, seleção e
adoção de manuais escolares;
c) A presidente do Conselho Pedagógico sugeriu que cada departamento elabore propostas de
Clubes para o próximo ano letivo;
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d) O Conselho Pedagógico sugeriu que os professores que estejam a lecionar os mesmos níveis de
ensino, no próximo letivo, usufruam de tempos letivos compatíveis para realizarem trabalho
cooperativo e que os horários dos professores sejam também compatíveis com os dos alunos para
desenvolverem projetos diversos.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

A Secretária

______________________________
(Dulce Silveiro)
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