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N.º 4
SÚMULA DA 4 .ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO,
REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017

Informações:

Da presidente do Conselho Executivo:
- Este ano letivo a prova final de Português do 9º ano vai contemplar a compreensão oral.
- As provas de línguas estrangeiras do ensino secundário também irão contemplar itens de
compreensão da oralidade.
- Três alunos da nossa escola ficaram apurados para a fase de Ilha do corta-mato escolar. São eles
os alunos Manuel Alves do 9ºF, Adriana Garcia do 11º A e o Diogo Ribeiro do 10.º E.
- A escola encontra-se em fase de entrevista para a contratação de dois assistentes operacionais.
- A 3 de janeiro entraram ao serviço dois no âmbito do projeto Estagiar L e um no âmbito do
Estagiar T.
- Estão a decorrer as reuniões de avaliação dos cursos profissionais.
- Terminaram no dia 23 (segunda-feira) os exames do mecanismo de recuperação um.
- No dia 30 de janeiro os computadores da sala de trabalhos serão substituídos.
- Foram criadas ordens de serviço com procedimentos mais rigorosos nas entradas e saídas da
escola. A saber: a entrada de pessoas externas terá de ser efetuada pelo portão de baixo de modo
que todos os visitantes se identifiquem e deixem um documento identificativo junto do porteiro;
no parque de estacionamento externo o porteiro irá controlar os elementos externos à escola.
- A escola em parceria com a SRE e o ISSA irá promover o programa “ mais família, mais jovem” no
âmbito da educação parental. Este programa visa o acompanhamento de alunos e respetivas
famílias do 9 aos 18 anos. A ficha de inscrição/sinalização está disponível na reprografia. A
Presidente do Conselho Pedagógico questionou sobre o horário das ações e a Psicóloga Raquel
Oliveira informou que as famílias serão consultadas sobre a sua disponibilidade/preferência.
- O Clube de Proteção Civil em parceria com o SRPCBA irá organizar uma ação de formação sobre o
manuseamento de extintores no dia 3 de abril. Pretende-se formar o maior número de
funcionários possível, pelo que se está a tentar fazer dois grupos de trabalho.
- O Conselho Executivo disponibiliza-se para apurar os alunos de mérito e excelência.
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- O Conselho Executivo irá organizar a cerimónia de entregas de diplomas de mérito que se
realizará no dia 20 de fevereiro.
- O presidente da Junta de Freguesia das Lages está a organizar juntamente com a Secretaria
Regional da Cultura algumas tertúlias de escrita criativa de bailinhos de carnaval.
- A ordem de saída da sala de aula é uma medida de caráter excecional e que tem procedimentos
rigorosos que devem ser seguidos. Propôs algumas alterações a serem analisadas pelos
departamentos.
- Relembrou que no âmbito do ProSucesso foi criada uma equipa para avaliar, coordenar,
potenciar todos os projetos e atividades. Esta equipa é constituída pelas docentes Rosa Pinto
(coordenadora), Teresa Robalo, Goreti Batista, Laudalina Oliveira e Sandra Fernandes. Estes
docentes quando pedem informações é no âmbito das tarefas que lhes foram atribuídas e com o
objetivo de melhorar o sucesso dos nossos alunos e do programa. Informou, ainda, que numa
primeira fase (1º Período) o trabalho da equipa se centrou mais em fazer um diagnóstico e que no
segundo e terceiros períodos serão feitas solicitações de colaboração com o objetivo de
implementar a totalidade do plano.

Da presidente do Conselho Pedagógico:
- Estão disponíveis na página da escola novas informações sobre exames.
- O concurso “A aprendizagem começa aqui” é destinado a todos os alunos de todas as Escolas
Associadas da UNESCO. Este concurso encontra-se divulgado na página da escola.

Decisões/ Recomendações:

- Os departamentos deverão refletir sobre o significado de excecional no que concerne à ordem de
saída da sala de aula.
- Foram propostos novos procedimentos a seguir em caso de expulsão da sala de aula. Estes
deverão ser analisados pelos departamentos curriculares.
- Os departamentos e os conselhos de turma, quando se justifique, deverão analisar as estatísticas
da avaliação do primeiro período.
A Presidente do Conselho Pedagógico
Paula Cotter Cabral

A Secretária
Cláudia Marcão
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