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SÚMULA DA 5.ª SESSÃO (1ª EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO PEDAGÓGICO,
REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017

Decisões:

a) foram apresentados, analisados e aprovados os Projetos Educativos Individuais (P.E.I)
elaborados no primeiro período, resultantes de reavaliações e novas avaliações, de alunos
dos ensinos básico e secundário;

b) foi analisada a forma de operacionalização da medida de adequação do processo de
avaliação nas disciplinas de português e línguas estrangeiras para os alunos com
perturbações da aprendizagem específicas (dislexia, disortografia, discalculia), quando o
P.E.I. prevê a adequação dos critérios de avaliação de forma a valorizar as produções
baseadas na oralidade em detrimento da produção escrita;

c) na sequência da discussão acima mencionada, devem os departamentos de línguas definirem
um referencial de aplicação das medidas da área comunicacional a todos os alunos nestas
circunstâncias, em reuniões de trabalho que contarão com a participação de representantes
do Núcleo de Educação Especial e do Serviço de Psicologia e Orientação, no entanto, todos
os departamentos devem refletir na aplicação dos instrumentos, em particular se o
instrumento teste escrito é o mais adequado para avaliar os alunos com dislexia e/ou
disortografia.
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Recomendações:
a) a coordenadora do Programa de Prevenção da Violência e Promoção da Cidadania em
Meio Escolar, psicóloga Raquel Oliveira, reforçou e esclareceu a distinção entre a
intervenção universal, definida no Plano Estratégico de Ação desta escola e a
intervenção dirigida, sendo esta última uma área de ação do Gabinete de Prevenção da
Violência e Promoção da Cidadania. Este gabinete está ativo e a sua ação é acionada
sobre situações ou incidentes de violência e não diretamente sobre os alunos. Realçou
também que qualquer agente da comunidade educativa pode efetuar uma sinalização e
que estas podem ser entregues quer ao Gabinete de Combate à Violência, quer ao
Gabinete de Mediação Escolar. Apelou aos coordenadores para que nas próximas
reuniões departamentais divulguem o Plano Estratégico de Ação, o Regulamento Interno
do Gabinete e todos os procedimentos e documentos auxiliares, da maneira mais
abrangente e esclarecedora possível.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

O Secretário

_______________________________
(António Monteiro Antunes)
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