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N.º 3
SÚMULA DA 3.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO
REALIZADA NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2014

Informações:
da presidente do Conselho Executivo:

1- O Conselho Executivo alterou a distribuição da carga horária semanal das disciplinas de História da
Cultura das Artes; Francês, Inglês e Alemão; Matemática B; Matemática Aplicada às Ciências
Sociais; Geometria Descritiva A; Economia A e Geografia A, atendendo à diversidade de opções da
formação geral e específica e à mancha horária aprovada para o ano letivo 2014-2015. A decisão
teve como objetivo melhorar os horários dos alunos e respeitar as opções dos alunos.

2- Foi apresentada a estrutura, a composição e as competências dos Serviços Especializados de Apoio
Educativo, que se encontram divididos em três estruturas: Serviço de Psicologia e Orientação,
Núcleo de Educação Especial, coordenado pela docente Maria Gabriela Martins, e Equipa
Multidisciplinar.
3- A sinalização dos alunos no caso de exclusão social e/ou abandono escolar deverá ser feita em
documento próprio, disponível na página da escola, e entregue à Técnica Luísa Marques. No caso de
problemas emocionais ou de dificuldades de aprendizagem, esta sinalização deve ser entregue à
Psicóloga, Raquel Oliveira.

4- A página da escola será também o veículo privilegiado de comunicação para o pessoal não docente.
5- O procedimento de entrega dos manuais escolares para os alunos com escalão será feita à
semelhança dos anos anteriores. Os alunos do 3º ciclo, do V escalão, deverão entregar uma caução
para o levantamento dos manuais, de acordo com a legislação em vigor.

Decisões:
1- As sessões ordinárias deste Conselho ficaram agendadas para: 23 de outubro, 27 de novembro, 15 de
janeiro, 19 de fevereiro, 5 de março, 23 de abril, 28 de maio e 25 de junho.
2- Foram constituídas as comissões deste conselho. Da Comissão de Coordenação Pedagógica fazem
parte os docentes Clarinda Barreira, Dulce Silveiro, Carla Duarte e Sandra Machado; da Comissão
de Autoavaliação fazem parte os docentes: António Antunes, Cláudia Marcão e Paula Ferreira e da
Comissão de Formação e Componente Sociocultural, os docentes Patrícia Melo, Rita Barcelos, Luísa
Ponte e o representante do pessoal não docente, Duarte Trindade. Por inerência ao próprio cargo a
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presidente deste Conselho faz parte de todas as comissões. Foi salientado que poderá ser solicitada a
colaboração de outros docentes para fazerem parte destas comissões.
3- Os diretores de turma devem levantar, na reprografia, um envelope, contendo os cartões dos alunos,
a relação de turma, contactos dos EE e cadernetas (no ensino básico).
4- Na apresentação aos sétimos e décimos anos, poderá ser feita a eleição do representante dos
encarregados de educação, caso esteja presente um número significativo de elementos.
5 - O Conselho Executivo agendará, para a última semana de outubro, os conselhos de turma de
avaliação intercalar dos décimos anos e do ensino básico. Serão também agendadas reuniões para os
cursos de ProFIJ e Profissionais.
6- O Programa de Apoio Educativo, elaborado pelo Conselho Executivo, foi apresentado, analisado e
mereceu parecer favorável deste Conselho, após a alteração de alguns pontos.

Recomendações:
1- Atendendo às possíveis consequências pedagógicas da alteração da distribuição da carga horária
semanal de algumas disciplinas, este Conselho recomenda que os departamentos visados devem
analisar esta distribuição e apresentar uma avaliação no final do ano letivo.
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- Os diretores de turma devem entregar, impreterivelmente, até ao dia dez de outubro os nomes dos
delegados e representantes dos encarregados de educação de todas as turmas.
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- Os diretores de turma podem marcar reuniões do conselho que presidem sempre que acharem
pertinente.
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- Os docentes devem cumprir o prazo de quarenta e oito horas para o registo do sumário e faltas no
programa Tprofessor.
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- Possíveis retificações ao relatório das atividades do PAA de 2013/2014 deverão ser enviadas para o
endereço eletrónico da Presidente deste Conselho.
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- Na sessão, a realizar em outubro, devem ser apresentados os critérios de avaliação das novas
disciplinas bem como as possíveis alterações aos critérios já existentes.

A Presidente do Conselho Pedagógico

A Secretária

Paula Cotter Cabral

Paula Ferreira
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