MINUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017

Ordem de trabalhos:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Constituição da secção de avaliação de desempenho docente;
4 – Outros assuntos.
1. Aprovação da ata da reunião anterior:
A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes na referida reunião.
2. Informações:
 Despacho nº10682/2017 que publica a lista das entidades acreditadas pela DGE como
avaliadoras e certificadoras de manuais escolares.
 Resolução da Assembleia da República n.º266/2017 que recomenda ao Governo a adoção de
medidas com vista à diminuição do peso das mochilas escolares.
3. Constituição da secção de avaliação de desempenho docente;
 No seguimento das alterações havidas nas estruturas de gestão e administração do agrupamento,
nomeadamente no conselho pedagógico, procedeu-se à constituição da secção de avaliação de
desempenho docente, que integra o diretor e quatro docentes eleitos de entre os membros do
conselho pedagógico. Esta secção foi eleita por unanimidade e passa a ser constituída pelos
conselheiros: Dulce Xavier, Artur Pires, Vitor Sil, Sandro Sampaio e presidida pelo diretor.
3. Outros assuntos:
 Foi analisado o requerimento da docente Ana Catarina Ribeiro para repor 10 aulas de Inglês no
10º B devido a um desfasamento considerável entre as aulas dadas e as inicialmente previstas. O
conselho pedagógico manifestou-se unanime em considerar que deve ser dado provimento ao
requerido pela docente, uma vez que será benéfico para os alunos envolvidos.

 Foram analisados quatro modelos destinados à recolha de informação no âmbito do
desenvolvimento de medidas de promoção do sucesso escolar, Pedagogia diferenciada na sala de
aula, Apoio pedagógico/Apoio ao estudo e Apoio para a avaliação externa. Os modelos foram
aprovados por unanimidade.
 Vai ser colocado para consulta da comunidade educativa o Projeto Educativo para o período
2017-2020.
 Foi apresentada pela docente Paula Trigo e subscrita pelo docente Sandro Sampaio, a proposta
para que sejam criadas condições para que cada docente possa introduzir os níveis dos alunos que
leciona, diretamente na aplicação Alunos. O diretor vai informar-se da possibilidade técnica deste
procedimento.
 O docente Sandro Sampaio questionou sobre a possibilidade dos diretores de turma poderem
imprimir a pauta provisória para a reunião, na primeira reunião do dia. O diretor informou que
nos dias de reuniões há um funcionário nos serviços administrativos, a partir das 8 horas da
manhã. O mesmo docente comunicou que é entender dos diretores de turma que existe uma
sobrecarga de burocracia, acrescida pelos modelos que é necessário preencher no âmbito das
medidas de promoção do sucesso escolar. Os responsáveis pelo acompanhamento das medidas
podiam proceder ao levantamento dos dados ou então esta tarefa ser feita por docentes com
menor componente letiva. Os docentes responsáveis pelo acompanhamento das medidas
acumulam essa tarefa com outras funções, sendo conveniente que os dados sejam recolhidos pelas
pessoas diretamente envolvidas. Questionou ainda sobre a obrigatoriedade, ou não, da
convocação dos encarregados de educação para entrega dos registos de avaliação até à segunda
semana de aulas do segundo período. Sobre este assunto o conselho pedagógico entende que o
contacto presencial do encarregado de educação com o diretor de turma se reveste de grande
importância educativa. O alargamento do período para a entrega a duas semanas destina-se a
facilitar esse contacto. Nos critérios de avaliação já aprovados por este órgão é referida a entrega,
não o envio.
 A docente Palmira Magueta disse haver encarregados de educação que não se deslocam à escola
durante o decurso do ano letivo, mas que mudam de atitude quando se aproxima a avaliação final.
Na última semana de aulas os diretores de turma não deveriam fornecer informações sobre a
avaliação.
 O docente Artur Pires expôs a situação de alunos do 1.ºano da escolaridade que, não podendo ser
retidos, se encontram no 2.ºano, mas a acompanhar o 1.º. Após discussão o conselho pedagógico
entendeu que devem ser valorizados os sucessos dos alunos, servindo de reforço positivo para que
estes se aproximem cada vez mais dos seus colegas no 2.ºano. No final do ano deve ser avaliado

se estes alunos desenvolveram as aprendizagens necessárias para seguirem para o 3.ºano. O
encarregado de educação deve ser mantido ao corrente da situação escolar do aluno.
 A educadora Dulce Xavier informou que a atividade “Visita ao lagar no Vieiro” que envolve as
crianças do JI n.º2 de Vila Flor, Vilas Boas e Freixiel se vai realizar no dia 4 de janeiro.
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