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SÚMULA DA 9.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA NO DIA 07 DE
MARÇO DE 2018
Informações
da Presidente do Conselho Executivo:
- Realizou-se, no âmbito do ProSucesso, sessão de sensibilização para a implementação a partir do
próximo ano na escola do ensino especializado em desporto;
- A Equipa de monitorização e acompanhamento do ProSucesso esteve presente na escola no
passado dia 27 de fevereiro onde:
* apresentou um estudo das estatísticas dos resultados do 1º período, a partir da qual, se salientou
a necessidade de análise e reflexão em tempo útil de implementação de ações de remediação;
* solicitou envio de mapas com número de alunos em risco de retenção;
* acertou com a escola a medida observável em contexto de sala de aula, tendo sido decidida que
seria no âmbito da coadjuvância da Matemática;
* agendou entrevista com alguns alunos para recolha de informações.
- O Secretariado de exames está em fase de constituição, tendo sido anunciado que será
coordenado pela Florbela Monteiro, sub-coordenado pelo Nuno Madureira e terá como Técnico
responsável pelo ENES o Nuno Meneses;
- Constatou que muito do trabalho realizado na escola encerra-se entre os seus executantes e não
é partilhado e refletido nas outras estruturas da escola;
- Realizou-se no passado dia 01 de março novo simulacro de sismo durante um intervalo e
contatou-se que as principais falhas continuam a ser da responsabilidade dos agentes adultos:
pessoal docente e não docente. Realçou a necessidade de nova sensibilização para a importância
destes momentos de prevenção.
- Esteve presente no Conselho Municipal de Segurança da Câmara Municipal da Praia da Vitória,
onde, entre outros assuntos, foi sugerida a produção e divulgação de um pequeno vídeo sobre a
importância da proteção civil e instituído o 3º domingo do mês de março como o dia municipal do
bombeiro, a informação de repavimentação da rua que dá acesso à porta principal da escola
durante o presente mês e a acusação de existência de um mau ambiente nas imediações do bar
nas instalações dos bombeiros contíguo à escola;
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- as Olimpíadas de Geologia contarão com a participação de uma comitiva da escola, constituída
pelos discentes Ana Fagundes, Laura Reis e Simão Martins e pela docente Maria Teresa Robalo e
realizar-se-á na Ilha do Pico, no próximo dia 17 de março;
- As equipas dos ensinos básico e secundário da ESVN foram selecionadas para representar a RAA
na sessão nacional do Parlamento dos Jovens;
- O aluno Diogo Ribeiro teve participação meritória na fase nacional do concurso de corta-mato
escolar;
- A escola recebeu uma carta de distinção do Instituto Politécnico de Leiria pela formação do aluno
Valentim Costa Carreiro no Curso Tecnológico de Informática, tendo este ingressado este ano em
Engenharia Informática nessa instituição de ensino superior;
- As reuniões de avaliação decorrerão entre os dias 23 e 26 de março, com a duração de 90 minutos
cada;
- Os conselhos de turma voltarão a preencher, no âmbito do ProSucesso, um registo das
percentagens de negativas atribuídas em cada disciplina no sentido de se procurar refletir no
imediato sobre a evolução dos resultados e tentar identificar causas e delinear estratégias de
atuação;
- Os conselhos de turma deverão registar em ata a solicitação de condições especiais de realização
de exames e provas para os alunos integrados no Regime de Educação Especial e para os alunos
com problemas de saúde;
- A Psicóloga Raquel Oliveira não se encontra ao serviço por tempo indeterminado e, a manter-se
esta situação, far-se-á representar neste conselho pela Técnica Superior de Ação Social Célia
Câmara.
da Representante de Pais e Encarregados de Educação:
- no passado dia 26 de fevereiro decorreu o ato eleitoral para a constituição da Associação de Pais da ESVN,
tendo sido eleita a única lista candidata.

da comissão de autoavaliação do Conselho Pedagógico:
- foi apresentada a estatística de resultados relativa ao 1º período letivo do corrente ano letivo. A tardia
conclusão dos trabalhos prende-se com a solicitação a esta comissão de levantamento dos alunos de mérito
e excelência académicos do ano letivo anterior e que fez interromper este trabalho. A comissão informou
que os dados obtidos no seu trabalho divergem dos dados apresentados pela equipe do ProSucesso devido
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a diferentes considerações estatísticas, nomeadamente a divergência concernente à atribuição de alíneas
e a sua correlação com o insucesso.

Decisões:
- As estatísticas relativas ao 1º período devem ser analisadas nos departamentos curriculares;
- Será feito pelo augusto Vilela, em parceria com a Coordenadora dos cursos ProFIJ, o levantamento de
dados sobre empregabilidade dos alunos que concluíram cursos de natureza profissionalizante no sentido
de se apurar com base neste fator, a melhor oferta formativa futura a apostar pela escola;
- a proposta de criação de um hino da ESVN deverá ser objeto de parecer pelos departamentos curriculares;

Recomendações:
- O documento sobre as aprendizagens essenciais deve ser analisado e tido em conta na elaboração das
planificações das disciplinas nos departamentos curriculares/grupos disciplinares;

- Os conselhos de turma devem refletir sobre os resultados no próprio conselho de turma de
avaliação;
- o departamento de Educação Física deve debruçar-se sobre a decisão de implementar o ensino
especializado em desporto no 3º ciclo a partir do próximo ano letivo;
- Escolha de um novo lema para o seu PEE. Para esse efeito, departamentos curriculares, alunos e Pais e
Encarregados de Educação devem debruçar-se sobre sugestões de lemas a apresentar;

- Sensibilização de diretores de turma, departamentos diretamente envolvidos, Pais e
Encarregados de Educação no sentido do melhor empenho dos alunos na realização das Provas de
Aferição de 8º ano, dada a importância deste mecanismo regulador de aprendizagens para a
conclusão do 3º ciclo do ensino básico.

Solicitações:
- O Representante dos Alunos do 10º ano de escolaridade solicitou a divulgação na página da
escola do mapa semanal de distribuição e ocupação dos espaços afetos à prática das aulas de
Educação Física no sentido de poderem saber previamente o tipo de atividade que vão realizar e
evitar, desta forma, eventuais faltas de material.
A Presidente do Conselho Pedagógico

_________________________________
(Clarinda Barreira)

O Secretário

_______________________________
(Marcos Aguiar)

