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SÚMULA DA 5.ª SESSÃO, 1ª EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
PEDAGÓGICO REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014
Informações

da presidente do Conselho Executivo:
1. Termina na presente data o prazo para a apresentação de projetos para a dinamização da Rádio Nemésio,
tendo, até ao momento, apenas sido entregue uma proposta, pelo que a análise desta, e doutras que ainda
possam ser entregues até ao final do dia, decorrerá na próxima sessão deste órgão.
2. Estão preparados dois calendários de reuniões de avaliação para o primeiro período, refletindo um deles a
possibilidade de as reuniões das turmas dos cursos profissionais, dada a especificidade no processo de
avaliação modular, ocorrerem em datas distintas das dos restantes cursos e níveis de ensino e outro
calendário que prevê a simultaneidade das reuniões dos diferentes cursos e níveis de ensino.

da presidente do Conselho Pedagógico:
3. As atividades que decorrem na escola estão a ser comunicadas aos representantes dos alunos e dos
encarregados de educação, via correio eletrónico, de modo a garantir a maior divulgação possível destas
junto da comunidade educativa.

da coordenadora do Departamento de Línguas Germânicas:
4. O jantar convívio de São Martinho decorrerá, na escola, no dia sete de novembro, pelas vinte horas.

Decisões:
1. Constatada que foi a concordância dos conselheiros face à proposta de calendário de reuniões do 1º
período, que prevê que as reuniões das turmas dos cursos profissionais ocorram em datas distintas das dos
restantes cursos e níveis de ensino, ficou aprovado que o calendário de reuniões de avaliação do primeiro
período decorrerá nos dias dezasseis, após o termo da atividade letiva, dezassete, a partir das oito horas e
dezoito de dezembro.
1.1. Os procedimentos a observar pelos diretores de turma e secretários das reuniões é semelhante aos dos
momentos avaliativos anteriores, com a impressão de pautas na reprografia, que depois de assinadas por
ambos devem ser entregues no Conselho Executivo até às doze horas do dia dezanove e as atas das reuniões
enviadas para o mesmo órgão, via correio eletrónico, até ao dia vinte e dois de dezembro.
1.2. A entrega dos resultados das avaliações aos encarregados de educação ocorrerá no início do segundo
período.
2. Face à proposta de adesão da ESVN à Rede de Escolas Associadas da UNESCO, perante as informações
disponíveis e a generalidade das dúvidas levantadas pelos membros deste conselho, constatou-se que é
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notória a necessidade de recolher informações adicionais e identificar os docentes que estejam disponíveis
para assumir a coordenação e garantir a continuidade do projeto, existindo a hipótese de rentabilizar projetos
já existentes na escola para esta candidatura.
3. Relativamente ao Plano Anual de Atividades 2014/2015, a presidente do Conselho Executivo esclareceu
que a organização do documento apresentado a este conselho foi feita por departamento curricular, mas que,
para a finalização e aprovação em Assembleia de Escola, será organizado cronologicamente.
3.1. Visto que o dia vinte de fevereiro, data em que se assiná-la o aniversário do falecimento do patrono da
escola, coincide com a semana de interrupção de carnaval, existindo apenas dois dias úteis, entendem os
conselheiros que a "Semana da Escola" deve ser planeada entre os dias dezanove e vinte e cinco, permitindo
acolher as diferentes atividades e rentabilizar a exigente logística da "Feira do Livro".
3.2. Embora não fizesse parte do documento, foi integrada uma atividade proposta pelos Núcleo de Educação
Especial e Serviço de Psicologia e Orientação, para assinalar o "Dia Mundial da Poesia", designada "Poetas à
mesa", promovendo o relacionamento entre alunos e docentes do conselho da turma F, do oitavo ano,
divulgando a poesia e o conhecimento de poetas.
3.3. A presidente do Conselho Executivo fez a sugestão, aos docentes de Informática, de se criar um núcleo
museológico com o espólio informático existente na escola, o qual merece uma atenção especial,
possibilitando uma visão detalhada da evolução e da história das tecnologias de informação e comunicação.
3.4. Foi feita a apresentação e explicitação das atividades propostas pelos representantes das estruturas de
orientação educativa, dos serviços especializados de apoio educativo, dos pais e encarregados de educação,
dos alunos do ensino secundário e do pessoal não docente, tendo todas as atividades merecido parecer
favorável por parte dos conselheiros.
4. Foram aprovados os Projetos Educativos Individuais, apresentados pela psicóloga Raquel Oliveira, dos
alunos do Programa de Formação Profissionalizante, no âmbito do Regime Educativo Especial, um Projeto
Educativo Individual e um Relatório Circunstanciado, relativo ao ano letivo anterior.
5. As sugestões feitas pelo representante dos Pais e Encarregados de Educação, relativas ao funcionamento
de alguns serviços da escola, serão alvo de análise por parte do Conselho Executivo.

Recomendações:

1. Perante o envio tardio de algumas avaliações de atividades do plano anual 2013-2014 e consequente
impossibilidade da sua inclusão no relatório final, por parte da coordenadora do relatório final de avaliação, a
presidente do Conselho Pedagógico chamou a atenção para a importância da submissão atempada da
avaliação de cada uma das atividades, recorrendo ao formulário disponível na internet para esse efeito. No
entanto, responsabilizou-se pela integração no referido documento, da referência a estes relatórios, pois a
aprovação será realizada na próxima sessão da Assembleia de Escola.
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2. O representante dos Pais e Encarregados de Educação sugeriu que:
- fosse planeado um esclarecimento e divulgação, junto dos alunos e restante comunidade educativa, da vida
e obra do Comendador Francisco José Barcelos, personalidade que deu o nome à rua em frente à fachada
principal da Escola Secundária Vitorino Nemésio. Foi proposto, ainda, que esse projeto de divulgação tivesse
a colaboração dos departamentos de Artes e Tecnologias, Humanidades, Línguas, entre outros, bem como da
autarquia da Praia da Vitória. A presente sugestão mereceu a concordância dos conselheiros, tendo a
presidente deste órgão proposto o envolvimento dos pais e encarregados de educação, nas atividades que
venham a decorrer, promovendo, assim, a maior abrangência possível e a participação ativa destes na vida
escolar dos seus educandos;
- fosse divulgado o horário dos serviços na página da escola, permitindo maior divulgação e acesso;
- tendo em conta a alteração da hora de verão para inverno e a consequente perda de luz solar mais cedo,
seria desejável articular com a Empresa de Viação Terceirense e/ou com a Câmara Municipal da Praia da
Vitória a adequada iluminação das paragens de autocarro, em frente à escola, garantindo maior segurança a
alunos e restantes utilizadores dos transportes públicos;
- fosse verificado o cumprimento do horário de funcionamento da papelaria, uma vez que os alunos se têm
visto privados de adquirir produtos e senhas de refeição, durante o horário de funcionamento indicado para
aquele serviço;
- se repensasse a aplicação de multas aos alunos nas aquisição das senhas de refeição, bem como os
procedimentos relativos à utilização dos equipamentos do refeitório para refeições trazidas de casa;
- o agendamento dos momentos escritos de avaliação não deve ultrapassar os três semanais, devendo ser
encontrada uma solução, por parte dos docentes, que evite situações destas, dada a pressão a que os alunos
são submetidos.
3. A presidente do Conselho Pedagógico esclareceu que o Regulamento Interno não estipula o limite de
provas escritas que os alunos podem realizar semanalmente, recomendando que, até nova análise deste tema,
os diretores de turma devem reforçar a articulação entre os docentes dos respetivos conselhos de turma,
usando sempre de bom senso na calendarização dos instrumentos de avaliação sumativa.

A presidente do Conselho Pedagógico,

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

O secretário,

_______________________________
(António Monteiro Antunes)
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