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SÚMULA DA

4 .ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO,
REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014

Informações:

Da presidente do Conselho Executivo:
1 - a componente não letiva sem atividade direta com alunos (ANL) deixou de ser de permanência
obrigatória na escola, conforme o veiculado no ofício circular S-DRE/2014/5193. No entanto, os
projetos em curso devem continuar a ser desenvolvidos, pelo que os docentes por eles responsáveis
deverão continuar o respetivo trabalho.

Da presidente do Conselho Pedagógico:

1- Apresentação dos novos elementos deste Conselho. A saber: a representante dos funcionários,
sra. Natália Oliveira; o representante suplente dos encarregados de educação, sr. António
Gonçalves, sendo o efetivo, o sr. Carlos Bessa; a representante dos alunos do décimo ano de
escolaridade, Adriana Correia; o representante dos alunos do décimo primeiro ano, Gonçalo
Lopes; e a representante dos alunos do décimo segundo ano, Carolina Ormonde.
2- Agradecimento à participação dos alunos do Curso Profissional de Técnico de Secretariado, e à
docente Ana Paula Cavaleiro, que organizaram a disposição da sala e preparam um lanche para
o intervalo da reunião, no âmbito das disciplinas da componente tecnológica do curso.
3- A coordenadora da biblioteca escolar, Silvana Correia, pede a todos os departamentos que
solicitem às editoras a disponibilização de manuais adotados, pela escola, para usufruto dos
alunos neste espaço.
4- A nossa escola candidatou-se ao projeto Escola Mais Voluntária com o projeto Bengaleiro. No
final do ano letivo, será efetuada uma avaliação da participação dos elementos envolvidos e
poderão ser atribuídos prémios aos alunos que se destaquem pelas suas ações no âmbito deste
projeto.
5- O Clube das Artes irá decorrer todas as quartas-feiras entre as 15h55m e as 16h50m. Este clube
está aberto a todos os alunos que pretendam desenvolver projetos no âmbito das artes.
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6- Os alunos interessados em participar no projeto Bike To School Day deverão entregar a ficha
de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo encarregado de educação.

Decisões:
À exceção dos critérios enviados pelo Departamento de Línguas Germânicas, por necessidade de
redistribuição de percentagem nas Atitudes e Valores, do Curso Profissionalizante, do REE; e de
algumas disciplinas do Departamento de Artes e Tecnologias, por ainda não terem sido enviados ao
coordenador, os critérios dos restantes departamentos foram apresentados, analisados e aprovados
por este conselho, após a alteração de alguns pontos, nomeadamente, no que respeita:
a) à utilização da grelha aprovada no ano letivo anterior para as disciplinas e UFCD da componente
tecnológica, dos cursos Profissionais e de ProFIJ;
b) à eliminação do nome do curso nas disciplinas de ProFIJ e Profissional que sejam comuns a
vários cursos;
c) à designação do curso, das UFCD, e do nome do docente que as leciona na componente
tecnológica dos cursos profissionais.

Recomendações:
No próximo ano letivo, aquando da revisão dos critérios do ensino secundário de acordo com os
novos programas e com as respetivas metas curriculares, deve ser também uniformizada a
apresentação dos critérios de avaliação, podendo nos cursos de ProFIJ e Profissionais, utilizarse, por exemplo, a grelha aprovada no ano letivo anterior para a componente tenológica.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

A Secretária

_______________________________
(Cláudia Marcão)
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