Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 15 de julho, 2014

Foi lida e aprovada a ata da reunião de conselho pedagógico de 2 de julho

Ordem de trabalhos:
Ponto 1: Balanço dos resultados/trabalho desenvolvido.
Ponto 2: Avaliação das atividades desenvolvidas para a promoção do sucesso escolar
(apoios educativos, coadjuvações, reforço curricular, salas de estudo, gabinetes de
explicações).
Ponto 3: Formatos organizativos a implementar no ano letivo de 2014-2015.
Ponto

4:

Aprovação

de

documentos

–

roteiros

de

avaliação;

relatórios

tecnopedagógicos; PEI (programa educativo individual) e revisão de PEI; relatórios
circunstanciados.
Aprovação de instrumentos – modelo de atualização de PEI e modelo de PIT
(programa individual de transição).
Ponto 5: Informações

Ponto 1:
Foi efetuado o balanço dos resultados da avaliação interna pelos coordenadores de
departamento.
Face aos resultados alcançados deverá ser elaborado, pela escola, para o próximo
ano letivo, o plano estratégico de ação, previsto no artigo 15º do Despacho normativo
nº6/2014 de 26 de maio.
Os coordenadores de diretores de turma, coordenadores dos cursos profissionais e
coordenadora de clubes e projetos, procederam à análise dos pontos fortes e fracos
das atividades desenvolvidas bem como a sugestões de melhoria para o próximo ano
letivo.
A avaliação do plano anual de atividades foi considerada de positiva.
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Ponto 2:
Os coordenadores de departamento procederam à análise dos respetivos relatórios da
atividade desenvolvida tendo salientado os pontos fortes e fracos das medidas de
promoção do sucesso escolar.
Na globalidade o balanço das medidas de promoção do sucesso escolar foi
considerado positivo. As medidas são para continuar com as devidas sugestões de
melhoria se tal for possível.

Ponto 3:
Os coordenadores de departamento pronunciaram-se sobre os formatos organizativos
para o ano letivo de 2014-2015, tendo alguns, apresentado sugestões de modo a
colmatar lacunas e/ou deficiências nomeadamente as inerentes ao processo de
promoção do sucesso escolar.
Foram apresentadas as diferentes propostas para os diferentes ciclos/anos de
escolaridade, no que respeita à aplicação do crédito para a atividade pedagógica, de
acordo com o previsto no artigo 11º do Despacho normativo nº6/2014 de 26 de maio.
Foram apresentadas as medidas de promoção do sucesso escolar para o ano letivo de
2014-2015, de acordo com o previsto no nº 3 do artigo 13º do Despacho normativo
nº6/2014 de 26 de maio.
Foi apresentado o plano de atividades de enriquecimento curricular nomeadamente no
que concerne a número de horas a atribuir para este tipo de atividades.
Foi sugerido que o conselho pedagógico apresentasse novamente propostas de
melhoria relativamente ao documento de organização de ano escolar 2014-2015.

Ponto 4:
Foram apresentados e aprovados os seguintes documentos: 4 roteiros de avaliação; 7
relatórios tecnopedagógicos; 5 PEI; 2 revisões de PEI e 10 relatórios circunstanciados.
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Foram apresentados e aprovados os seguintes instrumentos: modelo de atualização
de PEI e modelo de PIT.

Ponto 5:
Foram prestadas, pelo presidente deste conselho, as seguintes informações:
a) A constituição de turmas está a decorrer.
b) Verifica-se uma grande mobilidade de alunos.
c) No 7º ano iremos ter mais turmas.
d) Poderá vir a acontecer uma experiência piloto relativa a “Escola Digital”, durante
uma semana. Estarão envolvidos nesta experiência as seguintes entidades: Ministério
da Educação, Editoras; Faculdade de Ciências e Tecnologias.
Para os professores envolvidos nesta experiência, irá ocorrer formação creditada pela
Porto Editora.
A escola está a envidar esforços de forma a garantir que os tablets necessários, para
esta experiência, sejam adquiridos a um custo mínimo para a escola.
e) Este conselho pedagógico irá provavelmente manter-se em funções, com esta
constituição, para o próximo ano letivo, de acordo com o Decreto-lei 187/2012.

A secretária da minuta:
Mª Conceição Gomes
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