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SÚMULA DA 2.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA NO DIA 26 DE
OUTUBRO DE 2016

Informações
da Presidente do Conselho Pedagógico:
1. encontram-se abertas as inscrições para o Concurso Nacional de Leitura, de 25 de outubro a 11
de novembro;
2. foram enviados dois ofícios: S-DRE/2016/3678, s/d – sobre a Implementação do novo Programa
e Metas Curriculares da disciplina de FQA; e o S-DRE/2016/ 3793, de 10.10 sobre a “Utilização das
calculadoras, nos novos programas de FQA e Matemática A”;
3. foi divulgado através de correio eletrónico e na página da escola, as informações gerais das
provas de avaliação externa para o presente ano letivo;
4. foi publicada a portaria nº 102/2016 de dezoito de outubro que está relacionada com os
princípios fundamentais da avaliação do ensino básico, que entrou em vigor a dezanove de
outubro;
5. foi divulgado na página da nossa escola, o convite para visitar a nova Biblioteca e arquivo
público de Angra do Heroísmo;
6. o evento, Outono Vivo da Praia da Vitória decorre de vinte e oito de outubro a treze de
novembro,
7. no âmbito do evento, “Outono Vivo”, o cientista José Xavier e o escritor Nuno Caravela
deslocam-se à nossa escola nos dias quatro e onze de novembro respetivamente;
8. chegou um ofício ao Conselho Executivo, para divulgação do Prémio Ousar, intervir e melhorar;
9. os links do formulário relativo às necessidades formativas do pessoal docente para o ano letivo
2016/2017 da escola secundária Tomás de Borba estão disponíveis nos computadores da sala de
professores e o preenchimento deve ser feito até vinte cinco de novembro;
11. encontra-se na página da escola o link para o preenchimento do inquérito da EPIS - Programa
de Combate à Violência e Promoção da Cidadania em meio escolar para os encarregados de educação dos
alunos do 3º ciclo. Os alunos do ensino básico preencheram o inquérito na aula de Cidadania e levaram a
informação para os encarregados de educação o preencherem na página da escola. Este inquérito além de
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ser preenchido pelos alunos e encarregados de educação também é por todos os professores e assistentes
operacionais.

da Presidente do Conselho Executivo:
1. a escola já está a funcionar com a nova rede de canalização;
2. esteve presente no passado dia vinte e dois de outubro, num encontro da Rede de Escolas da UNESCO,
no continente, no qual se apresentaram estratégias de ação do Projeto Farol. Enfoque no intercâmbio com
diferentes escolas da Galiza, Continente, Cabo Verde, sob o tema diversidade cultural e patrim;
3. esteve reunida com os professores da nossa escola que fazem parte do projeto Atlântico, a saber: Paulo
França que coordena, mais os professores Isabel Ávila, Conceição Esculcas e António Bulcão, para
preparação de trabalhos e aproveitou para incentivar à participação de todos.

da Coordenadora do departamento de Educação Física e Desporto:
1. esta aberto o concurso para a elaboração do logótipo dos Jogos Desportivos.

da Psicóloga
1. dos dois Programas de Ensino Profissionalizante existente na escola, o que já terminou, começou com
doze alunos e terminou com oito e o que está no segundo ano começou com catorze alunos e tem
atualmente oito.

Decisões:
1. Análise e aprovação dos critérios de avaliação apresentados, com exceção dos:
1.1 das disciplinas do curso de ProFij nível II Assistente Administrativo CT2, CT4 (UFCD 5) e CT5
(UFCD 9);
1.2 das disciplinas do curso de ProFij nível IV Animador Sociocultural CT1 (UFCD 2, 3, 5 e 6), CT4
(13, 22, 38, 39 e 40) e CT2, CT3, CT6;
1.3 das disciplinas do Curso de ProFij nível II Operador de Logística CT2 (UFCD 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7),
CT3 (UFCD 14, 15 e 20) , CT4 (UFCD 17, 18 e 19) CT5 (UFCD 16), CT6 (UFCD 21) e CT7 (UFCD 22);
1.4 do curso de ProFij nível II, Operador de Informática: CT2 (UFCD 4, 5 e 6).

2. na próxima sessão serão analisados e aprovados os critérios de avaliação do curso reativar, bem
como as disciplinas que compõem as CFT referidas anteriormente.
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3. Depois de se definirem critérios específicos e mecanismos de recuperação da assiduidade dos
cursos profissionais e ProFIJ, as situações excecionais podem abrir precedentes irreversíveis.
Assim, este C. Pedagógico não é favorável ao parecer solicitado sobre a alteração das condições já
previstas.
4. Foram analisados e aprovados Projetos Educativos Individuais e Relatórios Circunstanciados

Recomendações:
1. os coordenadores de departamento devem indicar os docentes que não preencheram o questionário Programa de Prevenção da Violência e Promoção da Cidadania em Meio Escolar.

2. na Componente de Formação Tecnológica, o peso atribuído ao saber não deve ser superior ao
saber-fazer e deverá utilizar-se a grelha elaborada para o efeito;
3.na primeira reunião do ano letivo, a realizar pelo conselho pedagógico, devem ser discriminadas
as disciplinas, para as quais deverão ser elaborados novos critérios de avaliação, bem como os
respetivos docentes.
4. no relatório do Plano Anual de Atividades 2015/2016, elaborado pela Comissão de Coordenação
Pedagógica, foram comunicadas as sugestões de algumas melhorias, decorrentes da reunião da
Assembleia.
5. os assuntos apresentados previamente neste Conselho só serão analisados e aprovados, após
discussão em sede de departamento e/ou serviço, de acordo com as recomendações dadas. Nesta
situação, encontra-se a revisão dos critérios específicos para a atribuição de louvor das atividades
do P.A.A.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

A Secretária

_______________________________
(Dulce Conceição Simões Silveiro)

3

