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SÚMULA DA 12 .ª SESSÃO (9ª ORDINÁRIA) DO CONSELHO
PEDAGÓGICO, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2016

Informações
-Presidente do Conselho Executivo
1) A primeira fase dos exames nacionais está a decorrer com alguma normalidade. Está a ser
elaborado um relatório para remeter ao Júri Nacional de Exames;

2) Da avaliação interna do ensino básico, apurou-se que:
2.1) no 7º ano, de 121 alunos matriculados, ficaram retidos 16 alunos;
2.2) no 8º ano, de 178 alunos matriculados, ficaram retidos 11 alunos;
2.3) no 9º ano, estavam matriculados 105 alunos e, até ao presente momento, sem os resultados da
avaliação sumativa externa e dos exames de equivalência à frequência, estão 6 alunos na condição
de não aprovados.

3) No programa Fénix, a disciplina de Português atingiu 95,1% de sucesso e a disciplina de
Matemática 67% de sucesso (valores sem o resultado das Provas Finais);

4) No programa Crédito Horário, para o 7º ano de escolaridade, a meta contratualizada era de 14,9%
de retenções, tendo a escola ficado nos 13%, estando o Português com um nível de sucesso de
91,7% e a Matemática de 65,8%. Já para o 8º ano, a meta contratualizada era de 11,8%, tendo a
escola ficado pelos 6% de retenções, com as disciplinas de Português e Matemática com sucessos
de 94,1% e 71,9%, respetivamente;

5) Escola e DRE enviaram relatórios à EVT, relatando as situações que causam mais
constrangimentos no transporte dos alunos para a Escola, e solicitaram soluções;

6) Houve um conselho extraordinário de avaliação para revisão de nota, no dia vinte e um de junho;

7) A escola candidatou-se aos Programas Estagiar L e Estagiar T, no primeiro caso no âmbito da
Psicologia e da Reabilitação Psicomotora e no segundo caso na área da Informática;
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8) A Escola solicitou a prorrogação do prazo do Programa Estagiar L da psicóloga Verónica
Raulino;

9) A técnica Superior Célia Câmara vai frequentar um curso de formação de formadores
subordinado ao tema “ Mais família mais jovem”;

10) No ensino básico, a equipa de constituição de turmas é formada pelos docentes Mário Machado
e Rui Amaral e no ensino secundário pelas docentes Paula Cabral e Gabriela Martins. Já no
Programa de Formação e Inserção de Jovens (ProFIJ) a constituição de turmas está a cargo da
docente Carla Duarte;

11) Os funcionários Vitor Sousa e Paula Borges receberão formação de atendimento ao público, no
âmbito da Biblioteca;

12) A docente Olga Machado será a nova coordenadora da biblioteca escolar, apoiada pela docente
Jacinta Oliveira. Ambas receberão formação no âmbito da catalogação.

-Presidente do Conselho Pedagógico
1) Ofício circular nº 3407, aditamento ao estipulado na circular nº 12 de 22 abril (C-DRE/2016/12)
– adoção de outros recursos didático-pedagógicos;

2) O Conselho Nacional de Educação debruçou-se sobre o Programa Regional ProSucesso e
elaborou um parecer intitulado “Organização da Escola e Promoção do Sucesso Escolar”;

3) No encontro de bibliotecas municipais e escolares, organizado pelos responsáveis da Biblioteca
Almeida Garrett, na escola secundária Jerónimo e Emiliano de Andrade, a nossa escola apresentará
“Biblioteca em revista”, pela docente Paula Cabral;
4) Despacho Normativo nº 22/2016 de 17 de junho aprova o regulamento do subprograma “Apoio
mais – Retenção zero”, no âmbito do programa Prosucesso
5) Os relatórios das atividades do PAA 2015/2016 em falta, deverão ser preenchidos até ao dia 1 de
julho.
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Decisões/ Recomendações:
- Do Conselho Pedagógico
1) Os valores atingidos no âmbito do programa Crédito Horário devem ser alvo de análise e
reflexão nos departamentos curriculares, servindo de base para a proposta de manutenção ou não
deste programa, bem como os anos letivos em que deve ser aplicado;

2) Foram analisadas, aprovadas e encaminhadas as situações de retenções repetidas de ciclo;

3) Analisaram-se os critérios de constituição de turmas para o ano letivo 2016/2017:
3.1) Recomendou-se cautela na mistura de turmas de cursos diferentes, para a frequência da mesma
disciplina, para que não se ultrapasse o número da turma padrão.

4) Foram aprovados os critérios para a distribuição do serviço docente para o ano de 2016/2017.
4.1) Recomendou-se que, nas reuniões de distribuição de serviço, os interessados manifestem o
interesse de integrar a equipa de apoio à biblioteca, bem como o interesse em integrar a equipa que
acompanhará o programa ProSucesso.

5) A Presidente do Conselho Executivo comunicou aos presentes que a mancha horária para o
próximo ano letivo se mantém. Assim, as atividades letivas terão início às 8h15, possibilitando três
blocos de 90 minutos de manhã e o seu términos será às 16h45, permitindo dois blocos de 90
minutos à tarde, havendo desdobramento da hora de almoço – das 12h30m às 13h30m e das 13h15
às 14h15. O objetivo será os décimos segundos anos entrarem às nove horas, o que não aconteceu
no presente ano letivo. Para tal, foi sugerido que um bloco de noventa minutos passasse para dois de
quarenta e cinco nas disciplinas de Sociologia, Direito, Economia C, Geografia C e Inglês 8.

6) A Semana da Escola decorrerá entre vinte e vinte e quatro de fevereiro, no próximo ano letivo.
7) Foram apresentadas as propostas de atividades para o PAA 2016/2017, do Projeto Bengaleiro,
SPO, Conselho Executivo e dos departamentos de Matemática, Línguas Românicas e Germânicas,
Ciências Físicas e Naturais, das Humanidades e Ciências Sociais. Os coordenadores dos
departamentos de Artes e Tecnologias e Educação Física e Desporto reiteraram a sua
disponibilidade para colaborar com os restantes departamentos sempre que solicitados.
8) Excluir o ponto 13 (alíneas a e b) da proposta de Regulamento para o Ensino Recorrente
Mediatizado. Salientando o facto de que a avaliação dos elementos mediatizados são da
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responsabilidade de cada docente e que a participação não pode penalizar os alunos uma vez que a
presença não é obrigatória.

9)Relativamente à Portaria n.º 52/2016 de 16 de Junho de 2016 que regulamenta os Cursos de
Formação Profissional Integrados no Programa Formativo de Inserção de Jovens (PROFIJ),
conclui-se que a escola não deve avançar, no próximo ano letivo, com esta oferta formativa. Na
análise do documento, foi destacado o ponto 4 do artigo 6º (Habilitações de acesso) e surgiram
algumas dúvidas: que cursos e que áreas oferecer? Como comunicar esta oferta formativa aos
interessados? Concluir o curso num ano com ou sem contexto de trabalho? Depois da concluída a
época de exame, será feito um levantamento dos alunos interessados e, se se justificar, oferecer esta
possibilidade de conclusão do ensino secundário, no ano letivo 2017/2018.

10) A próxima reunião do Conselho Pedagógico ficou agendada para o dia 18, às 9h30.
11) Na elaboração dos horários, prestar especial atenção à distribuição equilibrada dos tempos
letivos das disciplinas, nos períodos da manhã e da tarde, e evitar ocupar os gabinetes de trabalho
com aulas. Pra além disso, a disciplina de Geografia A deverá manter 2 blocos de 90 minutos e 2
segmentos de 45 minutos

12) Após a análise da proposta do Departamento de Educação Física e Desporto sobre a lecionação
de Gestão de programas e projetos do desporto, do Curso Técnico de Gestão Desportiva, em sede de
Departamentos, concluiu-se que a formação de base de alguns docentes do Departamento de Artes
e Tecnologias são adequadas para a lecionação dos seguintes módulos: módulos 3,7,8 e 11, ficando
os módulos 5, 6 e 10 a cargo de docentes do Departamento das Ciências Sociais.
12.1 No Curso Técnico de Turismo Rural e Ambiental, questionou-se o grupo de docência
para lecionar o Módulo 11, devendo, após análise, os módulos 12 a 14, ficar a cargo dos docentes
de Geografia.

13) A Comissão de Autoavaliação relembrou a recomendação da sessão de outubro de 2015, na
qual sugeriu que, em departamento, se refletisse sobre o 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.
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14) As estatísticas da avaliação do 3º período com a inclusão dos dados referentes às
avaliações externas serão apresentadas na primeira sessão do C.Pedagógico em setembro.

15) Para além do ponto 13), a Presidente do Conselho Pedagógico recomendou a preparação dos
seguintes assuntos para a próxima sessão deste Conselho:
1. Apresentação do relatório do P.A.A. 2015/2016;
2. Revisão dos procedimentos para a medida excecional de saída de sala de aula;
3. Análise das situações de retenção decorrentes das turmas dos cursos de
ProFIJ e Profissionais;
4. Análise e aprovação dos PEI e Relatórios Circunstanciados dos PEI.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

As Secretárias

______________________________
(Sandra Machado)
(Clarinda Barreira)
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