2016/2017

N.º 11

SÚMULA DA 11.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO,
REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2017
Informações:

Presidente do Conselho Pedagógico:
a) três alunas da nossa escola participaram na prova regional do Concurso Nacional de Leitura que
decorreu no dia 19 de maio do corrente. A aluna Ana Fagundes, uma das participantes do ensino
secundário, alcançou o primeiro lugar. Esta aluna ficou, assim, selecionada para a fase nacional deste
concurso. Para além disso, a biblioteca da nossa escola recebe o prémio de 300 euros destinado à
aquisição de livros;
b) no dia 29 de maio, decorreu no auditório da escola uma sessão de esclarecimento destinada às
turmas de 12º ano acerca dos procedimentos para ingresso no ensino superior. Esta atividade contou
com a presença da Dra. Fátima Godinho.

Presidente do Conselho Executivo:
a) a turma 10ºH entregou no CE um abaixo-assinado solicitando que um dos docentes daquela
turma, que se encontra a exercer funções em regime de contrato, possa continuar como professor
titular da turma no próximo ano letivo;
b) recebeu uma carta da turma 9ºH (elaborada na aula de cidadania), onde os alunos consideram e
louvam os aspetos positivos da escola, bem como realçam os aspetos que carecem de mais atenção,
cuidado e melhoria por parte do órgão executivo da escola;
c) no dia 24 de maio, decorreu no auditório desta escola uma sessão relacionada com a colaboração
entre a

ESVN

e a Associação Praia Cultural, relativa à orientação vocacional do ensino

secundário, promovida pela A.P.C, no âmbito da 3ª Semana Social.
d) a oficina de formação “Avaliação nos Ensinos Básico e Secundário – Como Avaliar para o
Sucesso Educativo” será frequentada por um docente da nossa escola e é promovida pela DRE. Esta
oficina de formação decorrerá em S.Miguel, na Escola Secundária Domingos Rebelo, e decorrerá
em dois momentos, de 10 a 13 de julho (17 horas) e a 4 e 5 de setembro (8 horas) do corrente ano;
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e) no dia 2 de junho o sr. Diretor Regional da Educação deslocar-se-á à nossa escola onde reunirá
com a presidente do Conselho Executivo, com a equipa do ProSucesso e com os representantes dos
alunos.
f) no próximo dia 7 de junho, a presidente do Conselho Executivo, bem como a Psicóloga Raquel
Oliveira, na qualidade de Coordenadora do Projeto de Combate à Violência e Promoção da
Cidadania, marcarão presença numa reunião que decorrerá na Escola Secundária Jerónimo Emiliano
de Andrade. O objetivo da sessão é fazer uma balanço das atividades e todo o trabalho desenvolvido
no âmbito deste projeto.
g) o dia 10 de junho, será o Dia Aberto da Universidade dos Açores.

Coordenador do Departamento de Artes Visuais
a) Na sequência do Concurso de Ilustração, promovido pela Nissan e Leya, que premiou a aluna
Catarina Costa do 12º ano, a Biblioteca da Escola recebeu 46 títulos de ilustrações.
b) apresentou o livro de registos “Elogios? É aqui.”, no âmbito das ações do Gabinete de Combate à
Violência e promoção da Cidadania.
c) comunicou o parecer favorável do seu departamento relativamente à abertura do ProFIJ nível IV –
Tipo 6: Informática - Sistemas;

Psicóloga
a) Atividade “Encontro de Pais” decorrerá a 15/05 e a 14/06. A primeira sessão será intitulada “Família
e Escola-Educar para a Igualdade”, a segunda “Elogios e Acontecimentos Positivos”. Será de frequência
livre, a partir das 18h. A divulgação será feita pelas redes de comunicação social, por cartazes e
convites.
d)Enquadrou e deu a conhecer o plano de intervenção do SPO na turma D, do 7º ano.

Decisões:
a) no próximo triénio a Coordenadora do ProSucesso terá assento permanente neste Conselho.
b) Foi aprovado o PEI de um aluno.
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c) A coordenadora do Departamento de Educação Física e Desporto deu a conhecer o parecer
desfavorável, relativamente à abertura do curso na modalidade de Ensino Especializado em Desporto,
regulamentado pelo Despacho Normativo nº 32/2016, de 11 de agosto.

Recomendações:
a) --- O Coordenador do Departamento de Artes Visuais sugeriu que a ESVN enquanto instituição
pública deverá requerer a aquisição de um “Livro de Elogios”;
b) --- A presidente do Conselho Pedagógico chamou a atenção para a necessidade de promover
uma maior participação dos alunos nos órgãos da escola e sugeriu que os representantes
eleitos realizassem sessões mensais/periodais, nas aulas da Cidadania para recolher
informações dos alunos do Ensino Básico.
c) --- A Coordenadora do Departamento de Línguas Românicas considera que o seu departamento
deverá sugerir alguns dos livros a adquirir para a biblioteca da escola com a verba alcançada com o
prémio do Concurso Nacional de Leitura.
d) --- no formulário do PEI deverá ser colocado um item específico para colocação do número de
processo do aluno.
e) --- uma das medidas do ProSucesso poderá passar pela criação de uma ficha de autoavaliação da
escola.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

A Secretária

_______________________________
(Luísa Ponte)
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