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SÚMULA DA 1.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA
NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018
Informações

da Presidente do Conselho Executivo
a) a semana da campanha para a eleição da associação de estudantes realizar-se-á de cinco a nove
de novembro, sendo o debate das listas no dia nove e a eleição no dia doze. Até ao momento, o
conselho executivo já tomou conhecimento da existência de uma lista. A aluna Mónica Silva, da
turma F do décimo primeiro ano, é a presidente da comissão eleitoral, da qual fazem parte mais dois
alunos;

b) os Diretores das Turmas do nono ano ficaram incumbidos de entregar os Relatórios Individuais
das Provas de Aferição (RIPA) aos Encarregados de Educação, como forma de estes tomarem
conhecimento do desempenho dos seus educandos nas Provas de Aferição; já foram enviados emails
com os RIPA e os Relatórios de Escola das Provas de Aferição (REPA), relativos às disciplinas de
Matemática, Educação Visual e Educação Física, para os coordenadores dos departamentos das
disciplinas envolvidas. Estes últimos deverão ser alvo de análise nos departamentos curriculares e,
posteriormente, na próxima reunião do Conselho Pedagógico.

c) a constituição da Equipa ProSucesso respeita o segundo ponto do despacho normativo número
1130/2018 de nove de julho, sendo composta pelos seguintes elementos: Rosa Pinto (coordenadora
da equipa ProSucesso e do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular da ESVN), Rita
Barcelos (Embaixadora REDA), Teresa Robalo, Priscila Ferreira, Sandra Fernandes, Andreia Sales
(docentes dos diferentes níveis de ensino) e Célia Câmara (elemento da comunidade educativa não
docente);

d) no início deste mês a Escola Secundária Vitorino Nemésio (ESVN) recebeu um convite para ser
a escola organizadora do décimo terceiro encontro das Ecoescolas Posteriormente, este convite foi
retirado devido à falta de condições materiais que a escola apresenta;
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e) a ESVN recebeu, também, um convite para se candidatar a escola Embaixadora do Parlamento
Europeu. Como existe uma formação em Lisboa sobre esta temática, são precisos voluntários para
a frequentar e depois desenvolver este projeto na escola. O culminar deste projeto será com a
celebração do dia da Europa, a nove de maio;

f) a ESVN foi contactada pelo Goethe Institute, para dinamizar o Projeto de Escolas Piloto de
Alemão (PEPA);

g) o acompanhamento aos professores de Matemática foi alargado ao terceiro ciclo do Ensino
Básico. Este acompanhamento será feito pelas professoras Carla Duarte e Mónica Pires. As
professoras Paula Ferreira e Priscila Ferreira, docentes da disciplina de Matemática do sétimo ano
desta escola, irão frequentar uma oficina de formação;

h) a presidente do conselho executivo solicitou que a comissão de autoavaliação do conselho
pedagógico procedesse ao apuramento dos melhores alunos que no ano letivo transato frequentavam
o décimo primeiro ano, que serão, posteriormente, contactados pela Academia da Juventude no
sentido de saber da sua disponibilidade de prestar tutoria a alunos;

i) a coordenadora do ensino recorrente mediatizado solicitou esclarecimentos à Direção Regional
da Educação sobre a aplicação das aprendizagens essenciais no ensino recorrente, tendo a resposta
sido reencaminhada para os coordenadores dos departamentos curriculares;

j) o conselho executivo irá ser mais rigoroso no controlo das faltas da componente letiva que se
destina à direção de turma e ao apoio ao ensino recorrente mediatizado, etc. Os docentes devem
avisar a funcionária do piso de informática onde se encontram, no caso de abandonarem a sala de
professores. A componente não letiva (trabalho com alunos) deverá também ser cumprida;

k) no primeiro dia de aulas deste ano letivo, a ESVN tinha todos os docentes colocados, à exceção
de um horário do grupo de Educação Tecnológica;
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l) a ESVN tem, neste momento, dois switch a fazer o trabalho de três. Já foi pedido à Direção
Regional da Educação a aquisição de um novo switch;

m) os alunos do curso de Animador Sociocultural, do ProFIJ, nível IV, vão remodelar a sala de
alunos sob a orientação do professor Augusto Vilela e com o apoio de parceiros;

n) não houve candidatura ao Fundo Social Europeu no âmbito dos cursos do ProFIJ, uma vez que
já estão a decorrer os cursos que a escola apresentou como oferta formativa.

da Presidente do Conselho Pedagógico
a) o docente Paulo Noval, coordenador da Biblioteca, solicitou aos departamentos sugestão de livros
que devam ser adquiridos pela escola.

da Psicóloga Raquel Oliveira
a) foi criada a figura “técnico de referência por ano escolar”. Esta gestão do serviço permite às
técnicas um maior acompanhamento das turmas;

b) dra. Célia Câmara vai coordenar o programa de desenvolvimento de competências parentais
“Mais família, Mais jovem”;
c) para dar continuidade ao “Programa de prevenção da violência e de promoção da cidadania em
meio escolar”, promovido pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), a dra. Daniela Pacheco
irá dinamizar o “Ponto de combate à violência e promoção da Cidadania”;

d) o SPO acompanhará duas turmas: a turma TPCA e a turma do curso de Operador Agrícola do
ProFIJ;
e) o SPO apresentou três atividades: “Inspirar o futuro”, dirigido aos alunos do décimo segundo ano,
que decorrerá no dia vinte e nove de outubro; “Depressão, vamos falar”, em colaboração com a Casa
de Saúde de São Rafael, e colaboração no estudo sobre “Contextos de aprendizagem, diferenciação
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cognitiva e rendimento académico em adolescentes portugueses”, em colaboração com a
Universidade do Minho.

Decisões
a) o conselho pedagógico reunir-se-á nos dias: dezassete de outubro; vinte e um de novembro; vinte
e três de janeiro; treze de fevereiro; vinte de março; oito de maio e vinte e nove de maio;

b)

devem

ser

enviadas

as

propostas

de

atividades

para

o

endereço

de

email

planoatividadesescola@gmail.com;
c) as designações “domínios cognitivos” e “domínios atitudinais” deverão ser utilizadas em vez de
“saber”, “saber fazer” e “saber ser”, nos documentos que definem os critérios de avaliação;

d) os critérios de avaliação do sétimo ano deverão sofrer alterações por causa da implementação da
Autonomia e Flexibilidade Curricular;

e) os coordenadores dos departamentos deverão avisar os professores contratados que se estes
pretenderem ser avaliados no presente ano letivo, embora o tenham sido no ano letivo anterior,
deverão solicitá-lo até ao dia quinze de outubro, ao conselho executivo.

Recomendações
a) fechar a porta que separa a sala de trabalho dos professores da sala de convívio, de forma a tornar
a sala de trabalho um espaço mais silencioso e propício ao trabalho.

A Presidente do Conselho Pedagógico

O Secretário

____________________________________

___________________________________

(Clarinda Barreira)

(Lisa Ávila)

