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SÚMULA DA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO,
REALIZADA NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2015
Informações:
- da Presidente da reunião:
1. Foi contactada pela representante da Plátano que agendou para o dia 16 de fevereiro uma palestra
a cargo de Elisabete Jacinto, direcionada aos alunos do 3º ciclo;
5. Vai enviar a todos os conselheiros o despacho normativo nº 31/2015 de 26 de agosto
relativamente ao Fénix Açores.
6. A escola recebeu os ofícios “Regime de Assiduidade dos alunos matriculados nos cursos
profissionais de nível IV” e “Recomendações comuns sobre medidas para assegurar o cumprimento
dos objetivos de aprendizagem por módulo/disciplina nos cursos profissionais, associadas ao regime
de assiduidade dos alunos” que devem ser analisados pelos Diretores de Turma destes cursos
conjuntamente com a sua coordenadora.

- Presidente do Conselho Executivo:
- Está a decorrer a 2ª fase de exames do Ensino Profissional.
- No âmbito da candidatura do programa “Estagiar L”, contaremos com a Psicóloga Verónica
Raulino durante 11 meses a começar a partir de outubro. Em relação ao Técnico de Informático não
tivemos candidatos.
- As professoras Clarinda Barreira e Maria Leonardo encontram-se a frequentar a ação de formação
das Novas Metas Curriculares do Português e da Matemática, respetivamente, em São Miguel e
depois vão replicar aos colegas.
- Os professores Carla Duarte e José Noro vão participar na formação inicial de Educação
Empreendedora: “O caminho do Sucesso”, nos próximos dias 16, 17 e 18 de setembro, em Ponta
Delgada.
- O CE nomeou uma equipa para planificar o dia do ProSucesso.
- As atividades deste dia foram divulgadas na página da escola, na página de facebook da escola e o
Padre Domingos Faria fará também a divulgação nas suas eucaristias.
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Decisões:
- A calendarização das sessões ordinárias do Conselho Pedagógico, que se realizarão a partir das
14:15 e com uma duração máxima de 2h e 30 min, foi aprovada para os seguintes dias:
14 de outubro;
25 de novembro;
13 de janeiro;
24 de fevereiro;
9 de março;
20 de abril;
18 de maio;
29 de junho.

- As equipas de trabalho das comissões deste Conselho manter-se-ão durante o triénio.

- Do Plano Anual de Atividades de 2014/2015, foram propostas para louvor as seguintes atividades:
“Bailinho de Carnaval”, “Papagaios de Papel”, “Parlamento dos Jovens”, “Comemorações do 25 de
Abril”, “Concurso Nacional de Leitura” e “Corta-Mato”.

- Uma vez que não foram apresentados os relatórios no momento da proposta das atividades, têm
agora de ser elaborados os relatórios para atribuição de louvor, de acordo com os critérios previstos,
para serem enviados para a comissão até 7 de outubro.

- Após a análise do Relatório de Atividades da Biblioteca Escolar 2014/2015, este mereceu parecer
favorável deste conselho no que respeita à organização, estrutura e respeito pelos tópicos a abordar.
As propostas excecutivas incluídas no relatório serão analisadas pelo Conselho Executivo.

- A proposta para alterar os critérios de avaliação do Ensino Recorrente Mediatizado, no âmbito da
participação, depois de analisada, e tendo em conta o nível de burocratização inerente aos 5% a
atribuir, não obteve parecer favorável. Continuam a vigorar os critérios anteriores, salientando o
facto de que a avaliação dos elementos mediatizados são da responsabilidade de cada docente e que
a participação não pode penalizar os alunos uma vez que a presença não é obrigatória.
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- O Departamento de Educação Física vai no presente ano letivo, inscrever a escola na Corrida
Solidária, promovida pela associação Médicos do Mundo.

- O CE apresentou as seguintes propostas para o calendário das reuniões de avaliação:
a) Ensino regular e ProFIJ:
1º período: 16 de dezembro a partir das 16:45 e dias 17, 18 e 19 de dezembro; com entrega das
avaliações aos encarregados de educação, nos dias 5 e 6 de janeiro;
2º período: 18 de março a partir das 16:45 e dias 19, 20 e 21 de março; com entrega das avaliações
aos encarregados de educação, nos dias 5 e 6 de abril;
b) Ensino Profissional:
1º momento: de 25 a 29 de janeiro;
2º momento: de 26 de abril a 2 de maio.

- O Departamento de Ciências Sociais salienta que, na reunião do CP de 15 de julho de 2014, a
disciplina de Ambiente e Desenvolvimento Rural ficou atribuída ao grupo 420 e, no entanto, está
agora atribuída ao grupo 520. A presidente do CE justificou esta medida como tendo sido uma
questão de distribuição de serviço, pois o número de horas remanescentes no grupo 520 não
permitia a abertura de concurso para um horário incompleto.

- Relativamente à proposta de distribuição da carga horária das disciplinas de Geometria Descritiva
A, no 11º ano, e de Desenho A, no 12º ano, em 2 blocos de 135’ em vez de 3 blocos de 90’, a
Presidente do Conselho Executivo confirmou ter existido uma falha e referiu que os horários
seriam revistos.
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Recomendações:
- A comissão de Formação e componente sócio-cultural fez o balanço final do PAA 2014/2015 e
consequente atualização, uma vez que faltavam muitos relatórios de atividades. Foi necessário
proceder a uma recontagem e como tal, sugerem a elaboração do relatório das atividades
atempadamente.

- É necessária a atualização do Regulamento Interno, pois existem vários pontos que carecem
reformulação.

Praia da Vitória, 9 de setembro de 2015

A Presidente do Conselho Pedagógico

A Secretária

Paula Cotter Cabral

Carla Duarte
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