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SÚMULA DA 10ª SESSÃO (9ª ORDINÁRIA) DO CONSELHO
PEDAGÓGICO REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015
Informações
da presidente do Conselho Executivo:

a) O colega Nuno Cabral, presente nesta sessão, assume as funções de Coordenador dos Cursos
Profissionais e PROFIJ, substituindo a colega Carla Duarte.

b) Foram nomeados os elementos que integram o secretariado de exames para este ano letivo, a saber;
Sílvia Joaquim (coordenadora), Nuno Madureira (em substituição da coordenadora), Laudalina
Arruda, Andreia Sales, Paulo Pereira, John Branco, João Ribeiro e Florbela Monteiro.

c) a representante da CPCJ da nossa escola, Maria Soares, em virtude de antever a sua saída da
escola para ingressar no quadro de uma escola no continente, manifestou a sua preocupação
com a continuidade do cargo que atualmente exerce, pelo que o Conselho Executivo,
convidou a colega Ana Paula Cavaleiro a assegurar a continuidade deste cargo. Assim
sendo, esta colega irá fazer uma formação que será ministrada a todas as equipas de CPCJ
da região, nos dias 27, 28 e 29 de abril, em S. Miguel.

d) no dia 30 de março, o Conselho Executivo desta escola reuniu com a Srª Diretora Regional
da Educação, para abordar a questão da continuidade da transição dos alunos de 3º ciclo da
EBIPV para a Escola Secundária Vitorino Nemésio. Depois de considerados alguns fatores e
para salvaguardar as boas condições de trabalho para toda a comunidade educativa, foi
decidido que tanto a ESVN como a EBIPV continuariam com 3º ciclo.

e) no dia 14 de abril reuniram os conselhos executivos das duas escolas anteriormente
mencionadas com a srª Diretora Regional, ficando acordado que:
. ambas as escolas recebem alunos do 3º ciclo;
. haverá uma divisão equilibrada do nº de turmas entre as duas escolas, salvo acordo
prévio entre ambas;
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. a EBIPV continuará a ter como oferta formativa os cursos de formação vocacional e
Oportunidade:
. a ESVN continuará a ter como oferta formativa os cursos PROFIJ e turmas de cursos
profissionalizantes, dentro do Regime Educativo Especial.

f) a Presidente do Conselho Executivo apelou junto da Srª Diretora Regional da Educação para
a requalificação do parque informático da escola que, como é sabido, se encontra bastante
degradado e desfalcado; apelou, ainda, para que a DRE exerça alguma pressão junto da
Câmara Municipal da Praia da Vitória por forma a agilizar procedimentos relativamente a
pequenas obras que terão de ser efetuadas na escola, com algum caráter urgente.
g) durante a interrupção letiva de Páscoa, a DRE informou o CE que os exames a realizar no
âmbito do Projeto PISA não contariam com a participação dos aplicadores do IAVE, pelo
que deveria ser o próprio Conselho Executivo a nomear os aplicadores, a saber: Diana
Santos, Odete Enes, Marta Oliveira, Catarina Costa e Laudalina Arruda. O Coordenador do
projeto é o colega Nuno Cabral.
h) uma vez que na nossa escola foram selecionados 100 alunos para participar neste projeto e
tendo em conta os constrangimentos de equipamento informático, o CE solicitou
colaboração à EBIPV para disponibilizar duas salas equipadas com computadores, nos dias
28 e 29 de abril, para que os restantes alunos tivessem a possibilidade de realizar o exame. O
tempo estimado para a duração deste estudo é de 5 horas (8h-13h). A nossa escola
providenciará lanche aos alunos no decorrer deste processo, nos dois intervalos de 5m que
serão permitidos.
i) o PET (Preliminary for Schools) terá a sua componente escrita no dia 6 de maio e a
componente oral nas tardes dos dias 11,12 e 13 de maio.
j) no dia 30 de abril irá realizar-se a fase regional (prova oral) do concurso de leitura no
auditório do Ramo Grande. Foi convidada para júri a colega Silvana Correia. Os alunos e
professores que virão prestar esta prova almoçarão na cantina da ESVN. Pela manhã
decorrerão as provas do ensino básico, enquanto durante a tarde terão lugar as do ensino
secundário.
k) decorreu o 14º Encontro de Escolas associadas da UNESCO. Uma vez que a nossa escola já
é oficialmente parte integrante desta associação, os logotipos oficiais terão também se ser
usados nos documentos oficiais da escola; já foi editado o Manual Prático da Unesco, pelo
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que se recomenda a sua leitura, estando o link disponível na página da escola muito em
breve.

da presidente do Conselho Pedagógico:

l) alertou para a necessidade de consultar a página da escola com regularidade, uma vez que lá
se encontram divulgadas as várias atividades, nas quais os alunos da nossa escola participam
e até se destacam, quer desportivas, quer culturais;
m) informou que o ofício nº 5 –DGE/2015/987 diz respeito à classificação da disciplina de
Educação Física, mais particularmente ao cálculo da classificação final no ensino
secundário, pelo que os representantes dos alunos presentes neste conselho devem alertar os
seus colegas para a consulta regular da página da escola, principalmente aquando da fase de
exames.

do representante de pais e encarregados de educação:

a) o representante de pais e encarregados de educação informou que foi entregue, por sua mão,
no Conselho Executivo desta escola um livro oferecido pelo Provedor da Santa Casa da
Misericórdia da Praia da Vitória, de interesse para toda a comunidade escolar, sobre o
Comendador Francisco José Barcelos. Apelou a que esta informação fosse divulgada.

da coordenadora do departamento de Humanidades:

a) a coordenadora do departamento de humanidades, em representação do grupo 410
(Filosofia) apresentou uma questão que se prende com o excesso de tempo despendido com
a logística da análise e avaliação de manuais.
Este grupo disciplinar entende que o processo de preenchimento informático das grelhas de
avaliação dos manuais deveria ser abolido.

do coordenador dos Cursos Profissionais e PROFJ:

a) informou que a minuta de ata do ensino básico será adaptada ao ensino profissional.

3

2014/2015

N.º 10

Decisões:

a) O prazo de entrega das informações-prova (em ficheiro word) à Presidente do Conselho Pedagógico
é o dia 28 de abril.
b) Para a verificação das informações-prova foram constituídos três grupos de duas pessoas que
reunirão nos dias 29 e 30 de abril à tarde.
c) Foram aprovados os Projetos Educativos Individuais de dois alunos do ensino básico.

Recomendações:

a) devem os departamentos realizar uma análise dos resultados das avaliações do 2º período,
fazendo um paralelo com as do 1º período.
b) as estatísticas dos resultados de avaliação dos cursos profissionais e PROFIJ deverão
fazer um paralelo dos dois momentos de avaliação ( que não são coincidentes com os do
ensino regular) . Para que tal aconteça terá de ser elaborado um modelo estatístico que sirva
tal propósito. Não houve, por parte deste conselho, descuido ou negligência relativamente à
análise dos resultados destes cursos, no entanto, uma série de constrangimentos impediram
que tal tarefa fosse realizada atempadamente. Fica, assim, a recomendação de dar prioridade
à construção e aplicação do modelo necessário à análise das estatísticas destes cursos.
1.1. c) a Comissão de Formação e Componente Sociocultural deste órgão apela a que os
coordenadores, junto dos seus departamentos, recolham informação acerca de quais os
professores que estarão disponíveis e/ou dispostos a dar formação. Deste modo, a ESVN
poderá concorrer a entidade formadora, conforme os dados recolhidos.
d) a avaliação do Ensino Básico, neste 3º período, deverá respeitar a nova legislação,
nomeadamente na aplicação da nomenclatura das menções qualitativas.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

A Secretária

_______________________________
(Luísa Ormonde da Ponte)

4

2014/2015

N.º 10

5

