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SÚMULA DA 3.ª SESSÃO (1ª Extraordinária) DO CONSELHO
PEDAGÓGICO, REALIZADA NO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2017
Informações
da Presidente do Conselho Executivo
a) é urgente a eleição, em assembleia geral, da Comissão Coordenadora da Avaliação de
Desempenho Docente, em conformidade com o Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2016/A, de
28 de julho.

da Coordenadora da equipa ProSucesso
a) a Equipa do ProSucesso necessita de informação relativamente aos apoios disponíveis nas
várias disciplinas, designadamente: identificação do docente, tipo de apoio (sistemático ou
pontual), horário de funcionamento e público-alvo.

Decisões
a) foi aprovada a ata da reunião ordinária do Conselho Pedagógico, de vinte e sete de setembro de
dois mil e dezassete;
b) foram analisados e aprovados os Critérios de Avaliação apresentados pela Coordenadora do
Departamento de Línguas Românicas, nomeadamente, das disciplinas de:
- Português do 3.º Ciclo do Ensino Básico Regular (alteração);
- Português dos Cursos do ProFIJ Nível II e nível IV (alteração);
- Português da turma TPCA do 3.º Ciclo do Ensino Básico Regular;
- Curso de ProFij Nível II – Acompanhante de crianças, CT1, UFCD 2, Acompanhamento
de Crianças – relacionamento empático e afetivo; UFCD 5, Ética e deontologia
profissionais; UFCD 7, Acompanhamento de crianças – técnicas de animação; UFCD 10,
Cuidados de rotina diária e atividades promotoras do desenvolvimento da criança, UFCD
14, Planificação e programação das atividades do quotidiano da criança; UFCD 16;
Modelos e espaços pedagógicos; UFCD 21, Animação e dinamização de atividades
lúdico-expressivas - expressão musical; UFCD 25 - Técnicas de expressão e atividades
práticas em creches e jardins de infância;
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- Português dos Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário (alteração);
Foi também analisado e aprovado o guião orientador para a avaliação das Perturbações
Específicas de Aprendizagem (dislexia e disortografia) nas disciplinas de Português e Francês.

c) foram analisados e aprovados os Critérios de Avaliação apresentados pelo Coordenador do
Departamento de Educação Física e Desporto, a saber:
Curso de ProFIJ Nível IV - Animador Sociocultural, CT3, UFCD 52, Animação turística e
desportiva; UFCD 53, Associativismo e animação; UFCD 54, Animação e desenvolvimento
comunitário.

d) foram analisados e aprovados os Critérios de Avaliação, apresentados pelo Coordenador do
Departamento de Ciências Físico-Naturais:
- Curso de ProFij Nível II- Acompanhante de Crianças, CT4, UFCD 19 - Cuidados
primários de saúde e segurança da criança;
- Curso do ProFIJ Nível IV – Técnico/a da Qualidade, CT2, UFCD 16 - Metrologia e
calibração; 19 - Monitorização e medição dos processos / produtos; 28 -Química ambiental;
- Curso de ProFIJ Nível IV – Técnico/a da Qualidade, CT2, UFCD 23 - Acreditação de
laboratórios

d) foram analisados e aprovados os Critérios de Avaliação, apresentados pela Coordenadora do
Departamento de Línguas Germânicas, de:
- Inglês do 3.º Ciclo do Ensino Básico Regular (alteração);
- do Curso do ProFIJ Nível IV – Técnico/a de Agências de Viagens e Transportes, CT 2,
UFCD 8, Língua Inglesa.

e) foram analisados e aprovados os Critérios de Avaliação apresentados pela Coordenadora do
Departamento de Ciências Sociais, a saber:
- Curso do ProFIJ Nível IV – Técnico/a de Agências de Viagens e Transportes, CT1,
UFCD 4, Turismo seguro; UFCD 5, Qualidade no serviço turístico e a UFCD 6, Desenho e
organização de programas turísticos;
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- Curso do ProFIJ nível IV – Técnico/a da Qualidade, CT1, UFCD 1, Empresas e o meio
envolvente; UFCD 2, Empresa – estrutura organizacional; UFCD 3, Qualidade e aspetos
comportamentais; UFCD 9, Gestão da segurança e UFCD 10, Implementação de sistemas
integrado;
- Curso do ProFIJ Nível II – Acompanhante de Crianças, CT5, UFCD 4, Evolução e
perspetivas da dinâmica familiar e UFCD 12, Processos de socialização da criança;

f) foram analisados e aprovadas as alterações feitas aos Critérios de Avaliação das disciplinas de
Matemática A e Matemática Aplicada às Ciências Sociais do Ensino Secundário, apresentadas
pela Coordenadora do Departamento das Matemáticas.

g) Os critérios dos Departamentos de Humaninades e de Artes e Tecnologias serão apresentados e
aprovados na próxima reunião deste Conselho, agendada para vinte e cinco de outubro de dois mil
e dezassete

h) foram redefinidas as datas de referência para as Reuniões Ordinárias do Conselho Pedagógico;

Recomendações
a) deve proceder-se à alteração do Regulamento Interno em conformidade com o Decreto
Regulamentar Regional n.º 8/2016/A, de 28 de julho.

b) foi sugerido por alguns elementos deste Conselho a clarificação de conceitos em relação à
avaliação, bem como a criação de documentos uniformizados para serem utilizados na nossa
unidade orgânica, aquando da replicação da ação de formação "Avaliação no 3º Ciclo e no Ensino
Secundário", pela docente Maria Cristina Codorniz.

A Presidente do Conselho Pedagógico

_________________________________
(Clarinda Barreira)

A Secretária

___________________________________
(Lisa Ávila)

