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SÚMULA DA 1.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA
NO DIA 30 DE junho DE 2017
Informações
A Coordenadora do Departamento de Línguas Românicas, Clarinda Barreira, foi eleita por maioria
para presidir a este órgão.

da Presidente do Conselho Executivo
a) no dia treze de junho, esteve presente com a psicóloga Raquel Oliveira numa sessão promovida
pela Direção Regional de Educação, para fazer um balanço intermédio do Programa de Combate à
Violência e Promoção de Cidadania;
b) no dia dezasseis de junho, realizou-se uma reunião da Assembleia de Escola, tendo sido eleita
presidente desta assembleia, a docente Ana Cavaleiro;
c) no âmbito do programa PROSA, foram realizadas entrevistas a quatro candidatas e no próximo
dia três de julho, duas das candidatas selecionadas iniciarão funções na nossa escola como
assistentes operacionais;
d) a docente Maria Cristina Codorniz vai frequentar a oficina de formação “Avaliação nos ensinos
básico e secundário, como avaliar para o sucesso educativo?” que se realizará de dez a treze de
julho e de quatro a cinco de setembro, em Ponta Delgada. Esta oficina será replicada junto das
lideranças intermédias, à equipa do ProSucesso e também aos Diretores de Turma desta unidade
orgânica;
e) a docente Rosa Pinto, vai frequentar a ação de formação “ Construção de instrumentos de
avaliação, análise e feedback”, de seis a nove de setembro e que vai também ser replicada junto
das mesmas estruturas;
f) a Fase Nacional do Concurso Nacional de Leitura realizar-se-á no dia sete de julho, na
Biblioteca Municipal de Anadia. A Região será representada por uma aluna da nossa escola, Ana
Fagundes (Ensino Secundário);
g) durante a primeira fase dos exames nacionais, esteve presente na nossa escola o inspetor Paulo
Lima que referiu que todo o processo estava a decorrer dentro da normalidade;
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h) no dia vinte seis de junho, esteve presente na Academia da Juventude, no âmbito do Conselho
Local da Educação, no sentido de emitir um parecer sobre a primeira Carta Educativa do Concelho
da Praia da Vitória;
i) no dia catorze de julho, a Comissão Coordenadora do ProSucesso, da Direção Regional da
Educação, estará na nossa escola e realizará três sessões de trabalho, a primeira com o Conselho
Executivo, a segunda com a Equipa do ProSucesso e a terceira com Coordenadores de Diretores
de Turma e Coordenadores de Departamento Curricular;
j) o calendário escolar para o próximo ano letivo será o seguinte:
- o primeiro período ocorrerá entre treze de setembro e quinze de dezembro, o segundo
período de três de janeiro a vinte e três de março e o terceiro de nove de abril a quinze de junho
para os alunos do sétimo, oitavo e décimos anos e seis de junho para os alunos do nono, décimo
primeiro e décimo segundo anos;
- a primeira interrupção letiva realizar-se-á de dezoito de dezembro a dois de janeiro, a
segunda de doze a catorze de fevereiro e a terceira de vinte seis de março a seis de abril;
- o dia treze de setembro será dedicado ao ProSucesso;
l) no próximo ano letivo, as datas previstas para a realização das provas de aferição do oitavo ano
são de vinte e um de maio a cinco de junho para as disciplinas de Educação Física e Educação
Visual e doze de junho para a disciplina de Matemática;
m) as provas finais e os exames nacionais da primeira fase no próximo ano letivo decorrem de
dezanove a vinte sete de junho e de dezoito a vinte sete de junho respetivamente; a segunda fase
será de dezanove de julho a vinte e três para as provas finais e de dezoito a vinte e três de julho
para os exames nacionais;
n) está prevista realização das reuniões de departamento curricular para a distribuição de serviço
no próximo dia 20 de julho, onde serão também indicados um docente por departamento para
integrar a equipa que organizará o dia do ProSucesso;
o) de três a cinco de julho, na escola secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, decorrerá a ação
de formação “Exploração de construção de situações de aprendizagem com TIC com recurso à
utilização da linguagem de programação SCRATCH”, facultada pela ESE de Setúbal e da
responsabilidade dos formadores João Torres e Helena Romano;
p) o abaixo-assinado que a turma décimo H entregou no Conselho Executivo também foi enviado
à Direção Regional de Educação;
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q) no dia sete de julho, vai realizar-se na escola secundária Jerónimo Emiliano de Andrade um
encontro REDA. É convidado Adelino Calado, diretor do agrupamento de escolas de Carcavelos;
r) no dia três de julho, no salão nobre da Secretaria Regional de Educação e Cultura, realizar-se-á
a reunião da comissão permanente das unidades orgânicas do ensino público;
s) relativamente ao crédito horário das disciplinas de Português e Matemática, para o terceiro
ciclo, não foram atingidas as metas contratualizadas;
t) a elaboração das turmas do ensino básico está cargo dos docentes Mário Machado e Sandra
Machado e do ensino secundário, as docentes Gabriela Martins e Rita Barcelos.

Coordenadores
a) os Coordenadores de Departamento apresentaram as análises SWOT feitas em Departamento,
ou seja, apresentaram os pontos fortes e os pontos fracos que os Departamentos evidenciaram no
triénio 2014 – 2017 e ainda as áreas de trabalho que carecem de melhoria;
b) foram apresentadas as atividades integradas no P.A.A. Primeiro pela presidente do Conselho
Executivo e, seguidamente, pelos coordenadores de cada Departamento. O coordenador dos
diretores de turma do ensino secundário propôs dar continuidade à atividade Sessões de
esclarecimento sobre a realização de provas de exame e acesso ao ensino superior;
c) a Coordenadora do Departamento de Artes e Tecnologias manifestou preocupação com a
realização das provas de aferição do oitavo ano devido à falta de informação mais objetiva quanto
ao seu conteúdo e ainda devido à falta de material de apoio (manuais).

Decisões
a) foram revistos e aprovados os critérios de distribuição de serviço do pessoal docente para o
próximo ano letivo;
b) constituir uma turma de Projeto Curricular Adaptado, conforme o artigo 42º, Medidas

Educativas – ponto 1, alínea h) do RGAPA;
c) candidatura ao crédito horário nas disciplinas de Português e Matemática do terceiro ciclo para
o próximo ano letivo;
d) alteração da carga letiva semanal da disciplina de Francês, no terceiro ciclo, 3 blocos de 45
minutos e de Matemática, no 9º ano, 3 blocos de 90 minutos, se for concedido o crédito horário;
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e) foi feita a análise do plano curricular dos cursos de ProFij e distribuíram-se as disciplinas da
componente tecnológica pelos Departamentos Curriculares;
f) foram analisadas, aprovadas e encaminhadas as situações de dupla retenção de ciclo;
g) foram apresentados, analisados e aprovados os relatórios circunstanciados dos P.E.I.

Recomendações
a) a Presidente do Conselho Executivo alertou que os docentes vigilantes não devem levar o
telemóvel para a sala de vigilância que, mesmo estando no silêncio, pode vibrar; os docentes
vigilantes não podem sair da sala e que têm de ler integralmente as advertências aos alunos (cf.
documento entre pelo secretariado de exames) e que devem circular o menos possível pela sala
para não incomodar os discentes;
b) a Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais pediu que fosse feito um esforço para que
as disciplinas de exame ocupassem os tempos letivos da manhã, na mancha horária dos alunos.

A Presidente do Conselho Executivo

As Secretárias

____________________________________

___________________________________

(Augusta Escobar)

(Dulce Silveiro e Maria Cristina Codorniz)

