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SÚMULA DA 2 .ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO,
REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015

Informações
-Presidente do Conselho Executivo
1) De 5 a 8/10 decorreu a inspeção de início do ano letivo. O relatório será enviado para a Escola;

2) As reuniões intercalares para o Ensino Básico, Programa Profissionalizante, ProFIJ (1º e 2º anos)
e Cursos Profissionais (1º ano) decorrerão de 26/10 a 3/11. Serão dois blocos de reuniões diárias,
com a duração de uma hora cada. Das 16h50m às 17h50m e das 17h50m às 18h50m;

3) Todos os professores estão colocados;

4) Alteração do horário da reprografia que passa a funcionar: das 8h-9h; das 9h45m-10h15m e
12h15-14h15m;

5) Será elaborado um PowerPoint, em colaboração com os Coordenadores de Departamento e
Agentes Dinamizadores, com a informação dos clubes/projetos/atividades extracurriculares, a
divulgar na página da Escola e ecrã do bar dos alunos, a fim de sensibilizar para a participação nos
mesmos.

-Presidente do Conselho Pedagógico

1) Representantes dos Alunos do Ensino Secundário: Carina Inácio (10º G), André Raposo (11º B) e
Gonçalo Lopes (12º G);

2) A Representante do Pessoal Não Docente, dona Natália Oliveira, renunciou ao cargo por
problemas de saúde. A sua substituição será feita pela segunda pessoa mais votada na última
eleição;
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3) Também se irá proceder à substituição da Representante do Pessoal Não Docente na Assembleia
de Escola, utilizando, para o caso, o mesmo critério, a segunda pessoa mais votada;
4) Ofício que divulga as condições para a segunda edição do concurso “Prémio Ousar, Intervir,
Melhorar”;

5) Circular nº 17 de 30 de setembro de 2015 que vem incluir o teste Preliminary for Schools (PET)
no calendário dos exames nacionais, retificando o que está omisso na Portaria nº 23/2015, de 27 de
fevereiro;
6) O Ofício-Circular – Avaliação do desempenho – órgãos executivos e docentes contratados a
termo – ano escolar 2015/2016 – estabelece os termos da avaliação dos docentes contratados e dos
órgãos executivos para o presente ano letivo;

7) Regulamento Interno da Escola encontra-se a ser revisto.

Decisões/ Recomendações:
- Da Comissão de Autoavaliação
1) Sugeriram a revisão do documento Anexo IV - Critérios para a atribuição de louvor, do Projeto
Curricular de Escola, nomeadamente:
a) atualizar o tema do Projeto Educativo de Escola;
b) clarificar o entendimento que pode ser dado ao critério C1.
c) se a não verificação de C1. ou C2. determina a não atribuição de louvor e qual a sua
relação com a pontuação mínima para distinção;
d) refletir sobre a possibilidade de ponderar quantitativamente os critérios C1. e C2.

2) Sugeriram, ainda, que os relatórios e documentação adicional sejam o mais possível fidedignos,
detalhados e apresentem justificações/evidências da autoavaliação feita, de modo a permitirem uma
análise criteriosa e rigorosa, devendo todos os intervenientes no processo disporem do tempo
adequado para a consecução das tarefas de que são incumbidos.
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- Do Conselho Pedagógico
1) Recomenda que se estabeleça um prazo para a entrega de evidências que fundamentem os
relatórios das atividades propostas para louvor, bem como para reuniões entre a Comissão de
Autoavaliação e os Coordenadores de Departamento com atividades propostas para louvor,
permitindo uma pontuação/avaliação fidedigna da realidade.

2) Análise e aprovação dos critérios de avaliação apresentados, com exceção dos:
2.1) Critérios de avaliação do Curso ProFIJ - Serralheiro Civil – Nível II (2º ano) que serão
alterados e apresentados no próximo Conselho Pedagógico;
2.2) Critérios de avaliação de Inglês do Curso ProFIJ e de Inglês e Alemão dos Cursos Profissionais
serão alterados e apresentados no próximo Conselho Pedagógico, bem como a avaliação do 9º ano
com a introdução do PET (Preliminary English Test).

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

A Secretária

______________________________
(Sandra Machado)
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