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SÚMULA DA 14.ª SESSÃO ORDINÁRIA, 4ª EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2018
Informações
da Presidente do Conselho Executivo
- já estão constituídas 4 turmas do 7º ano, com uma média de 17 alunos por turma; 4 do 8º ano
com uma média de 19 alunos por turma e 4 do 9º ano com uma média de 20 alunos;
- relativamente às turmas do Ensino Secundário, ainda não se encontram concluídas, por
constrangimentos relacionados com a greve dos docentes às avaliações;
- no dia 16 de julho, a presidente do conselho executivo, a presidente do conselho pedagógico e a
coordenadora da equipa ProSucesso participaram numa sessão de esclarecimento sobre o projeto
de Autonomia e Flexibilidade Curricular, onde foram apresentados os projetos desenvolvidos por
outras unidades orgânicas no presente ano letivo. Informou ainda que este ano aderiram 11 novas
unidades orgânicas a este projeto.
- o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho cria a área de Cidadania e Desenvolvimento do ensino
secundário, cabendo a cada escola aprovar a estratégia de educação para a cidadania;
- ainda não existe data definida para a reunião de distribuição de serviço;
- na próxima semana, será marcada uma reunião com a equipa pedagógica da Autonomia e
Flexibilidade Curricular;
- quanto à avaliação do desempenho docente falta apenas a reunião da comissão de avaliação
para conclusão do processo.

da Comissão de Formação e Componente Sócio-Cultural do CP
- Foi apresentado o relatório do Plano Anual de Atividades 2017/2018 e feitas algumas

recomendações a ter em consideração no próximo ano letivo (ver documento).

da Comissão de Autoavaliação do CP
- Foram apresentadas as estatísticas de avaliação do 3º Período do ensino regular (sem a avaliação
sumativa externa) e dos cursos de Profij em funcionamento na escola.
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Recomendações

da Coordenador do ProSucesso
- o departamento de matemática deve refletir sobre os resultados das avaliações internas e externas à
disciplina e proceder a uma análise cuidada da medida para fazer face aos problemas de “Insucesso nas
Provas Finais de Ciclo e Insucesso na avaliação interna do 3º período” (plano estratégico da ação
2017/2018).

Deliberações
- Foram analisados e aprovados relatórios circunstanciados e PEI`s dos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico
e Profij II.
- Procedeu à análise das situações de retenções repetidas de ciclo e fez-se o respetivo encaminhamento
dos alunos.

A Presidente do Conselho Pedagógico

_________________________________
(Clarinda Barreira)

O Secretário

___________________________________
(João Pedro Lopes)

