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CONSELHO PEDAGÓGICO 

REUNIÃO DE 14 DE JUNHO DE 2018 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 

 

Aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento da professora Delfina 

Valadas, antiga distinta professora desta escola.  

Aprovação por unanimidade da publicação de uma síntese dos assunto abordados e de-

liberações deste órgão. 

Aprovação da ata da reunião de 17 de maio por maioria, com treze votos. 

Ponto 1. Projeto Educativo, ponto da situação 

O docente Fernando Gameiro enquanto coordenador do GT encarregue de elaborar o 

documento referente ao Projeto Educativo fez uma apresentação do ponto de situação dos 

trabalhos efetuados tendo referido que se encontra em preparação o grosso da informação 

recolhida, estando previsto que até final do ano letivo possa ser aprontado o documento final. 

A concretização do Plano Melhoria poderá ser realizado em simultâneo estando a ser pensada a 

sua consulta pública. 

O docente Fernando Gameiro foi convidado pelo Diretor a fazer o ponto da situação da 

elaboração do Projeto Educativo no Conselho Geral de 19 de junho. 

Ponto 2. Unidade Letiva 

Foi realizada uma síntese dos aspetos mais relevantes decorrentes da experiência da 

adoção da unidade de 50 minutos no presente ano letivo pelos conselheiros. 

Os Coordenadores de Departamento Curricular voltaram a referir as posições manifes-

tadas pelos docentes dos seus departamentos. 

O Diretor referiu que face ao conjunto de situações evidenciadas no presento ano letivo 

os intervalos entre aulas consecutivas deverá ser de pelo menos dez minutos. 

Foi decidido colocar a questão da adoção da unidade letiva de 45 ou 50 minutos em 

consulta circunscrita aos ciclos de escolaridade onde será aplicada. 

Ponto 3. Informações 

- A rede escolar ainda não está completamente definida. 
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- Está a ser organizada uma jornada sobre Flexibilidade Curricular para os dias nove e/ou 

dez de julho, com calendarização e convidados ainda a confirmar. 

- Irão ocorrer reuniões nos Departamentos Curriculares para eleição do respetivo coor-

denador, a realizar na segunda semana de julho. 

- Dia 21 de junho o Diretor dá posse à nova equipa da Direção. 

- O GT para elaboração do Regulamento dos Prémios de Mérito encontra-se a aprontar 

o documento final, posteriormente a divulgar. 

- O docente Fernando Gameiro fez referência às atividades “Passeio com Livros” e 2.ª 

Edição de um Workshop na Biblioteca. Foram atingidos os objetivos no seminário da RBEV. No 

Festival de Teatro originaram-se receitas que deram para cobrir alguns dos custos de funcio-

namento. Na Biblioteca da ESGP têm estado a trabalhar dois alunos estagiários. 

Ponto 4. Outros Assuntos: 

a. PAA/Visitas de Estudo 

Foram aprovadas duas visitas de estudo: 

- Visita de estudo ao Zoomarine, no Algarve, proposta pela Escola Básica do Bairro 

da Câmara, a realizar no dia 19 de junho, envolvendo todas as turmas e alguns 

pais e encarregados de educação; 

- Visita de estudo ao Oceanário, em Lisboa, proposta pela Escola Básica Chafariz 

d’El Rei, a realizar também em junho, envolvendo os alunos do 3.º ano e ainda 

três encarregadas de educação e uma assistente operacional. 

b. Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

Foram aprovados dois Programas Educativos Individuais (PEI), referentes aos alu-

nos Ussumane Mário Frazão Baldé do 1.º ano e Marco André Figueiras do 8.º ano, 

e duas revisões de PEI, referentes aos alunos Tiago Miguel Martins Rodrigues e Lu-

ís Miguel Charrua Ribeiro, ambos do 10.º ano. 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico                                               A Secretária  

            Fernando Farinha Martins                                              Maria Helena Rijo Carola 
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