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N.º 5
SÚMULA DA 5.ª SESSÃO (3ª ORDINÁRIA) DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA
NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015
Informações
da Presidente do Conselho Pedagógico:

a) a presença de um novo elemento do Conselho Pedagógico, nesta sessão, o aluno Gonçalo
Vieira, em substituição da aluna Ana Beatriz Jesus, Presidente da Associação de Estudantes.
b) o Projeto Bengaleiro está a levar a cabo uma campanha de recolha de géneros para a
preparação dos cabazes de Natal, bem como a venda de doces/salgados no bar dos
professores aquando da realização das reuniões de avaliação.

do Representante dos Pais e Encarregados de Educação:
a) os elementos que constituem a Associação de Pais, ainda a aguardar legalização –
Mário Lima, Manuel Sousa, Catarina Rosário, Ana Chaves, Hélio Aguiar e José Nunes,
b) a Representante de Pais e Encarregados de Educação do 10ºE enviou um e-mail a ser
lido em CP, alertando os presentes para:
- a valorização do momento de autoavaliação;
- a necessidade de os alunos terem acesso com clareza a todos os elementos de
avaliação que realizam;
- a necessidade da autoavaliação ser, acima de tudo, um momento formativo que
permita aferir dificuldades e estabelecer possíveis estratégias de remediação.

do representante da Associação de Estudantes:
a) o aluno Gonçalo Vieira, em representação da Presidente da AE, informou os presentes
e solicitou a divulgação do horário de atendimento da Associação de Estudantes: 3ªF –
das 14.30 às 15.30 e 6ªF – das 12.30 às 13.30.
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da Presidente do Conselho Executivo:
a) esteve presente nas reuniões plenárias do Conselho Coordenador do Sistema Educativo
e da Comissão Permanente do Ensino Público que decorreu em Ponta Delgada, nos dias
9 e 10 de novembro;
b) até ao dia 15 de janeiro de 2016, a escola terá de proceder à revisão e melhoria do seu
Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar, com base nas orientações dadas
relativamente à definição de metas intermédias, realização de trabalhos de casa,
cultura de trabalho e respeito e disciplina na sala de aula;
c) a meta contratualizada para o “Projeto Fénix”, 9º ano, para o ano letivo 2015/2016 é de
15,92%;
d) neste dia (25 de novembro) decorreu um simulacro de sismo na escola, que contou
com a presença de elementos da autarquia e de entidades do Serviço de Proteção Civil
e Bombeiros dos Açores. Ainda a destacar a presença do canal televisivo “VITEC”,
presente neste simulacro, a convite da autarquia, situação que carece ainda de análise.

Decisões:

a) foi atribuído louvor a todas as atividades propostas em CP, que foram alvo de análise e
avaliação apesar de as dúvidas que surgiram na aplicação de alguns critérios. A saber:
“Bailinho de Carnaval”, “Corta-Mato Escolar”, “Papagaios de Papel”, “25 de Abril”,
“Parlamento dos Jovens” e “Concurso Nacional de Leitura”;
b) a comissão de formação irá incluir no relatório do balanço das atividades do PAA
2014/2015 a referência às atividades de louvor, bem como a proposta de alteração dos
critérios para a atribuição de louvor;
c) foi analisado o Plano Anual de Atividades com a inclusão do programa da Associação de
Estudantes, tendo sido sugeridas alterações pontuais à inclusão de algumas atividades.
Este documento global será apresentado na reunião da Assembleia de Escola, a realizar no
início do mês de dezembro, para aprovação;
d) a Associação de Estudantes e o Departamento de Línguas Germânicas colaborarão na
realização da atividade “Vitorino’s Got Talent”, uma vez que a proposta de realização de
um concurso de talentos apresentada pela AE é muito semelhante à que já havia sido
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apresentada pelo DLG. Para além desta parceria, a atividade de Peddy Paper , com convite
ao autor Joel Neto, será realizada pelo DLR em colaboração com a AE, bem como o
encontro com alunos do Ensino Secundário para esclarecimentos relativos à realização de
exames, saídas profissionais e ingresso ao Ensino superior;
e) analisadas as propostas para a Rádio Nemésio, foi aprovada a proposta nº 2 (nº de ordem

de entrada) pela apresentação completa de objetivos, iniciativas inovadoras e atividades
pedagógicas diversificadas, estratégias de ação, pontos fortes e fracos (a solucionar). Esta
proposta tem como responsável o decente John Branco e os seguintes elementos: Amanda
Silva 10ºF nº7341; Jordana Ramos 10ºF, nº6391; Francisco Silva, 10ºF,nº7344;Carina Inácio

10ºG, nº7279; Carolina Soares 10ºG, nº7280; Filipa Lima 11ºG nº5983; Sara Garcia, 11ºG
nº7103; Miriam Minhoto 11ºG, nº7102; Elsa Godinho 11ºG, nº6057; Gualter Silva, 11ºD
nº5895 e Joana Pacheco 12ºG, nº5941;
f) apresentaram-se as estatísticas da avaliação do 3º período, 2014-15, dos anos de ensino

sujeitos a avaliação sumativa externa e procedeu-se à respetiva análise. Conclui-se que as
percentagens de retenção diminuíram consideravelmente no 9º ano, sendo as do 11º e 12º
anos semelhantes ao ano letivo anterior. Salientou-se o facto de os resultados individuais
das avaliações externas ficarem aquém das expetativas, situação que será alvo de análise e
reflexão em próximas reuniões deste Conselho.
Recomendações:
a) os docentes devem reler a portaria relativa à avaliação do ensino básico, por forma a
que se possam pôr em prática estratégias de remediação, o mais cedo possível e
prevenir retenções;
b) nos conselhos de departamento e de turma, devem os docentes atender a quais os
critérios de seleção para os alunos que devem integrar o “ninho”, no Projeto “Fénix”;
c) Os Diretores de Turma devem fazer um balanço com os seus alunos sobre como
decorreu o simulacro de sismo, por forma a que sejam sugeridas melhorias. O feedback
deste balanço deverá constar da ata de avaliação de final do primeiro período;
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d) a comissão de autoavaliação reiterou a necessidade de se proceder à reformulação dos
critérios de atribuição de louvor, apresentando uma proposta de alteração
relativamente ao item C3.
e) deverá ser feito um acompanhamento relativamente às atividades propostas para a
dinamização

da

Rádio

Nemésio,

devendo

ser

apresentado

um

relatório

periodicamente;
f) os alunos devem, cada vez mais, adquirir o hábito de consultar a página web da escola,
ideia que a Associação de Estudantes poderá transmitir e promover;
g) Relativamente à preparação das reuniões de avaliação do 1º período, recomendou-se
que: o registo de níveis e classificações seja apenas realizado no momento da respetiva
reunião de avaliação; cada caso deverá ser analisado em particular para ser verificada a
necessidade de elaboração do Documento de Risco de Retenção (sendo de especial
atenção os casos de transição/retenção no ensino secundário) e se proceda de acordo
com as informações divulgadas, no que respeita a anexos e relatórios de apoio.
A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

A Secretária

_______________________________
(Luísa Ormonde Ponte)
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