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SÚMULA DA 10.ª SESSÃO (7ª ORDINÁRIA) DO CONSELHO
PEDAGÓGICO, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016
Informações
da Presidente do Conselho Executivo
a) As datas propostas para as reuniões de avaliação do terceiro período dos nonos, décimos primeiros e
décimos segundos anos são três e quatro de junho com entrega de avaliações prevista para sete de junho,
deixando o dia seis de junho livre para eventuais erros que possam ocorrer nas pautas. Respeitando os
prazos de inscrição nos exames nacionais nos dias oito e nove de junho. A produção de pautas de chamada
ocorrerão a treze de junho;

b) As datas propostas para as reuniões de avaliação do terceiro período dos sétimos, oitavos e décimos
anos são de treze a dezasseis de junho com entrega de avaliações prevista para dezassete de junho;

c) Os Conselhos de Turma de Avaliação do terceiro período dos cursos do ProFIJ e os Mecanismos de
Recuperação Três relativamente ao terceiro momento ocorrerão de vinte a vinte e três de junho e as
reuniões de avaliação do terceiro momento dos Cursos Profissionais a vinte e sete de junho;

d) Recebeu um ofício da DRE sobre a adoção de manuais escolares, idêntico ao do Ministério, do décimo
primeiro ano de Física e Química, Matemática A e B, MACS, Português dos cursos científico-humanísticos.
O período para a apreciação, seleção e adoção dos manuais escolares é de dezasseis de maio a dez de junho
e o período para registo online da apreciação, seleção e adoção é de trinta de maio a vinte e quatro de
junho. A coordenadora de Línguas Germânicas propôs a adoção de um novo manual de Alemão para os
décimo e décimos primeiros anos, dos níveis I e II, uma vez que o adotado é de uma editora estrangeira, na
altura a única possibilidade de escolha, sendo muito dispendioso para os alunos. Como atualmente existem
alternativas de editoras portuguesas mais próximas da realidade pedagógica dos alunos, as docentes vão
apresentar uma exposição para anexar à próxima ata deste Conselho, conforme os procedimentos previstos
nestas situações;

e) De nove a treze de maio todas as turmas vão preencher um inquérito da Direção Regional da Saúde no
âmbito da Saúde Escolar na sala de informática quatro. Como vai haver alteração de salas pede-se a atenção
de todos os docentes;

f) O Ministério pediu o preenchimento de um Inquérito Nacional por todos os docentes. O objetivo deste
inquérito á a avaliação da coerência dos documentos que a unidade orgânica tem;
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g) Recebeu um convite para o Encontro com Mia Couto que vai ser transmitido online da ES Tomás de
Borba. A Coordenadora de Línguas Românicas e a professora Eduarda Codorniz , coordenadora da
Biblioteca Escolar, vão organizar um grupo de alunos para assistirem a este encontro, uma vez que estes
podem colocar questões a Mia Couto a serem enviadas antecipadamente;
h) A dezasseis e dezassete de abril decorreu o Encontro das Escolas Associadas da Unesco – cujo tema é
Desenvolvimento Sustentável. A ação Andaime, desenvolvida pelo professor Augusto Vilela, serviu como
alavanca de input financeira, no âmbito do Bengaleiro, que tem por base a boa vontade das pessoas. Esta
foi uma forma de angariar fundos para o projeto social da escola .Esta ação visa também outras atividades
com um maior input financeiro como o espetáculo que decorreu a 5 de março e rendeu cerca de setecentos
euros em bilhetes; a Feira do Livro rendeu quarenta e sete euros e duzentos e dez euros em doces. A Horta
Pedagógica foi inaugurada ontem, no espaço da santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória que cedeu
um espaço no âmbito dos trabalhos do curso Profissionalizante e colaborou com os materiais para a
construção da cerca e dos canteiros. Torna-se, assim, um projeto sustentável e colaborativo porque abre
possíveis locais de estágio, sendo um local externo a receber o trabalho dos nossos alunos. Algumas
empresas facultaram materiais. Esta horta vai fornecer a creche da Santa Casa da Misericórdia da Praia da
Vitória. Está previsto a Santa Casa comprar uma ação de formação à nossa escola cujos fundos vão reverter
para o Bengaleiro. Ações de Formação e Workshops vão ser comprados pela empresa Equipraia, trazendo
input financeiro, que vai ser dados por voluntários exclusivamente selecionados pelo docente Augusto
Vilela. A Formação de Primeiros Socorros já foi dada à Equipraia por um convidado dos Bombeiros
Voluntários da Praia da Vitória. Os workshops de Atendimento ao Público e Excel renderão à volta de
oitocentos euros para o projeto Bengaleiro;

da Presidente do Conselho Pedagógico:
i) Esteve presente na semana passada na reunião de balanço dos planos de melhoria do PROSUCESSO. As
escolas apresentaram os dados a partir dos elementos da ordem de trabalhos enviada. Salienta que a
avaliação e orgânica dos trabalhos de casa da nossa escola foi muito consensual. Houve escolas que
sugeriram quinze minutos de trabalhos de casa e outras uma hora, com tipologias de avaliação muito
diversificadas. A problemática é, sobretudo, no primeiro ciclo. Depois de apresentados os planos, só a
nossa escola e a Escola Secundária da Madalena do Pico referiu dificuldades informáticas. Todos referiram
as dificuldades em termos de dinamizar os docentes para o ProSucesso. A mensagem da Senhora Diretora
Regional centra-se na interiorização das políticas do ProSucesso e na crença efetiva nas mudanças. Há uma
equipa da DR que vai analisar os planos e fazer sugestões às escolas. A presidente do CP referiu os critérios
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de aprovação do Plano ProSucesso. Cada escola deve criar uma equipa com um dois elementos no mínimo
para coordenação do Plano Integrado do Sucesso Escolar;

j) A vinte e dois de abril realizou-se a fase nacional do Concurso Nacional de Leitura no Auditório da EBI de
Angra do Heroísmo e ficaram aprovados, no básico, um aluno da EBI Ferreira Drumond e no ensino
secundário, um aluno da ES Manuel de Arriaga. O nosso representante ficou em segundo lugar.

Decisões
a) foi feita a definição da proposta de regulamento dos prémios de mérito e excelência, sendo elaborado
o regulamento a apresentar à Assembleia de Escola;

b) parecer favorável à proposta da viagem de finalistas 2016/2017, atendendo a que a realização desta
viagem está de acordo com a interrupção letiva e o estipulado na Portaria nº 75/2014, de 18 de
novembro, nomeadamente no Cap. XIV artºs. 120 e 123;

Recomendações
Uma reflexão a todos os departamentos sobre a necessidade da escola se tornar entidade formadora,
atendendo, especialmente, a este novo conceito de formação e para que os formandos tenham a
possibilidade de obter formação certificada;

A Presidente do Conselho Pedagógico

A Secretária

____________________________________

_______________________________

(Paula Cotter Cabral)

(Carla Duarte)

