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SÚMULA DA 10.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA
NO DIA 9 DE MAIO DE 2018
Informações
da Presidente do Conselho Executivo
- entre os dias 26e 28 de março, os alunos do Curso de Animador Sócio-Cultural, em colaboração
com o Departamento de Educação e Reabilitação na Comunidade da Associação Salão Teatro
Praiense, sob a orientação do professor Augusto Vilela, dinamizaram uma colónia de férias da
Páscoa, com o título “Conquistar um Sorriso”;
- de 15 a 19 de abril, tiveram lugar os Jogos Desportivos Escolares do Terceiro Ciclo do Ensino
Básico, na Escola Secundária Tomás de Borba, que contaram com a participação de uma comitiva
da nossa escola;
- entre os dias 27 e 30 de abril, realizou-se nas Flores a Fase Inter-Ilhas dos Jogos Desportivos
Escolares do Ensino Secundário, a equipa de voleibol feminino da ESVN sagrou-se campeã;
- vai decorrer até ao fim do mês de maio a implementação de um inquérito integrado no Projeto
Vida+, da responsabilidade da Secretaria Regional da Prevenção e Combate às Dependências;
- no dia 26 de abril, decorreram os encontros do Orçamento Participativo, numa primeira parte,
durante o dia, com alunos e, ao fim do dia, aberto a toda a comunidade;
- entre os dias 27 de abril e 3 de maio realizaram-se entrevistas para a seleção de 2 funcionários
ao abrigo do Programa PROSA. Entretanto, abrirá concurso na Bolsa de Emprego Público dos
Açores para a colocação de 2 funcionários a termo certo. Para além disso, aguarda-se a
integração de 2 funcionários ao abrigo do Suporte de Emprego Integrado (SEI);
- a Equipa de Monitorização e Acompanhamento da Educação Especial já esteve na escola a
proceder à recolha de documentos e a entrevistar a Presidente do Conselho Executivo, a
Presidente do Conselho Pedagógico, a Coordenadora do Serviço de Psicologia e Orientação e a
Coordenadora do Núcleo de Educação Especial. Deslocar-se-ão, novamente, para falar com os
Coordenadores dos Departamentos Curriculares;
- no dia 2 de maio teve lugar a Prova Escrita da Fase Regional do Concurso Nacional de Leitura,
para a qual estavam apurados os alunos Beatriz Sousa, do 9ºA; e João Vilela, do 11º D, que
embora não se tenham apurado para a Prova Oral, conseguiram resultados muito satisfatórios;
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- o Concurso IdeiaAçores realiza-se entre os dia 9 e 11 de maio, em S. Miguel, onde estão
presentes dois alunos do 7º ano, com o docente José Noro;
- no dia 16 de maio terão lugar duas sessões de esclarecimento sobre o Projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular e o Projeto Apoio + Retenção Zero;
- no dia 18 de maio, deslocar-se-á à escola a Equipa de Monitorização e Acompanhamento do
ProSucesso para observar in loco a aplicação de uma das nossas medidas previstas para este ano
letivo e entrevistar seis alunos do Ensino Básico e seis alunos do Ensino Secundário;
- no passado dia 17 de março, decorreu na ilha do Pico a Fase Regional das Olimpíadas de
Geologia, na qual ficaram apurados para a Fase Nacional os alunos Ana Fagundes e Simão
Martins, ambos do 11º C;
- o Calendário das Provas de Aferição para o 8º ano está na página da escola, bem como todas as
informações que dizem respeito a Provas e Exames, que estão, ainda, afixadas nos placards para
o efeito;
- toda a Oferta Formativa da escola foi aprovada;
- perante a estimativa dos alunos em risco de retenção, o SPO apresentou uma proposta de abrir
um Curso ProFij Nível II, Tipo III, para aqueles que estão no 8º ou no 9º ano, com 16 ou 17 anos,
de forma a que lhes seja permitido terminar a escolaridade obrigatória num ano;
- os alunos Beatriz Gomes, Daniela Andrade, Juliana Linhares, Paulo Rocha, Renato Sousa, Rosana
Oliveira e Simão Toste, do 12ºF, apuraram-se para a final do concurso “Young Business Talent”,
que terá lugar a 8 de junho em Carcavelos;
- só agora se recebeu a homologação do terceiro júri para o concurso para o lugar de um
psicólogo, que está a decorrer;
- a Presidente do Conselho Executivo apelou à colaboração de todos os elementos da
comunidade educativa no preenchimento de um inquérito que visa aferir o grau de satisfação da
comunidade. O preenchimento será feito online, pelo que será disponibilizado um espaço para os
alunos e os encarregados de educação;
- também alertou para a obrigatoriedade de se cumprirem os sinais de trânsito dentro do parque
de estacionamento, nomeadamente no que diz respeito aos lugares reservados a pessoas com
deficiência e a motociclos, bem como à circulação pela direita.
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da Presidente do Conselho Pedagógico
- após a auscultação dos Departamentos Curriculares sobre a opinião e disponibilidade dos
docentes para a constituição da ESVN enquanto entidade formadora, todos os departamentos se
mostraram a favor, mas apenas os docentes: Augusto Vilela, Paula Vitorino e João Lopes se
declararam disponíveis para dar formação;
da Representante dos Encarregados de Educação
- a Associação de Pais está empenhada em reabilitar a Horta pedagógica em colaboração com a
escola, nesse sentido foi remetida ao Conselho Executivo uma reflexão, solicitando o
envolvimento dos docentes;
- 5 encarregados de educação visitaram a cantina da nossa escola para se inteirarem do serviço
prestado e da qualidade das refeições servidas, tendo ficado muito satisfeitos em relação a todos
os aspetos.
do Coordenador do Departamento de Educação Física e Desporto
- deixou agradecimentos aos docentes: Sónia Bárbara, João Lopes e Licínio Sardinha; e à
Psicóloga Daniela Pacheco, pelo apoio prestado na preparação das comitivas dos alunos que
participaram nos Jogos Desportivos Escolares.
- lamentou o facto de a comitiva masculina não se ter podido deslocar por impedimentos da
companhia aérea. Pelo que foi já endereçada uma exposição à Direção Regional de Desporto, no
sentido de manifestar o descontentamento de alunos e professores causados por esta situação;
- foi reativado o Blogue de Educação Física, onde futuramente será divulgado o mapa de rotação
dos espaços.
da Coordenadora do Departamento de Línguas Germânicas
- a ESVN candidatou-se ao Programa Erasmus+ e concorreu a duas ações chave para pessoal

educativo do ensino escolar e intercâmbio com professores e alunos, para mais informações aos
interessados, será agendada uma reunião para esclarecimentos e pré-inscrição.

Recomendações
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- proceder a uma reflexão sobre a estatística das avaliações do segundo período;
- alterar a bandeira da escola, pela importância de se criarem elementos unificadores que fomentem o
sentimento de pertença à ESVN;

- apelar à colaboração de todos os elementos da comunidade educativa no preenchimento de
um inquérito que visa aferir o grau de satisfação da comunidade. O preenchimento será feito
online, pelo que será disponibilizado um espaço para os alunos e os encarregados de educação;
- cumprir os sinais de trânsito dentro do parque de estacionamento, nomeadamente no que diz
respeito aos lugares reservados a pessoas com deficiência e a motociclos, bem como a
obrigatoriedade de circular pela direita;

Deliberações
- aprovação a ata da sessão do dia 7 de março;
- aprovação do Projeto Educativo de Escola;
- aprovação das Informações-Prova/Exame de Equivalência à Frequência e a nível de escola.

A Presidente do Conselho Pedagógico

_________________________________
(Clarinda Barreira)

A Secretária

___________________________________
(Rosa Pinto)

