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SÚMULA DA 8ª SESSÃO, 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
PEDAGÓGICO, REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016

Informações:
Da presidente do conselho executivo:
a) --- Até ao dia 15 de março deverá ser elaborado um parecer sobre a proposta de alteração da
portaria nº 41/2010 de 23 de abril – regulamento de funcionamento dos cursos do programa
formativo de inserção de jovens (ProFIJ).
b) --- Na passada segunda-feira, 20 de fevereiro, deram entrada ao serviço 4 funcionários ao abrigo do
programa Recuperar. Os funcionários que já se encontravam de serviço ao abrigo deste programa
entram de férias no dia 3 de março e regressam no terceiro período para mais um ano de contrato.
c) --- A Federação Portuguesa de Futebol marcou dois jogos da seleção de sub18 entre Portugal e a
Hungria. Estes realizar-se-ão o primeiro no nosso pavilhão, no dia 2 de março, e o segundo em
Angra, no dia 3 de março. Entretanto irão realizar-se dois treinos diários nos dias 1,2 e 3 de março
entre as 10 e as 12 horas.
d) --- Na semana passada foi enviado, para a escola, um ofício da SER, via correio eletrónico, com o
intuito de se poder vir a assegurar a formação de um curso do secundário ao abrigo do programa
Reativar. Este curso poderá ser iniciado ainda este ano letivo ou no próximo, caso a escola
disponha de condições para o efeito.
e) --- No dia 5 de março, pelas 21:30H, no Auditório do Ramo Grande, será realizado um espetáculo de
angariação de fundos no âmbito do projeto “O Bengaleiro”. O Cartaz será divulgado o mais célere
possível e os bilhetes estarão à venda no conselho executivo, na academia da juventude, junto da
assistente Luísa Marques e do docente Augusto Vilela.
f) ---- No âmbito do projeto Parlamento Jovem a nossa escola volta a estar de parabéns pois os nossos
alunos do b´sico e do secundário foram eleitos para representar a região no Parlamento.
g) --- No âmbito das ADE`s ficou um agradecimento aos docentes Rita Barcelos, José Oliveira e Augusto
Vilela que se disponibilizaram para transportar os alunos que participaram na fase regional do
mega-sprint e mega-salto.
h) --- As atividades dinamizadas pelos diversos departamentos e escola nas comemorações da “semana
da escola” correram muito bem.
i) ---- A funcionária da secretaria Fátima Vasconcelos regressou ao serviço e foi colocada na biblioteca.
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Da presidente do conselho pedagógico:
a) --- A atualização do regulamento interno está quase concluída e este está organizado por anexos
para cada regulamento específico.
b) --- O Clube Desportivo “Os Vitorinos” está a fazer uma angariação de sócios. A cota anual é de 6
euros e destina-se à aquisição de materiais.
c) --- Foi divulgado o despacho nº 237/2016 de 10 de fevereiro que regula os procedimentos a adotar
nas avaliações das aprendizagens e competências a desenvolver nos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do
ensino básico.
d) --- Foi divulgado o ofício 426 da DRE , de 26 de janeiro– avaliação de desempenho de docentes
contratados.

Decisões/ Recomendações:
a) As convocatórias para atividades a realizar na escola devem ter atenção à lotação dos espaços.
b) Os docentes convocados para acompanhar turmas que participam em atividades da escola devem
efetivamente acompanhar os seus alunos.
c) As turmas não convocadas para participar em atividades não o deverão fazer sem autorização do
conselho executivo para evitar a sobrelotação dos espaços destinados às atividades.
d) Recordou-se a necessidade de os departamentos reverem os critérios de atribuição do louvor,
conforme sugerido pela comissão de avaliação.
e) Os diretores de turma devem ser avisados com a antecedência possível sobre a justificação de faltas
dos alunos que participam em atividades da Escola de forma a articular a realização de instrumentos
de avaliação.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

A Secretária

____________________________________
(Cláudia Marcão)
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