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SÚMULA DA 9.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO,
REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2017
Informações:

Presidente do Conselho Executivo
a) --- está a decorrer esta tarde no auditório da escola a apresentação da oferta formativa das escolas
profissionais da ilha, para o próximo ano letivo;

b) --- foi autorizada, para o ano letivo 2017/18, biénio e triénio seguintes, a oferta formativa de cursos de
nível secundário (1.º ano e anos curriculares subsequentes):
- Cursos Científico-Humanísticos: Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Artes
Visuais, Línguas e Humanidades;
- Cursos do Ensino Secundário Recorrente Mediatizado (Ciências Humanas e Ciências Exatas);
- Curso Reativar, S3 Tipo A.
E os cursos com dupla certificação:
- Técnico de Agências de Viagens e Transportes, Nível IV- tipo 4 – PROFIJ (referencial de
formação nº 812187);
- Técnico da Qualidade, Nível IV- tipo 4 – PROFIJ, (referencial de formação n.º 347037).
c) --- a docente Ana Paula Pinheiro foi contactada para lecionar as disciplinas da componente
tecnológica, do curso Acompanhante de Crianças, PROFIJ, nível II – tipo 2, uma vez que possui o
Curso de Educadora de Infância e, por conseguinte, as competências necessárias;
d) --- a Direção Regional do Desporto endereçou os parabéns à aluna Sulpécia Gomes, do 10º ano, que
representou a Região na Fase Nacional do MegaSalto e MegaSprint Escolar, no dia 31 de março, em
Elvas. Além dos bons resultados obtidos, a aluna destacou-se pelo seu desportivismo e postura
durante a deslocação.

e) --- no dia 24 de abril, a Presidente do Conselho Executivo e a Coordenadora do Prosucesso estiveram
presentes,

numa reunião que contou com representantes das escolas do grupo central e ocidental

com o objetivo de se fazer um balanço da implementação e impacto do Prosucesso nas escolas. Foi
apresentado o projeto Bengaleiro, a título de exemplo, na medida em que ia ao encontro dos eixos
um e três do projeto.
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f) ---- as Presidentes do Conselho Executivo e do Conselho Pedagógico e a Coordenadora do Prosucesso
vão frequentar uma ação de formação, na escola secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, nos dias
15 e 16 de maio, das 9 à 18 horas, no âmbito do Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar .
O objetivo desta ação é proceder a uma avaliação do Plano Integrado de Promoção do Sucesso de
cada escola.
g) --- durante a próxima semana (15 a 19), deverá ser preenchido o questionário on-line disponibilizado
pela equipa da saúde escolar. Além das convocatórias que seguem por mail, está afixado, na sala de
professores, um mapa com as horas e as turmas convocadas. As salas disponíveis para o efeito são
Informática 4 e TIC.
h) --- no passado dia 26, realizou-se uma ação de formação sobre a plataforma REDA. As formadoras
solicitaram à Coordenadora do Prosucesso que averiguasse da disponibilidade de algum docente
para desempenhar a função de Embaixador REDA na escola. O objetivo é dar apoio e incentivar a
utilização deste espaço.
i) ---- serão desenvolvidas as atividades Muro com Mãos e Livro de Elogios propostas pelo Gabinete de
Combate à Violência e Promoção da Cidadania.

j) ---- durante a semana de 15 a 19, serão entregues aos Encarregados de Educação os boletins de
renovação das matrículas. Os diretores de turma poderão levantar toda a documentação na
reprografia. A 1ª fase das matrículas decorrerá de 22 a 26 maio (matrículas/preenchimento do
impresso); de 29 maio a 2 de junho, apresentação da documentação necessária para verificação nos
serviços administrativos. A 2ª fase, para os cursos de PROFIJ e profissionais, a renovação de
matrícula é de 26 a 30 de junho e, até 31 de julho, matrículas nos novos cursos;

k) ---- as candidaturas ao curso de Ensino Especializado em Desporto poderão ser formalizadas junto
desta Direção Regional, nos termos do n.º 1, do art.º 12.º do Despacho Normativo n.º 32/2016, de 11
de agosto, até ao dia 15 de junho.

l) ----- O Conselho executivo está a reunir com as equipas de Saúde Escolar e da Proteção Civil para
proceder a uma filtragem e ajuste de algumas atividades.
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m) --- o período para apreciação, seleção e adoção dos novos manuais escolares para o 12.º ano, nas
disciplinas de Física, Matemática A, Português e Química dos cursos cientifico-humanístico é de 22 de
maio a 16 de junho; o período para o registo online é de 5 a 30 de junho.

Presidente do Conselho Pedagógico

n) ----- a Norma 2 já está disponível e o documento simplificado foi enviado aos Encarregados de
Educação;

o) ---- à semelhança dos anos anteriores, no dia 29 de maio, pelas 10 horas, a Dra. Fátima Godinho
disponibilizou-se para se deslocar à escola e realizar uma sessão de esclarecimento sobre exames.
Para os alunos que não possam estar presentes, a professora Paula Cabral, na qualidade de
Coordenadora de Diretores de Turma do Ensino Secundário, prontificou-se fazer o esclarecimento de
dúvidas às turmas que o solicitarem, diretamente nas salas de aula.

p) ---- do relatório de avaliação das atividades do PAA. deve constar um item que permita avaliar o
impacto da atividade na comunidade educativa.

Coordenadora dos Diretores de Turma o Ensino Básico

q) as reuniões de avaliação dos 9º, 11º e 12º anos já estão marcadas; as pautas serão afixadas no dia 9
de junho; as entregas das avaliações aos Encarregados de Educação serão no dia 12, das 17h às 19h.
Nos dias 12 e 13, os alunos poderão regularizar a sua situação de admissão a exame, junto dos
serviços administrativos. No dia 14, são afixadas as pautas de chamada.

r) para os 7º, 8º e 10º anos, a afixação das pautas será no dia 20, à tarde e a entrega das avaliações, das
17h às 20h.

s) os manuais disponibilizados pela escola no início dos anos letivo deverão ser entregues entre os dias
29 de maio e 10 de junho (9º, 11º e 12º anos); para as disciplinas de exame, até ao dia 30 de junho e
dos dias 6 a 16 de junho (7º,8º, e 10º anos) e até ao dia 30 de junho, para os cursos profissionais.
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Departamentos

t) ------ Nos dias 25 (quinta-feira) e 31 (quarta-feira), a partir das 10 horas realizar-se-ão as atividades
Corrida Solidária e Atividades na Praia promovidas pelo Departamento de Educação Física e
Desporto.

Associação de Estudantes
u) ----- A Associação de Estudantes ESVN fez-se representar no 1º Encontro de Associações de
Estudantes que se realizou em Vila Nova de Gaia. Este encontro proporcionou uma reflexão alargada
e a partilha de boas práticas.

Decisões:

a) ------ a sequência do parecer positivo para a abertura do curso PROFIJ, nível IV, tipo 6, ao
Conselho Pedagógico sugeriu a um curso na área da Informática. A escola deverá informar a
DRE até ao dia 24 de maio. Deve o Departamento de Artes e Tecnologias reunir e dar o seu
parecer relativamente à viabilidade do curso.

b) ----- os departamentos devem propor as suas atividades durante o mês de julho, para que na
primeira reunião do Conselho Pedagógico, no início do ano letivos, se possa aprovar o PAA.

Recomendações:

a) ----- a Presidente do Conselho Executivos alertou para a necessidade de repensar a pertinências
pedagógica de algumas atividades propostas, bem como a sua calendarização.

b) ----- devem os departamentos fazer a avaliação das suas atividades e sugerir a sua continuidade
ou não.

c) ------ os departamentos e os conselhos de turma deverão fazer uma análise das estatísticas da
avaliação do segundo período.

d) ----- em reuniões de departamento, deve ser reforçada a importância do cargo de DT e destacar
poder efetivo dos Conselhos de Turma. Ponderar ainda a participação da Coordenadora do
Prosucesso no Conselho Pedagógico como elemento efetivo ou a convite.
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e) ----- a eleição para a Associação de Estudantes deverá ocorrer mais cedo e ter a preocupação de
ajustar as atividades com as dos Departamentos Curriculares.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

O Secretário

_______________________________
(Clarinda Mª Rod. Barreira)
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