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SÚMULA DA 13.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA
NO DIA 12 DE JULHO DE 2018
Informações
da Presidente do Conselho Executivo
- as reuniões de avaliação previstas para o dia de hoje estão a realizar-se com normalidade, prevêse que fiquem concluídas amanhã, dia treze de julho;
- os docentes Alexandre Jacinto, Mário Machado e Sandra Machado são responsáveis pela
constituição das turmas do ensino básico; as docentes, Dulce Silveiro, Isabel Matos e Marisa Inácio
pelas turmas do ensino secundário e as docentes Helena Marquês e Sandra Sousa pelas turmas do
ProFij;

- ainda não foram elaboradas as turmas do sétimo ano, pois a escola Básica Integrada Francisco
Ornelas da Câmara ainda não enviou os boletins de matrícula, bem como os dos alunos que vão
para o décimo ano;
- já se realizaram trinta e duas provas de seleção para o curso ProFij de Técnico (a) de Desporto,
tendo sido selecionados vinte e dois alunos nas provas práticas;
- no próximo dia dezasseis de julho, realizar-se-á uma sessão de esclarecimento sobre o Projeto
de Autonomia e Flexibilidade Curricular, na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade na
qual estarão presentes a presidente do conselho executivo, a presidente do conselho pedagógico
e a coordenadora do ProSucesso da nossa escola;
- a Assembleia de Escola apresentou uma proposta para que a sala de alunos passasse a ser a atual
sala número oito, com vista a que alunos com mobilidade reduzida possam usufruir deste espaço
e por se encontrar numa das entradas do edifico escolar por onde entram muitos alunos;
- foram concluídas as entrevistas de assistente operacional, para duas vagas na nossa escola;
- ao abrigo do Programa CEI, duas auxiliares de ação educativa vão continuar a trabalhar na nossa
escola;
- através do Programa PROSA, foi prorrogado o contrato de dois auxiliares de ação educativa;
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- foi ainda solicitado ao Diretor Regional da Educação um(a) terapeuta da fala e um(a) psicólogo(a),
ao abrigo do estagiar L e um (a) profissional na área da contabilidade e gestão, ao abrigo do
estagiar L ou T, para exercerem funções nesta UO;
- um dos técnicos de informática ao serviço na escola, ao abrigo do estagiar L, usufruiu da
prorrogação do seu estágio e foi solicitado ao Diretor Regional da Educação a abertura de concurso
para um profissional nesta área mas não foi autorizado;
- recordou o Decreto Regulamentar Regional n.8/2016/A de 28 de julho que regulamenta o sistema
de avaliação de desempenho do pessoal docente e que tem em sua posse os relatórios de
desempenho dos docentes em regime de contrato a termo;

da Presidente do Conselho Pedagógico
- apresentou o Despacho 1130/2018 de 9 de julho que vem regulamentar a constituição e as
competências das equipas do ProSucesso das diferentes unidades orgânicas da região.

da Coordenador do ProSucesso
- foi apresentado o plano de ação estratégico 2018/2019, tendo sido elencados os problemas a
resolver: falta de articulação entre ciclos (passagem de informação entre os diretores de turma);
alunos com necessidade de acompanhamento personalizado (designadamente os alunos do oitavo
ano, que deixam de ter o apoio do diretor de turma em Cidadania) e a percentagem de níveis
negativos na avaliação interna do décimo ano da disciplina de Português (vinte sete vírgula seis
por cento no final do segundo período);
- a ficha biográfica do aluno foi reformulada;
- equipa do ProSucesso está a elaborar uma ficha para a caracterização de cada turma a aplicar no
início do ano letivo.

Recomendações
- a presidente do conselho executivo, solicitou aos coordenadores dos departamentos curriculares
que façam um levantamento de necessidades do material necessário ao funcionamento dos
grupos disciplinares para o próximo ano letivo e enviem essa informação para o órgão de gestão;
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- a presidente do conselho pedagógico referiu ainda que, nas reuniões de departamento, devem
ficar em ata os conteúdos não lecionados;
- a coordenadora do departamento de línguas românicas solicitou que a disciplina de Francês no
terceiro ciclo seja lecionada em blocos de quarenta e cinco minutos;
- o coordenador do departamento de ciências físicas e naturais propôs que nas disciplinas de
Biologia e Geologia e Físico-química do décimo e décimo primeiros anos se faça o desdobramento
dos cento e trinta e cinco minutos;
- a coordenadora do departamento de ciências sociais recordou que a disciplina de Geografia A
deve ser lecionada em dois blocos de noventa minutos e dois de quarenta e cinco minutos;
- a presidente do conselho executivo sugeriu que nas reuniões de distribuição de serviço sejam
acauteladas as situações de distribuição da carga horária pelas diferentes disciplinas.

Deliberações
- aprovação das ata da sessões dos dias 23 de maio e 13 de junho;
- foram agendas as reuniões para dezassete e dezoito de julho entre a presidente do conselho
executivo e os coordenadores de departamento e para dezanove as reuniões com cada um dos
docentes avaliados;
- fora distribuídos os planos curriculares dos cursos de ProFij pelos vários departamentos;
- foi feita a revisão e aprovação dos critérios de distribuição de serviço do pessoal docente.

A Presidente do Conselho Pedagógico

_________________________________
(Clarinda Barreira)

A Secretária

___________________________________
(Dulce Silveiro)

