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N.º 13
SÚMULA DA 13.ª SESSÃO (11ª ORDINÁRIA) DO CONSELHO
PEDAGÓGICO REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015

Informações:
da presidente do Conselho Executivo:

1- As equipas de constituição de turmas mantêm-se relativamente ao ano letivo anterior, a saber: as
docentes Paula Cabral e Maria Gabriela Martins para a constituição de turmas do ensino
secundário e os docentes Sandra Machado e Mário Machado para constituição das turmas do
ensino básico.
2- No dia treze de junho deslocou-se à nossa escola uma equipa de técnicos da Secretaria Regional da
Educação para resolver uma fuga de água existente. Por forma a serem identificadas e avaliadas
outras fugas de água ficou agendada, pelo mesmo grupo, uma outra reunião para o dia quinze do
mesmo mês, à qual não compareceram nem reagendaram.
3- No dia vinte e nove de junho será a apresentação pública do Plano Integrado de Promoção do
Sucesso Escolar na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade e até ao dia dez de julho terão
de ser enviadas todas as propostas que tenham implicações ao nível da constituição de turmas e
horários. No dia trinta e um de julho será enviado o plano da nossa escola, contendo os projetos
apresentados e aprovados.

do coordenador do departamento de Artes e Tecnologias:

4- Um documento elaborado pelos docentes que constituem o grupo de Educação Tecnológica foi
apresentado relativo à atitude de uma docente deste grupo.

Decisões:
1- Foram analisadas as estatísticas referentes aos resultados da avaliação interna apresentados pelos
alunos do ensino regular e dos cursos ProFIJ, no 3º período.
2- Foram lidos os critérios para a constituição de turmas que constam do artigo 21º do RGAPA
(Portaria nº 74/2014, de 18 de novembro) que são, assim, os que estarão na base da elaboração
das turmas para 2015/2016.
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3- Deu-se início à elaboração do Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar da ESVN a partir da
identificação de áreas de intervenção prioritárias e apresentação de medidas/projetos que poderão
ser implementados ou continuados.
4- O Programa de Formação Profissionalizante para o próximo biénio, elaborado pela psicóloga, foi
apresentado e mereceu parecer favorável deste Conselho.

Recomendações:
da presidente do Conselho Executivo:
1- Os departamentos devem analisar a proposta de redefinição dos critérios de avaliação do Ensino
Recorrente Mediatizado elaborada pela coordenadora. Esta proposta surge da necessidade de
uniformizar a distribuição da percentagem referente à avaliação não presencial.
2- Os coordenadores devem relembrar os docentes do seu departamento que:
▪ a avaliação é contínua, desta forma deve-se considerar todos os momentos de avaliação deste o
primeiro dia de aulas até ao momento da avaliação, não devendo esta ser feita período a período;
▪ há momentos da avaliação que não podem ser dispensados, nomeadamente a auto e
heteroavaliações, pois sendo processos autorreguladores da aprendizagem devem ser feitos pelo
menos uma vez por período;
▪ os instrumentos de avaliação corrigidos devem ser entregues em tempo útil, para que o aluno
regule a sua aprendizagem, desta forma, estes devem ser sempre entregues antes da realização de
um novo instrumento de avaliação.

da presidente do Conselho Pedagógico:
1- A análise dos resultados apresentados no inquérito realizado sobre o Modelo de Avaliação do
Desempenho Docente e Currículo Regional.

A Presidente do Conselho Pedagógico

As Secretárias

Paula Cotter Cabral

Cláudia Marcão e Paula Ferreira
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