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N.º 4
SÚMULA DA 4.ª SESSÃO (2ª EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO PEDAGÓGICO,
REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015
Informações
da Presidente do Conselho Pedagógico:

a) na impossibilidade da escritora Lídia Jorge se deslocar à ilha, o departamento de Línguas
Românicas endereçou o convite aos autores que participarão no “Outono Vivo”, atividade
integrada no PAA;
b) a Associação de Estudantes, cujo representante ainda está por eleger, deverá apresentar o
plano anual de atividades que será incluído no documento homónimo da escola

Decisões:

a) foi apresentado o PAA que mereceu o parecer favorável deste Conselho depois de se
proceder a algumas alterações/retificações;
b) a Semana da Escola decorrerá entre quinze e dezanove de fevereiro;
c) a marcação de avaliações durante a Semana da Escola pode ser feita desde que os alunos
não estejam convocados para a realização de qualquer atividade, de modo a não limitar a
participação dos mesmos;
d) a nossa Escola participará na “Corrida Solidária”, atividade que consta do PAA, organizada
pela Associação Médicos do Mundo, e está prevista para treze de abril do próximo ano. O
Departamento de Educação Física e Desporto tratará de toda a logística relacionada com a
organização do percurso, inscrições e divulgação da atividade. Cada pessoa pode participar
e colaborar monetariamente com a quantia que lhe convier. Os lucros reverterão a favor
da Associação Médicos do Mundo, para fins solidários;
e) o coordenador do Departamento de Artes e Tecnologias disponibilizou-se para colaborar
na elaboração de suportes para a divulgação do evento “Corrida Solidária” e na elaboração
de um mealheiro onde os participantes depositarão as importâncias monetárias;
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f) em anexo ao PAA serão incluídos o Plano Anual de Atividades do Clube de Proteção Civil, o
Programa de Saúde Escolar e o Plano Anual da Associação de Estudantes;
g) relativamente às medidas para assegurar o cumprimento das aprendizagens associadas ao
regime de assiduidade dos alunos dos Cursos Profissionais, decidiu-se incluir a referência,
já anteriormente aprovada, de que o aluno deverá ter a classificação mínima de sete
valores para ter acesso ao mecanismo de recuperação 2;
h) foram aprovados os critérios de avaliação do Curso PROFIJ Nível II- Serralheiro Civilapresentados pelo Departamento de Artes e Tecnologias.

Recomendações:
a) os coordenadores dos departamentos devem relembrar os agentes dinamizadores de
clubes/projetos/atividades sobre a elaboração e envio de um diapositivo, devendo
incluir as informações necessárias à publicitação dessas atividades;
b) os docentes não devem autorizar os alunos a entrar na sala de professores para
colocarem documentos nas gavetas. Os alunos deverão solicitar à funcionária do piso
que o faça ou, então, devem os professores criar mecanismos alternativos de entrega;
c) a ordem de expulsão da sala de aula é uma medida de caráter excecional que não deve
ser banalizada devendo o docente esgotar os mecanismos de atuação até a adotar;
d) os docentes têm a possibilidade de indicar, no TProf, os alunos propostos para apoio
sistemático e a respetiva turma, tornando mais fácil controlar a assiduidade dos
mesmos;
e) o professor que não tenha disponibilidade no horário para dar apoio ao aluno deve
apresentar essa situação em departamento de modo a averiguar se existe alguém que
possa dar apoio a quem dele necessite.
A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

A Secretária

_______________________________
(Patrícia Alexandra Drumonde Melo)
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