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SÚMULA DA 5.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA
NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017
Informações
da Presidente do Conselho Executivo
a) o calendário das reuniões de avaliação do 1º período já está publicitado na página da escola,
através do acesso do professor e decorrerão de 15 a 18 de dezembro. A 29 de novembro será a
reunião do Conselho Executivo com os Coordenadores dos diretores de turma e a reunião de
preparação das reuniões de avaliação dos Coordenadores de diretores de turma com os Diretores
de Turma está agendada para o dia 6 de dezembro;
b) a nova plataforma de alunos (SGE) está em fase de acertos, sendo que a DRE deverá reunir, no
dia 5 de dezembro, com os Presidentes dos Conselhos Executivos das escolas que utilizam o novo
programa para esclarecimento de dúvidas. Neste momento, apela-se à calma e à abertura de todos
para o novo formato;
c) as minutas das atas revistas foram disponibilizadas na página da escola e são específicas para o
Básico e Secundário (CT-DOC3 Minuta ATA conselhos de Turma de Avaliação) e do Profij (CTPROFIJ-Doc1 Minuta ATA Conselhos de Turma Avaliação – PROFIJ). O Profissional deve usar a
minuta do Ensino Secundário. Estas minutas servem de roteiro para a reunião de avaliação e
atentam aos assuntos que devem ser tratados nas reuniões;
d) as pautas devem ser assinadas pelo Diretor de Turma e pelo Secretário até às 12h do dia 19 de
dezembro. Depois de impressas, as pautas devem ser conferidas pelo Diretor de Turma e
Secretário de forma exaustiva para verificar se todos os campos estão preenchidos. Prevê-se a
afixação das pautas no dia 20 de dezembro;
e) as atas das reuniões de avaliação deverão ser enviadas em formato digital até ao dia 20 de
dezembro;
f) a entrega dos registos de avaliação aos Encarregados de Educação será no dia 3 de janeiro para
o Básico (com exceção das turmas 8ºA e 9ºH, que será no dia 4 de janeiro) e para o Secundário
será no dia 4 de janeiro (exceto para o 11ºA, que será no dia 3 de janeiro); entre as 17h e as 19h;
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g) um grupo de Encarregados de Educação reuniu com a Presidente do Conselho Executivo. As
questões colocadas foram, dado o seu caráter, remetidas para serem respondidas na próxima
reunião da Assembleia de Escola;
h) no dia 16 de novembro, foi renovado o contrato de prestação de serviço, até ao final do ano
letivo, da psicóloga Verónica Raulino. A vaga para um técnico em terapia da fala ainda se
encontra por preencher;
i) apela-se a que a utilização dos telefones internos, pelo pessoal docente e não docente, seja o
estritamente necessário atendendo ao facto de haver perturbação nas aulas imediatamente
contíguas ao local onde está instalado o telefone. Vai ser passada uma Ordem de Serviço para que
toda a comunidade tome conhecimento;
j) já se encontram abertas as inscrições para o jantar de natal da escola e faz-se um apelo à
participação de todos;
k) no dia 21 de novembro, realizou-se uma palestra no âmbito das comemorações da Convenção
dos Direitos da Criança que contou com representantes de organismos oficiais. Registou-se fraca
adesão de Professores e Encarregados de Educação. Fica o apelo para um maior envolvimento de
todos em atividades desta índole;
l) foram preenchidos um horário do grupo 500 (Matemática) e um horário do grupo 300
(Português); este último através da BEPA. Está a decorrer o concurso (BEPA) de um horário do
grupo 320 (Francês).

da Presidente do Conselho Pedagógico
a) as informações para as Provas de Aferição e Exames Nacionais 2017/2018 já se encontram
disponíveis, na página da escola;
b) no dia 3 de novembro, realizou-se novo ato eleitoral para Representante do Pessoal não
docente no conselho pedagógico e foi eleita a senhora Belma Ribeiro;
c) no dia 20 de novembro foi eleita a lista C para Associação de Estudantes; a aluna Inês
Medeiros, Presidente da Associação, terá assento nas reuniões deste Conselho;
e) na sequência do que tinha ficado acordado aquando da reunião dos Representantes dos
Encarregados de Educação, reuniu, no dia 10 de novembro, um grupo de pais preocupados com as
obras da escola e, dessa reunião, surgiu a vontade de reativar a Associação de Pais e Encarregados
de Educação.
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f) a Comissão de Coordenação Pedagógica já reuniu e começou a rever o Projeto Curricular de
Escola.

da Representante dos Encarregados de Educação
De forma a dar continuidade à Associação de Pais da nossa escola, os Representantes dos
Encarregados de Educação irão promover as diligências necessárias e suficientes para a passagem
de testemunho;

do Coordenador do Departamento de Educação Física e Desporto
O Diretor do Parque, a partir desta data, autoriza a utilização da piscina, a todo o pessoal
docente e não docente, entre as 13h e as 14h, de forma gratuita e com segurança.

da Coordenadora do Departamento de Línguas Germânicas
Solicitou a colaboração dos Coordenadores de Departamento na realização dos trabalhos
no âmbito da formação sobre a avaliação que está a decorrer na nossa escola. Cada departamento
deverá apresentar um documento para a definição dos critérios de avaliação.

da Coordenadora do Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional
Até final de novembro encontram-se abertas as inscrições para a formação “Mais família,
mais jovem” promovida pela Direção Regional de Educação e Instituto da Ação Social, que
pretende ser um espaço de partilha e promoção de competências parentais. O primeiro curso
decorreu no ano letivo passado.

Decisões

a) relativamente à pretensão do conselho de turma em manter os critérios de avaliação da turma do
secundário Reativar sem levar em conta as recomendações do Conselho Pedagógico, considerou
este órgão manter a não aprovação do mesmo por continuarem a existir os aspetos que carecem ser
reformulados para um cabal entendimento e esclarecimento dos critérios de avaliação em
referência;
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b) análise estatística dos resultados da avaliação deverá ser feita em todos os departamentos e
corresponder a período homólogo do ano transato;
c) cada departamento deverá analisar e dar parecer sobre a proposta de registo de avaliação de
final de período, contendo toda a informação que levou à atribuição do nível ou classificação, em
cada disciplina. Assim, o Diretor de Turma estará em condições de prestar mais esclarecimentos
quando questionado pelo Encarregados de Educação;
d) foi aprovado o novo documento de risco de retenção escolar;
d) foram aprovados os PEI de dois alunos do 7º ano e de três do 10º que foram alvo de
reapreciação por ter havido mudança de ciclo e três de alunos do 12º ano, por terem sido feitos à
mais de 3 anos.

A Presidente do Conselho Pedagógico

_________________________________
(Clarinda Barreira)

A Secretária

___________________________________
(Sónia Bárbara)

