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SÚMULA DA 2.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA
NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017
Informações
da Presidente do Conselho Pedagógico
a) o ponto sete da Ordem de Trabalhos (Análise dos Relatórios de Escola das Provas de Aferição
2016-2017) transita para uma outra reunião, por disponibilização tardia dos relatórios por parte do
Instituto de Avaliação Educativa, o que não permitiu a necessária análise pelos departamentos.

da Presidente do Conselho Executivo
a) não foi autorizada pela Direção Regional da Educação a constituição da Turma de Projeto
Curricular Adaptado nos termos que foram propostos pela Escola. Após terem sido contactados os
respetivos encarregados de educação, os alunos passaram a integrar uma turma com um percurso
formativo de três anos e constituído por todas as disciplinas, sendo introduzidas estratégias
específicas de gestão dos currículos;
b) a turma 9º G (constituída por alunos com retenções, mas sem problemas de comportamento),
inicialmente constituída, não foi autorizada pela DRE, tendo sido os alunos distribuídos por várias
turmas;
c) por indicação da DRE, as disciplinas das componentes Sociocultural e Científica comuns às
duas turmas de PROFIJ de Nível II - Tipo 2, do 9º ano, passaram a ser lecionadas em simultâneo
nas duas turmas, o que não é considerado benéfico pelo Conselho Executivo, uma vez que
implicam vários prejuízos para os professores e para os alunos, nomeadamente por se tratarem de
conjuntos de alunos com características significativamente distintas e que frequentam áreas de
formação diferentes. Considera-se, assim, que a DRE não foi sensível às necessidades dos alunos,
nem teve em consideração as muito prováveis implicações negativas nas dinâmicas de turma e na
gestão pedagógica de conteúdos e de percursos escolares, preocupando-se mais com indicadores
quantitativos;
d) por indicação da DRE, dois horários completos foram reduzidos e foram retiradas algumas
componentes de outros, obrigando a uma reformulação global dos horários;
e) ainda há alguns horários por preencher e que constam da Bolsa de Emprego Público dos
Açores;
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f) ninguém se candidatou ao lugar de terapeuta da fala no âmbito do Programa Estagiar L, tendo
sido solicitado à DRE, em alternativa, a abertura de um lugar de psicólogo/a, o que foi autorizado.
A técnica selecionada iniciará funções a dois de outubro próximo;
g) das seis vagas solicitadas para assistentes operacionais, foram somente autorizadas duas;
h) será aberto um concurso público para a contratação por tempo indeterminado de um/a
psicólogo/a e de dois/duas assistentes operacionais;
i) a Equipa do ProSucesso sofreu alterações, passando a ser constituída por: Rosa Pinto
(Coordenadora), Andreia Sales, Priscila Ferreira, Sandra Fernandes, Teresa Robalo e Rita
Barcelos (colaboradora na qualidade de Embaixadora REDA);
j) corrigindo uma informação dada na Reunião Geral de Professores, de facto, a docente Isabel
Ávila desenvolveu de forma sistemática uma Oficina de Exames envolvendo um número
significativo de alunos do 9º Ano, da qual foi feita um balanço positivo;
k) os Relatórios Individuais das Provas de Aferição foram entregues aos respetivos Diretores de
Turma dos 9º Anos, para que fossem divulgados junto dos encarregados de educação e dos
docentes envolvidos, no sentido de se apoiar os alunos com orientações objetivas;
l) os Relatórios de Escola das Provas de Aferição serão enviados aos Coordenadores de
Departamento para análise partilhada em departamento e posterior reflexão em Conselho
Pedagógico, de forma a se identificarem estratégias de promoção de possíveis melhorias dos
processos pedagógicos e dos resultados;
m) foram divulgadas, junto dos alunos, informações relativas aos Exames Nacionais 2017/2018.
No caso particular dos exames de Matemática e de Física e Química são de considerar algumas
implicações relativas ao desenvolvimento curricular implementado;
n) ainda relativamente a exames, estão a ser desenvolvidos esforços no sentido de ser integrada
uma nova funcionalidade nas máquinas de calcular gráficas que iniba o uso fraudulento destas, por
exemplo através da integração não permitida de fórmulas e de conceitos, prevendo-se que esta
inovação já seja usada nos Exames Nacionais de 2019/2020;
o) a docente Olga Machado foi nomeada Coordenadora da Biblioteca Escolar por três anos,
estando a ser organizada uma equipa de trabalho. Pretende-se que a Escola concorra à Rede
Regional de Bibliotecas Escolares, sendo para isso necessário integrar na escada de acesso à
Biblioteca da Escola uma rampa de apoio à mobilidade de pessoas com deficiência;
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p) brevemente, serão iniciadas as intervenções de melhoria no edifício da Escola, tanto no interior
como no exterior, estando-se à espera da aprovação do Plano de Segurança por parte da DRE. O
foco da intervenção incidirá nas situações de infiltração de água e de degradação de estruturas em
betão e cimento, como cimalhas e rebocos. O período previsto para a conclusão destas é de
sessenta dias.

dos Coordenadores
a)

a Coordenadora do Departamento de Línguas Germânicas, Maria Cristina Codorniz,

apresentou um Plano de Formação a desenvolver na Escola no âmbito da replicação da ação de
formação por si frequentada, em junho e em setembro, sobre "Avaliação no 3º Ciclo e no Ensino
Secundário", com vista à melhoria das práticas avaliativas;
b) o Coordenador do Departamento de Ciências Físicas e Naturais, João Pedro Lopes, aquando da
apresentação do relatório do PAA 2016/2017, referiu que duas atividades promovidas pelo seu
Departamento foram incorretamente referenciadas como não previstas. De facto, chegaram a
integrar a primeira versão do PAA, mas depois deixaram de constar nos documentos subsequentes,
apesar das várias chamadas de atenção (situação que será retificada no respetivo Relatório).

Decisões
a) foi aprovada a ata da Reunião Ordinária do Conselho Pedagógico de trinte de junho de dois mil
e dezasseis;
b) foi aprovado o Regimento do Conselho Pedagógico para o triénio 2017/2020;
c) foi definida a constituição de cada uma das três Comissões funcionais do Conselho Pedagógico:
Comissão de Coordenação Pedagógica (Clarinda Barreira, Dulce Silveiro, Marcos Aguiar e Sónia
Bárbara), Comissão de Autoavaliação (João Pedro Lopes, Mário Machado, Rosa Pinto e Sandra
Sousa) e Comissão de Acompanhamento Sociocultural (Augusto Vilela, Lisa Ávila, Maria
Cristina Codorniz e Paulo Pinto);
d) foram definidas as datas de referência para as Reuniões Ordinárias do Conselho Pedagógico;
e) decidiu-se pelo agendamento de uma reunião extraordinária para o dia quatro de outubro de
dois mil e dezassete para abordagem do ponto seis da Ordem de Trabalhos (Análise, alteração e
aprovação de Critérios de Avaliação);
f) foram aprovados Relatórios Circunstanciados dos P.E.I. e um P.E.I..
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Recomendações
a) a Presidente do Conselho Executivo reforçou a necessidade dos Coordenadores de
Departamento divulgarem devidamente o Prémio Ousar, Intervir, Melhorar 2018, relativo a
projetos desenvolvidos em 2016/2017, e incentivarem os colegas de Departamento a refletirem
sobre o documento Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, enquanto referencial
para as múltiplas ações pedagógicas individuais e coletivas;
b) o Coordenador dos Diretores de Turma do Ensino Básico, Mário Machado, chamou a atenção
para a necessidade de se adotarem medidas articuladas e efetivas relativamente às problemáticas
comportamentais identificadas nas duas turmas de PROFIJ de Nível II - Tipo 2, do 9º ano,
podendo estas ter por referência as metodologias partilhadas no âmbito do Plano ProSucesso.

A Presidente do Conselho Pedagógico

O Secretário

____________________________________

___________________________________

(Clarinda Barreira)

(Augusto Vilela)

