Conselho Pedagógico

Ano Letivo 2017/2018

3ª Reunião 10/10/2017

Síntese
A reunião do Conselho Pedagógico, realizada aos dez dias do mês de outubro de dois mil e
dezassete, teve a seguinte Ordem de Trabalhos:
123456789-

Informações;
Grupos de Trabalho;
Flexibilização Curricular – Critérios de Avaliação 1º ano;
Clubes / Projetos;
Provas de Aferição – Resultados de Escola – REPA
Alunos de mérito
Planificação Português língua não materna A1 e A2
Visitas de estudo
Situação pedagógica turmas 12º ano matemática

Ponto um – Informações
- A CMA em colaboração com a Agência do Ambiente estão a promover o projeto –
“Medida game ganha a melhor escola”. Este projeto destina-se a alunos dos 10ºs e
11ºs anos, irá decorrer durante este ano letivo (o seu final é em junho de 2018) e tem
como principal objetivo, sensibilizar os alunos para o excesso de consumo de
eletricidade. Disponibilizam tablet e software para controlar os consumos.
- A direção está a equacionar a participação do Agrupamento no Prémio Fundação
Ilídio Pinho da DGEsTE.- Ciência na Escola, destinado a alunos de todos os níveis de
escolaridade (desde o pré-escolar ao secundário). Esta iniciativa tem como objetivo a
motivação dos alunos para as ciências.
- Vai abrir o procedimento concursal para a direção do Centro de Formação AlmadaForma.
- A ESEN irá participar pelo segundo ano consecutivo, no concurso “Amarsul Eco
Sound”. O grande objetivo é organizar a escola para correta utilização dos ecopontos
que se encontram em frente à escola sede, bem como sensibilizar os alunos para
procedimentos corretos no tratamento de resíduos e separação de lixos.
- O Agrupamento irá participar novamente no concurso Seguranet, dinamizado pela
Direção Geral de Educação.
- Tempos de 50 minutos, são mesmo tempos de 50 minutos e não de 100 minutos, ou
seja terão intervalo entre tempos, exceção feita para os laboratórios, aulas práticas do
ensino profissional, educação física, educação visual (se os professores por bem o
entenderem) e dias em que testes a serem ministrados às turmas o justifiquem.
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- Ainda estão por colocar docentes de geografia, inglês 3º ciclo, eletrónica e
matemática.
- As entregas dos prémios de mérito aos alunos do Agrupamento de Escolas Emídio
Navarro, decorrerão no Teatro Joaquim Benite, no dia 13 de novembro para os alunos
da EDAC, no dia 14 de novembro para os alunos da ESEN e do 1º Ciclo do Ensino
Básico. Os diplomas dos alunos que terminaram o 12º ano serão entregues no dia 10
de novembro.
- A biblioteca da EDAC estará fechada durante uma semana, durante o mês de
novembro, para requalificação. A biblioteca da EB da Cova da Piedade foi
reestruturada.
Ponto dois- Grupos de trabalho
- Foi apresentada a proposta final do diretor sobre a constituição de grupos de
trabalho. Os grupos agora constituídos desenvolverão na sua maioria, as tarefas que
lhes estão cometidas ao longo do ano letivo criando tempo e espaço para que no final
do ano lectivo não exista um acumular de tarefas e consequentemente uma maior
sobrecarga de trabalho numa época sensível do ano lectivo.
Ponto três- Flexibilização curricular critérios de avaliação 1º ano.
- Foram apresentados e aprovados os critérios de avaliação das disciplinas introduzidas no
currículo deste ano lectivo pela flexibilização curricular.
Ponto quatro - Clubes / Projetos
- Foi apresentada e aprovada a lista de clubes e respetivos professores responsáveis pelos
mesmos, para o ano lectivo 2017/2018.
Ponto cinco - Resultados nacionais das provas de aferição 2017
- O grupo de português analisou os resultados das provas de aferição do 8º ano nos dois anos e
houve uma melhoria. O relatório de medidas a implementar e desenvolver devem de ser lidas
com especial atenção pelos grupos disciplinares, retirando-se dessas apreciações as
necessárias ilações.
Ponto seis- Alunos de mérito
- Foram apresentadas as listas/propostas de alunos do 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e secundário
que atingiram os pressupostos exigidos para a atribuição dos méritos, académico, social e
cidadania e desportivo;
- Foram aprovadas as respectivas propostas listas/propostas por unanimidade.
Ponto sete -Planificação língua não materna A1 e A2
- Foram apresentadas e aprovadas as planificações supracitadas, elaboradas para alunos
estrangeiros (naturalidade chinesa e colombiana) do secundário que terão que fazer uma
prova. Não existindo turmas de português língua não materna para o secundário, estes alunos
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encontram-se integrados em sala com os restantes alunos e seguindo uma planificação
específica.

Ponto oito- Visitas de estudo
-Em breve a direção publicará um documento que define atividades consideradas como visitas
de estudo.
- Foi autorizada a divulgação da visita de estudo a Roma a realizar entre os dias 10 e 13 de
fevereiro, no âmbito dos conteúdos programáticos de EMRC.
Ponto 9- Situação pedagógica turmas 12º ano matemática
- Foi analisada a situação de ausência da docente de matemática que leciciona duas turmas do
12º. Assim, e dados os constrangimentos resultantes da morosidade da colocação de
professores, com prejuízos evidentes em termos pedagógicos para os alunos das turmas em
apreço, foi proposto pela Direção ao órgão pedagógico que estas turmas passassem a fazer
parte do seminário/horário do professor Rui Tacanho, procedendo-se desta forma a
reajustamentos dos horários/semanários dos dois professores, permitindo assim que, os
alunos não tenham um vazio de leccionação desta disciplina de exame.

A Secretária
Carla Garcia
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