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SÚMULA DA 3.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA NO
DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016
Informações:
da Vice-presidente do Conselho Executivo:
a) o balanço do simulacro em situação de sismo que ocorreu pelas dez horas do presente dia
foi positivo, contudo há ainda aspetos a melhorar, nomeadamente, o abandono do local de
concentração só deve ser feito sob o aviso de um dos elementos da equipa coordenadora,
a contagem dos sessenta segundos deve ser feita dentro da sala de aula antes de se
abandonar a sala, as pessoas que se encontram nos corredores ou nos átrios também têm
de se proteger;
b) a evacuação foi feita em quatro minutos e dez segundos, tendo o exercício demorado no
total dezassete minutos;
c) foi colocado na página da escola, o logótipo da escola, incluindo o símbolo da UNESCO.

da Presidente do Conselho Pedagógico:
a) informou, os novos elementos deste Conselho, de que as atas são elaboradas pelos docentes e que
em oito dias é publicada uma súmula desta sessão na página da escola, tal como previsto no
regimento deste Conselho;
b) a escola recebeu o calendário das provas de aferição do ensino básico para o presente ano letivo,
que se encontra divulgado na página da escola;
c) apelou para a colaboração de todos nas atividades do Projeto Bengaleiro e para a divulgação e
sensibilização de toda a comunidade educativa, por parte dos coordenadores, representantes dos
alunos, dos encarregados de educação e da associação de estudantes;
d) apelou à participação dos alunos no Concurso Nacional de Leitura e no Concurso Nacional Ilídio
Pinho, cujas inscrições ainda se encontram abertas.

da Coordenadora do departamento de Educação Física e Desporto:
a) apelou para a participação no concurso para a criação do logótipo dos Jogos Desportivos Escolares,
podendo os alunos participar por iniciativa própria ou sob orientação dos docentes da disciplina de
Educação Visual no Ensino Básico.
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da Coordenadora dos cursos ProFIJ:
a) congratulou os constituintes das listas pela boa organização das atividades na semana de
campanha;
b) apelou ao presidente da associação de estudantes para o cumprimento das propostas
apresentadas na semana de campanha durante o ano letivo.

da coordenadora dos diretores de turma do Ensino Básico:
a) os procedimentos gerais a ter em conta nas reuniões de avaliação estão definidos e serão
apresentados nas reuniões de diretores de turma;
b) três e quatro de janeiro são as datas previstas para a entrega das avaliações do primeiro
período aos encarregados de educação.

Recomendações/Decisões:
a) no que diz respeito ao simulacro, existem procedimentos que devem ser revistos,
nomeadamente a abertura de algumas portas e o posicionamento do cerra-fila no local da
concentração;
b) o novo logótipo da escola deve ser disponibilizado na página na área de acesso a alunos;
c) uma vez que a lista da associação de estudantes é constituída por trinta alunos é, pois
necessário delegar tarefas, facilitando assim a consecução do trabalho, não sobrecarregando
sempre os mesmos alunos;
d) a associação de estudantes deve apresentar na próxima sessão do Conselho Pedagógico o
seu plano de atividades, devendo para isso tomar conhecimento do Plano Anual de
Atividades da escola já aprovado, por forma a não haver repetição de atividades e verificar a
possibilidade de parcerias;
e) foram apresentados, pela psicóloga da nossa escola, os resultados do inquérito aplicado no
âmbito do projeto EPIS - Programa de Combate à Violência e Promoção da Cidadania,
devendo estes ser analisados em pormenor, nos departamentos, e as conclusões
apresentadas na próxima sessão do Conselho Pedagógico;
f) foram analisados e aprovados os critérios de avaliação das disciplinas do curso de ProFIJ:
▪ nível IV, Técnico de Apoio à Gestão Desportiva (UFCD 3, UFCD 7, UFCD 8 e UFCD 11);
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▪ nível II, Assistente Administrativo CT2 (UFCD 2, 3 e 13), CT1 (UFCD 1, 11 e 12) e CT5 (UFCD
9);
▪ nível IV, Animador Sociocultural CT1 (UFCD 2, 3, 5 e 6), CT2 (UFCD 1, 4 e 8), CT3 (UFCD 7
e 9) e CT4 (13, 22, 38, 39 e 40);
▪ nível II, Operador de Logística CT2 (UFCD 13), CT3 (UFCD 14, 15 e 20), CT4 (UFCD 17, 18 e
19), CT5 (UFCD 16), CT6 (UFCD 21) e CT7 (UFCD 22);
▪ nível II, Operador de Informática: CT2 (UFCD 4, 5 e 6).
- TIC, transversal ao ProFIJ, nível IV, da componente sociocultural.
g) foram analisados e aprovados os critérios de avaliação do curso Reativar;
h) devem ser revistas as condutas e procedimentos internos, relativos às entradas e saídas da
escola, à intervenção assertiva da comunidade escolar em situações de risco, de violência
e de desrespeito.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

A Secretária

_______________________________
(Paula Ferreira)
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