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SÚMULA DA 7.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO,
REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017

Informações:

Presidente do Conselho Executivo
a) A partir desta data, para agilizar o processo na sinalização de alunos para a Comissão de Proteção de
Crianças em Risco (CPCJ), a escola passa a utilizar a ficha da CPCJ;
b) A aluna Sulpécia Gomes do 10º ano foi apurada para representar a nossa Região na Fase Nacional
do MegaSalto Escolar a decorrer no próximo dia 31 de março em Elvas.
c) A sessão regional do Parlamento dos Jovens decorreu de 20 a 24 de fevereiro, quer o ensino básico
como o ensino secundário foram apurados para a sessão nacional.
d) A Associação de Pais da EBIPV está a organizar a vinda do senhor Tito de Morais para o próximo dia
28 de março, no âmbito da segurança na internet em parceria com a CMPV e solicitou a realização de
uma palestra na ESVN. Também vai promover uma palestra pós-laboral para Pais e Encarregados de
educação.
e) Esteve presente, no passado dia 8 de março, numa reunião com o senhor Diretor Regional e outros
Conselhos Executivos, nomeadamente da ESEA, EBIPV, ESBTB e a Fundação de Ensino Profissional da
Praia da Vitória, uma vez que foram selecionadas como escolas-piloto para integrar o sistema de
gestão escolar, plataforma web que visa congregar as informações dos alunos de todas as suas
unidades orgânicas, da região Autónoma dos Açores. A fase transitória poderá levar meses, mas a ideia
é estar tudo pronto para arrancar no próximo ano letivo.
f) Relativamente aos exames, todas as informações estão atualizadas na página da escola.
g) De 24 de abril a 3 de maio decorre o Mecanismo de Recuperação 3, dos cursos Profissionais,
referente ao 2º momento de avaliação que contempla módulos do ano anterior e deste ano, os
concluídos até 31 de março.
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h) O 2º momento de avaliação dos cursos Profissionais decorre de 2 a 5 de maio e a entrega destes
registos de avaliação será a 8 de maio.
i) No próximo dia 22 de março vai estar presente numa reunião sobre exames e provas de aferição, em
Ponta Delgada.
j) Fez um balanço positivo das atividades que o Conselho Executivo promoveu, no âmbito da Semana
da Escola.

Presidente do Conselho Pedagógico
k) O Núcleo de Educação Especial promoveu uma reunião com as Coordenadoras dos Departamentos
de Línguas e elaboraram um guião orientador para avaliação de Perturbações Específicas das
Aprendizagem (critérios específicos de avaliação). Falta apenas, por parte do Núcleo de Educação
Especial, completar com algumas estratégias de produção de itens para instrumentos de avaliação.

Psicóloga
l) Os interesses dos alunos do 9º ano da nossa Escola, relativamente ao prosseguimento de estudos, de
acordo com os testes vocacionais é: 112 alunos para os cursos Científico- Humanísticos e 53 para os
cursos alternativos.
m) Os resultados do estudo elaborado pela Escola Profissional de São Jorge em relação aos nossos
alunos do 9º ano é o seguinte, por ordem de preferência: Curso Técnico de agente de Viagens e
Transporte, Curso de Técnico de Vendas, Curso de Técnico de Organização de Eventos, Curso de
Técnico de Restaurante e Bar, Curso de Técnico de Juventude e Curso de Rececionista de Hotel, sendo
as áreas de preferência Hotelaria e Restauração, Turismo e Lazer, e Comércio.

Departamentos

l) Todos os coordenadores de departamento fizeram um balanço positivo das

atividades que

decorreram na Semana da Escola.
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Decisões:

a) O parecer sobre o Regulamento do Gabinete de combate à Violência e Promoção da Cidadania
foi positivo por parte de todos os Conselheiros. Este regulamento vai ficar disponível na página
da escola e os coordenadores de Diretores de Turma vão divulgar juntos dos seus D.T. Os
documentos vão ser enviados por email para todos os professores. Será também apresentado
na próxima reunião da Assembleia para aprovação e inclusão no Regulamento Interno da
Escola.

b) A reunião ordinária deste Conselho agendada para o dia 26 de abril fica adiada para o mês
de maio, sendo nesta data realizada a reunião das Comissões que analisam as info-provas,
para aprovação no início de maio.
c) Foi apresentada a proposta de alteração de uma das Fichas de Comunicação da Avaliação
Intercalar disponíveis na nossa escola, realizada pelo docente José Noro. A ficha inclui
agora caixas de seleção da avaliação qualitativa em itens diversos. Será, assim,
disponibilizada a todos os docentes, mantendo-se a possibilidade de cada professor optar
pelo formulário que considerar adequado.

Recomendações:
a) Recomenda-se que todos os professores que elaboram exames para terem especial
cuidado com os exames a nível escola para alunos com NEE, respeitando as orientações e
os níveis de proficiência destes alunos.

b) O ofício da MAIL-S-DRE/2017/817, de 10 de março, recomenda o privilégio dos percursos
ProFIJ e ainda a abertura de um curso do ProFIJ de nível IV – tipo 6. A escola deve escolher
um curso de acordo com as necessidades dos alunos, a disponibilidade dos professores e a
oferta formativa das escolas do mesmo concelho. Este curso permite a conclusão do 12º
ano com dupla certificação para alunos com 3 disciplinas em atraso no máximo.

c) O CE propõe a abertura dos seguintes cursos do ProFIJ de nível IV – tipo 4: Técnico de
Qualidade, Técnico de Vendas e um curso na área do turismo no caso de não abrir o de tipo
6; enquanto que para o nível II – tipo 2, propõe apenas o curso de Acompanhamento de
Crianças.

d) Todos os Departamentos devem enviar a proposta sobre a oferta formativa para o CE, até
28 de março.
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e) A entrega dos mapas de júris deve ser realizada por email para o CE, até ao próximo dia 29
de março entrega das Informações Prova deve ser até ao dia 21 de abril.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

O Secretário

_______________________________
(Carla Duarte)
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