Conselho Pedagógico – ATA SÍNTESE N.º 3
_____________________________________________________________________________________________
Data: 24 /01/2018
Ordem de Trabalhos:
1. Apresentação do Relatório Avaliação Interna 2016-2017;
2. Informações;
3. Programas Educativos Individuais;
4. Comemoração do Dia do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette e do 40º Aniversário da ESO;
5. Projeto Curricular e Critérios de Avaliação de Educação para a Cidadania - 2.º e 3.º Ciclo do EB;
6. RI - Atualização;
7. Divulgação dos cursos da ESO;
8. Adoção de Manuais Escolares nos Cursos Profissionais;
9. Plano Plurianual de Atividades do Agrupamento – PPA e PAA 2017-2018
10. Visitas de Estudo.
Informações:
1. Apresentação do Relatório de Avaliação Interna 2016-2017
Pelo Dr. Miguel Domingos da Anotherstep
2. Informações:
 GIAE – Falta completar/actualizar os ficheiros respeitantes aos CEF e Cursos Noturnos ( EFA e PFOL);
 Colocação de profs. – Por colocar do Grupo 550 – Informática (22h) e do Grupo 500 – Matemática
para contratação de escola;
 Processo concursal de AO para a ESO – Encontra-se a decorrer o processo para contrato a termo
resolutivo certo de 4 Assistentes Operacionais;
 Empresa de Limpeza – Terminou o contrato com a anterior empresa, pelo que se encontra a decorrer
novo concurso para adjudicação dos serviços de limpeza na ESO. Enquanto isso, não existe viabilidade
na alteração dos horários dos AO ao serviço, para colmatar a ausência de empresa, uma vez se
encontrarem vários AO de atestado médico;
 Obras de melhoramento na Eb 2-3 Avelar Brotero e ESO – Na sequência de uma reunião no passado
dia 22 de Janeiro na CMO, com o senhor Delegado Regional Dr. Francisco Neves, foi o Diretor
informado da realização de obras previstas no valor de duzentos e oitenta mil euros, e igualmente foi
informado que posteriormente será construído um pavilhão de raiz na ESO, com 12 salas, para
abarcar turmas de ensino secundário;
 Conselho Municipal de Educação de Odivelas, Mandato 2017/2021 – A representação docente por
cada nível de ensino naquele órgão - efectiva e suplente, é resultante da eleição feita entre os
propostos de cada Agrupamento, também eles eleitos pelos seus pares de cada nível de ensino – préescolar, básico e secundário. O Agrupamento decidiu não apresentar qualquer candidato;
 Orçamento Participativo das Escolas (OPE) 2018 – Quanto ao OPE de 2017 (de acordo com as
propostas eleitas pelos alunos), foi adquirido para a ESO: um microondas para o refeitório; uma
tostadeira para o bar de alunos; várias bolas de diferentes modalidades (para aluguer a alunos) e
ainda, taças e colheres para o refeitório. Para a Avelar Brotero: foram realizadas obras de melhoria
nas instalações sanitárias dos alunos. A este propósito, foi autorizado aos alunos dos cursos Noturnos
aquecerem as refeições no microondas do bar dos alunos;
 OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico – Foi solicitado
telefonicamente ao senhor Diretor, na véspera, a realização na ESO, no dia 18/01/2018 (5.ª f,
14,30h/17h) de 2 painéis, com a presença de dois elementos daquela organização e um elemento da
DGEstE. Foi assim realizado um painel com a participação de 2 alunos (11.º B) e um representante da
APEEESO, e outro painel com dois elementos da Direção (profs. Jorge Dias e Alexandra Baptista),
ambos os painéis contaram com a participação/colaboração de um prof. de Inglês (Encarnação Rosa),
para abordar questões relacionadas com a Promoção do Sucesso Escolar e a forma de organização
das escolas, com vista a recomendações à Tutela.
 Workshop/Oficina de Formação: "Mediação de Conflitos em contexto escolar" – Dinamizado pelo
Grupo de Recrutamento 430 – Economia, teve lugar no passado dia 17/01/2018, 4.ª f., entre as
14,30h e as 17h, na ESO. Foi orientado pela Dra. Isabel Oliveira da i.deal.diálogos em rede de
Coimbra, e da Mediamus-Associação para a Família. Destinou-se a docentes de inscrição gratuita:








Projeto - Viver o Teatro da Divisão da Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas da CMO –
Proposta de dinamização da atividade teatral por dois profissionais da Companhia de Teatro “Cepa
Torta” e de um elemento da CMO, dias 22 e 24 de janeiro (2.ª e 4.ª f.) para alunos do 3.º ciclo e do
ensino secundário da ESO, em conjunto com um prof. coordenador da escola (prof. Susana Marques Grupo 300).
Feira Inspiring Future – Dia 23 de Janeiro (3.ª f. de manhã) na ESO, para divulgação e orientação do
percurso escolar dos alunos do ensino secundário, dinamizado pelo SPO – Serviço de Psicologia e
Orientação (Dra. Margarida Rodrigues);
Núcleo Local de Inserção-Odivelas
O Núcleo Local de Inserção designado NLI, é uma estrutura operativa de composição plurissectorial
que visa assegurar o desenvolvimento da medida RSI.
Objectivos:
O grupo de trabalho visa trabalhar a Inserção dos beneficiários da prestação do Rendimento social de
Inserção e ainda a avaliação e aperfeiçoamento das acções programadas no âmbito da inserção.
Parceiros:
Centro Distrital de Segurança Social - Serviço Local de Acção Social;
Centro de Emprego;
Câmara Municipal;
Agrupamentos dos Centros de Saúde;
Tutela – DRELVT (Sr. Delegado Regional de Educação da Região de Lisboa e Vale do Tejo – Dr.
Francisco Neves) representada por um elemento do nosso Agrupamento;
Apoio ASE a Visitas de Estudo.
Com a publicação do Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho, voltou a ser reposta a comparticipação
para as visitas de estudo programadas no âmbito das atividades curriculares, aos alunos de todos os
ciclos de escolaridade (1.º ao 12.º), abrangidos pelos escalões A e B da ação social escolar,
respetivamente em 100 % e 50 % do valor total, a fim de garantir que estas atividades sejam
acessíveis a todos os alunos, e até ao montante anual por aluno de 20€ e de 10€, respetivamente
para o escalão A e B.

Propostas:

Ata da reunião do CP de 25 /10/2017;

Programas Educativos Individuais;

Comemoração do Dia do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette e do 40º Aniversário da ESO;

Projeto Curricular e Critérios de Avaliação de Educação para a Cidadania - 2.º e 3.º Ciclo do EB;

RI - Atualização;

Divulgação dos cursos da ESO;

Adoção de Manuais Escolares nos Cursos Profissionais;

Plano Plurianual de Atividades do Agrupamento – PPA e PAA 2017-2018

Visitas de Estudo.
Deliberações:










Aprovação da Ata da reunião do CP de 25 /10/2017 por maioria e uma abstenção;
Aprovados por unanimidade os Programas Educativos Individuais;
Aprovados os projectos para a Comemoração do Dia do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette e
do 40º Aniversário da ESO
Aprovado o Projeto Curricular e Critérios de Avaliação de Educação para a Cidadania - 2.º e 3.º Ciclo
do EB;
Aprovadas as orientações para atualização do RI;
A decisão sobre a Divulgação dos cursos da ESO será tomada no próximo Conselho Pedagógico;
Aprovada uma recomendação para adoção de Manuais Escolares nos Cursos Profissionais;
A decisão sobre o Plano Plurianual de Atividades do Agrupamento – PPA será tomada no próximo
Conselho Pedagógico, mas o PAA 2017-2018 foi aprovado por unanimidade;
As Visitas de Estudo foram aprovadas por unanimidade.

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata síntese,
que vai ser assinada pelo presidente.
O Diretor
Rui Almeida

