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N.º 7
SÚMULA DA 7.ª SESSÃO (6ª ORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO)
REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2015
Informações:
1.Da Presidente do Conselho Executivo
a) O ofício-circular de 17 de dezembro, Ofício-circular S-DRE/2014/4924 foi enviado às escolas com
esclarecimentos sobre alunos com dislexia. Sugeriu-se a leitura aos professores em geral, sobretudo, as
estratégias elencadas, no sentido de melhorar as competências dos seus alunos.
b) A resolução nº 8/2014/A, de 18 de março, da Assembleia Legislativa Regional recomenda a aplicação do
estudo PISA 2015, promovido pela OCDE, na Região Autónoma dos Açores. Este estudo foi criado em 2000
e tem como objetivo a avaliação de desempenho de alunos com 15 anos de idade em vários países.
c) Encaminhou-se para todos os professores o regulamento do Prémio OUSAR, INTERVIR, MELHORAR para
combater o insucesso escolar, promovido pela DRE. Sugere-se que se pensem propostas internas de
combate ao insucesso escolar de forma a, em anos futuros, ser possível a candidatura ao referido concurso.
d) A prova de inglês Preliminary for Schools (PET), de Cambridge English Language Assessment da
Universidade de Cambridge é obrigatória para o nono ano e facultativa para os restantes alunos entre os
onze e os dezoito anos de idade. O certificado tem de ser solicitado na plataforma digital pelo encarregado
de educação. As inscrições decorrem de três a vinte e dois de fevereiro no site:
www.preliminaryenglishtest.iave.pt. A prova escrita realizar-se-á a seis de maio pelas treze horas e as
provas orais decorrerão de sete de abril a cinco de maio.

2.Da Presidente do Conselho Pedagógico
e) A decisão sobre a realização dos Testes Intermédios do 11º ano foi retificada, uma vez que a circular n º
C-DRE/2014/20, de 1 de outubro, estabelece a obrigatoriedade da realização dos referidos testes, nas
escolas da Região Autónoma dos Açores.
f) O prazo de inscrição para o concurso do logótipo da escola, “Para uma escola livre”, foi prolongado até
30 de janeiro, dada a fraca adesão até ao momento. O regulamento e a alteração estão divulgadas na
página da escola. A entrega dos trabalhos deverá ser realizada até 5 de fevereiro.
g) Foi divulgada na página da escola a deliberação nº 40/2015, de 12 de janeiro, sobre as provas de ingresso
para o primeiro ciclo de estudos do curso de Educação Básica.
h) Apresentou-se a informação relativa ao prémio de “Boas Práticas Inclusivas”, promovido pela Direção
Regional das Comunidades, sobre questões de interculturalidade, emigração e imigração.

3. Da Coordenadora de Educação Física e Desporto
i) Foram apurados para a Prova Regional de Corta-Mato os alunos: Adriana Garcia, Andreia Balbino e
Gonçalo Borges. Esta fase decorrerá na Horta, no próximo dia 7 de fevereiro.
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Decisões/ Recomendações:
- A Presidente do Conselho Executivo pôs à consideração a inclusão do sábado no calendário das reuniões
de avaliação do segundo período. Após a concordância unânime deste conselho, foi apresentada a
proposta da calendarização dos conselhos de turma de avaliação do segundo período, a saber: vinte de
março das dezasseis e quarenta e cinco às dezoito e quinze, para vinte e um e vinte e três de março, das
oito às dezoito horas.
- foram aprovados o regulamento da Prova de Aptidão Profissional e a grelha de avaliação desta prova.
- foram aprovados nove Projetos Educativos Individuais e atualizado um, respeitante a uma aluna
transferida.
Recomenda-se:
- a leitura do guião de procedimentos para o exercício de evacuação. Não esquecendo que cada grupo
deve permanecer coeso e que o responsável deve dirigir-se a uma gestora para dar a contagem. Os
coordenadores que têm colegas novos no seu departamento devem informá-los dos guiões e dos
procedimentos a tomar;
- que os departamentos procedam à análise crítica das estatísticas agora apresentadas, recolhendo a
informação necessária para a reflexão a ter lugar na próxima sessão deste Conselho;

-

que os departamentos se debrucem sobre a oferta formativa para 2015-2016, nomeadamente, na

seleção de respostas educativas para os alunos do 3º ciclo e secundário. Alerta-se para a leitura e análise
atentas do Despacho Normativo nº 12/2014, de 5 de maio, que cria os cursos de formação vocacional,
sublinhando a importância da recolha de informação sobre os interesses e, consequentemente, da seleção
das áreas específicas vocacionais deste curso bem como da necessidade de criação de uma equipa
pedagógica de elaboração e acompanhamento do currículo;
- o preenchimento atempado (até dez dias após a realização) do relatório de avaliação das atividades
realizadas ao longo do ano letivo.

A Presidente do Conselho Pedagógico

A Secretária

Paula Cotter Cabral

Carla Duarte
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