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SÚMULA DA 8.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA
NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018
Informações
da Presidente do Conselho Executivo
- A Equipa de monitorização e acompanhamento do ensino especial solicitou ao conselho executivo que lhe
facultassem os documentos de escola (PEE, PCE e Regulamento Interno), até ao dia 9 de abril, para se poder
aferir das boas práticas de inclusão;
- a delegação da ilha terceira da RTP Açores contatou a escola no sentido de participar num programa em
direto, no dia vinte e três, subordinado à temática da floresta e preservação ambiental;
- já se encontra disponível na página da escola informação atualizada sobre os exames nacionais, provas
de equivalência à frequência e provas de aferição;
- a fase de inscrição para exames nacionais decorrerá de 16 de fevereiro a 1 de março;
- já foi publicada a Norma 01/JNE/2018;
- foi também publicado a legislação que regula a aplicação de condições especiais na realização de provas
finais e exames nacionais e das provas de aferição (pontos 1 do artigo 34º e pontos 1 e 4 do artigo 39º do
Despacho Normativo nº 4/A- 2018 de 14 de fevereiro). Para as provas finais e exames nacionais, os pedidos
para a aplicação de condições especiais termina no dia 16 março (registo na plataforma criada para o
efeito); Para as provas de aferição aguarda-se a publicação do guião específico para o efeito;
- os mastros que habitualmente estão na entrada principal da escola estão a ser reparados nas nossas
oficinas.

da Presidente do Conselho Pedagógico
- No passado dia 9 de fevereiro realizou-se a 12ª edição do Concurso Nacional de Leitura. A Fase escola,
participaram 66 alunos no total e ficando apurados para a fase seguinte os alunos: Beatriz Sousa, 9ºA
(Ensino Básico) e João Vilela, 11ºD (Ensino secundário);
- o escritor Joel Neto, através do professor Paulo Matos, convidou as escolas da ilha para se envolverem,
através de atividades artísticas, no lançamento do seu novo livro que se terá lugar no dia 9 de junho, no
Centro Cultural de Angra do Heroísmo. Já foram feitos alguns contactos e ponderadas atividades a
desenvolver;
- o coordenador do curso Reativar remeteu a este conselho os critérios de avaliação para serem aprovados.
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Do Coordenador do Departamento de Educação Física e Desporto
- A escola irá participar na fase de ilha dos Jogos Desportivos Escolares do secundário com uma comitiva de
23 elementos: 1 equipa de futsal masculino, 1 de voleibol feminino e 1 de voleibol masculino. Os jogos
decorrerão entre 12 e 23 de março.
- decorrente do trabalho efetuado nas Atividades Desportivas Escolares (ADEs) que semanalmente
funcionam à 3ª feira das 15h15 às 16h45, o departamento está a preparar uma comitiva de 20 alunos (10
rapazes e 10 raparigas) com o intuito de participar na fase zonal dos Jogos Desportivos Escolares do 3º ciclo.
A participação da escola já não acontece há vários anos.

Coordenador do Departamento de Humanidades
- Na manhã do dia 7 março, no pavilhão do complexo desportivo Vitorino Nemésio, irá realizar-se um
encontro de Boccia, organizado pelo docente Augusto Vilela e a turma 11º I, do curso de Animadores
Socioculturais (Curso de Profij, nível IV). Prevê-se a participação de várias instituições que albergam e
trabalham com populações especiais, bem como 3 alunos da nossa escola com necessidades educativas
especiais,
- no início da interrupção letiva da Páscoa, nos dias 26, 27 e 28 de março, a turma do curso de Animadores
Socioculturais dinamizará, na escola, uma colónia de férias destinada a crianças com necessidades
educativas especiais. Nesta fase, a atividade será monitorizada pelo professor mas com o objetivo de
desenvolver nos alunos maior autonomia que lhes será útil no terceiro ano do curso.

Coordenador do departamento de Línguas Germânicas
- A docente a Cristina codorniz informou que as sessões de formação no âmbito da avaliação, previstas para
este ano letivo, estão canceladas.

Decisões
- Antes de ouvir as propostas de cursos para 2018/19, a presidente fez uma contextualização relativamente
às turmas existentes e as previstas para o próximo ano.
- Foram apresentadas as seguintes propostas: o coordenador do departamento de ciências físico-naturais,
o Curso de Técnico de vendas ou Comercial (Profij, nível IV); coordenador do departamentos de
humanidades um curso na área da saúde, nomeadamente Geriatria (Profij, nível IV); coordenador do
departamento de educação física e desporto, o Curso de Técnico de Desporto (Profij, nível IV); a
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coordenadora de ciências sociais, os curso de Operador de Distribuição e Assistente Administrativo

(Profij, nível II), Técnico de Contabilidade, Técnico de Turismo Ambiental e Rural e Técnico de
Vendas (Profij, nível IV); a coordenadora do departamento de artes e tecnologias, Operador/a de
Informática (Profij, nível II), Técnico/a de Informática, Sistema Técnico/a Comercial, Técnico/a de
Secretariado (Profij, nível IV); Conselho Executivo/SPO, Operador Agrícola, Costureiro / Modista
(Profij, nível II), Técnico/a de Informação e Animação Turística e Técnico/a de Gestão do ambiente
(Profij, nível IV).

- Foi aprovada a proposta de oferta formativa para 2018/2019: curso de Ciências e Tecnologias,
de Ciências Sócioeconómicas, de Línguas e Humanidades e de Artes Visuais (cursos científicohumanísticos); ensino Recorrente por blocos capitalizáveis, 3º ciclo e secundário (ciências exatas
e humanas); Curso Reativa, ensino secundário (S3 TIPO A); curso Acompanhante de crianças, Profij,
nível II (2º ano); os cursos de Profij, nível IV, Técnico de Agências de Viagens e Transportes (2º
ano), Técnico de Qualidade (2º ano), Artesão das Artes do Metal (3º ano), Animador/a
Sociocultural (3º ano).
- Cursos a iniciar em 2018/2018: Operador Agrícola e Costureiro/a Modista (Profij, nível II);
Técnico/a de Desporto, Técnico/a de Informática – Sistemas, Técnico/a de Informação e Animação
Turística, Técnico/a de Geriatria (Profij, nível IV).

A Presidente do Conselho Pedagógico

_________________________________
(Clarinda Barreira)

O Secretário

___________________________________
(Paulo Pinto)

