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SÚMULA DA 4.ª SESSÃO (3ª ordinária) DO CONSELHO PEDAGÓGICO,
REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017
Informações
da Presidente do Conselho Executivo
a) a Coordenadora da Biblioteca Escolar, Olga Machado, mostrou-se indisponível, por motivos
pessoais e de saúde, para exercer o cargo, assim sendo, foi nomeado coordenador o docente Paulo
Noval Frederico.
b) o projeto Laboratórios de Aprendizagem visa divulgar aos professores, às escolas e a outros
agentes educativos, as orientações e a implementação de cenários inovadores de ensino e de
aprendizagem. A disseminação de metodologias de utilização significativa das TIC em sala de aula
por forma a combater o insucesso e o abandono escolar faz parte da missão do projeto, pelo que esta
Direção Regional promove duas sessões de workshop em cada escola da ilha, sendo que na nossa
escola as sessões ocorrerão dias seis de novembro, e treze de novembro pelas dezassete horas, na
sala de TIC. Foi solicitado que os participantes utilizem nas sessões os eus aparelhos eletrónicos
como smartphones e tablets.
c) a docente de Português, Dulce Ribeiro, encontra-se de atestado médico desde dia dez de outubro,
no entanto a autorização para a contratação de um substituto só foi dada dia vinte e quatro de
outubro. A escola já fez a candidatura na Bolsa de Emprego Público dos Açores.
d) apelo à dinamização da Horta Biológica, uma vez que após a conclusão dos cursos com horas
afetas a este espaço, a mesma se encontra num estado de abandono. Para tal serão abertas inscrições
para que alunos, pessoal docente e não docente possam dinamizar este espaço às quintas-feiras entre
as oiti horas e quinze minutos e as dez horas, sendo que o Conselho Executivo, disponibiliza um
assistente operacional para auxiliar os interessados.
e) de acordo com a as diretrizes da Direção Regional da Educação, a cantina da escola passou a
incluir uma ementa vegetariana. Para usufruir desta opção de forma esporádica, os interessados
podem adquirir a senha de refeição no dia anterior. Para uma utilização regular por parte dos alunos,
os encarregados de educação terão que entregar uma declaração a atestar essa opção para que os
alunos possam adquirir o cartão mensal de refeição com ementa vegetariana.
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da Presidente do Conselho Pedagógico
a) recordou que ficasse registado em ata que, no dia dezoito de outubro, aquando da replicação da
ação de formação “Avaliação no 3º Ciclo e no Ensino Secundário” e estando presentes os
Coordenadores de Departamento, de Diretores de Turma, do Prosucesso, a Representante dos
Serviços Especializados de Apoio Educativo e Presidente do Conselho Executivo, se procedeu à
eleição do representante do Conselho Pedagógico na Comissão Coordenadora de Avaliação. Os
resultados apurados foram os seguintes: Marcos Aguiar, dez votos; Mário Machado, dois votos;
Sandra Sousa, um voto e um voto nulo. Foi eleito com a maioria dos votos o Coordenador dos
Diretores de Turma do Ensino Secundário, Marcos Aguiar.
b) no dia dezoito de outubro, se realizou a eleição dos Representantes dos Alunos no Conselho
Pedagógico. Os elementos efetivos são João Costa, representante dos alunos do 10º ano; Ana
Fagundes, representante dos alunos do 11º ano e Beatriz Marques, representante dos alunos do 12º
ano.
c) no dia vinte de outubro, se procedeu à eleição do Representante do Pessoal não Docente para este
órgão. Foi eleito o funcionário Duarte Trindande que não deverá assumir o cargo por
incompatibilidade de funções, já que é representannte do Pessoal Não Docente na Assembleia de
Escola.
d) no dia vinte e três de outubro, foram eleitos a Sra. Marisa Ventura e o Sr. Paulo Gonçalves como
representantes dos Encarregados de Educação, apenas um dos dois estará presente nas sessões deste
Conselho.
e) foram remetidos à Assembleia de Escola o Relatório do Plano Anual de Atividades do ano letivo
anterior, já com as alterações sugeridas pelo coordenado do Departamento de Ciências Físicas e
Naturais, e o Plano Anual de Atividades para o presente ano letivo.
da Coordenadora do Departamento de Línguas Germânicas
a) apresentou as datas para as sessões do primeiro período da formação sobre Avaliação no 3º Ciclo
e no Ensino Secundário. Estas terão a duração de noventa minutas nas seguintes datas: quinze de
novembro, Departamento de Línguas Românicas; dezasseis de novembro, Departamento de
Humanidades e Departamento de Ciências Sociais; vinte e um de novembro, Departamento de
Matemática e Departamento de Ciências Físicas e naturais; vinte e três de novembro, Departamento
de Artes e Tecnologias e Departamento de Educação Física e Desporto
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Decisões
a) foi aprovada a ata da reunião ordinária do Conselho Pedagógico, de quatro de outubro de dois
mil e dezassete;
b) foi retirada a alínea a) do ponto 13.3.1 do Regimento do Conselho Pedagógico;
c) após análise e procedendo a alterações pontuais, consideram-se aprovados os critérios de
avaliação dos Departamentos de Educação Física e Desporto, Ciências Sociais e das Matemáticas.
Forama apresentados e aprovados os critérios de avaliação do Departamento de Humanidades;
d) os Coordenadores dos Departamentos de Línguas Românicas e Ciências Físico-Naturais
apresentaram as conclusões da análise dos resultados dos Relatórios Externos das Provas de
Aferição, do oitavo ano, nas disciplinas de Português, Ciências Naturais e Físico-Química.

Recomendações
a) a Presidente do Conselho Pedagógico recomendou que os documentos apresentados neste
Conselho passem primeiro pelo escrutínio dos Departamentos Curriculares, para que sejam
apresentadas as versões finais dos mesmos de modo a agilizar as sessões de trabalho deste órgão.

A Presidente do Conselho Pedagógico

_________________________________
(Clarinda Barreira)

O Secretário

___________________________________
(João Lopes)

