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SÚMULA DA 11.ª SESSÃO (8ª ORDINÁRIA) DO
PEDAGÓGICO, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016

CONSELHO

Informações
da Presidente do Conselho Executivo
Relativamente às reuniões de avaliação do 3º período:
a) os docentes devem ser alertados para a importância da justificação das retenções, ponderando
sempre a pertinência de reter um aluno tendo em consideração a lógica de ciclo. Deve ser feita uma
análise caso a caso, avaliando os alunos de acordo com as metas a atingir no final de cada ciclo;
b) devem ser bem fundamentadas todas as alterações de niveis/classificações significativas do
segundo para o terceiro período;
c) para as reuniões de avaliação todos os relatórios, balanços dos apoios e apreciações que devem
constar no corpo da ata ou anexos à mesma, devem ser previamente redigidos, com todas as
medidas/aplicação e deliberações, para que sejam lidas e aprovadas no fim do conselho de turma de
avaliação;
d) as docentes Carla Duarte e Maria Cristina Codorniz, enquanto responsáveis pelo projeto
“Educação Empreendedora: O Caminho do Sucesso!” na nossa escola, estiveram presentes na
inauguração da Incubadora de Negócios e Ninho de Empresas da Praia da Vitoria, que decorreu no
dia dez de maio. Durante a mesma cerimónia e inserida na iniciativa “Praia Talks”, a docente Maria
Cristina Codorniz apresentou a sua experiência com a participação no projeto educação
empreendedora na ESVN;
e) no dia 13 de maio, foi apresentado em conferência de imprensa, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, o Plano Integrado de Regeneração urbana da Praia da Vitória. Na sua intervenção o
Presidente da CMPV, Roberto Monteiro, fez referência à notória contribuição dos alunos de uma
turma da Escola Secundária Vitorino Nemésio, orientada pelo docente Augusto Vilela, que fizeram
um levantamento exaustivo sobre todas as intervenções que a cidade da Praia da Vitória deveria
promover para melhorar a circulação das pessoas com mobilidade reduzida – no âmbito do projeto
“Papagaios de Papel”, trabalho que foi utilizado na íntegra;
f) foram nomeados os elementos que integram o secretariado de exames para o ano letivo
2015/2016, a saber: Sandra Sousa (coordenadora), Paulo Pinto (em substituição da coordenadora),

2015/2016

N.º 11
Laudalina Arruda (responsável pelo programa ENES), Lina Gomes (em substituição no Programa
ENES), Andreia Sales (responsável pelo programa ENEB), João Pedro Lopes (em substituição no
Programa ENEB), John Branco, Maria Cristina Codorniz e a gestora responsável pelos exames Elisa
Costa;
g) a Escola foi convidada a integrar o projeto “Animação 3D”, destinado a alunos do 3º ciclo e
secundário, que irá funcionar em formato de Clube nas atividades não letivas. Este projeto é
coordenado pelo Professor Paulo Novo, que irá dar uma palestra sobre o tema, no auditório da ESVN
no próximo dia seis de junho pelas treze horas e trinta minutos;
h) Os Coordenadores de Departamento devem enviar para o Conselho Executivo todos os ficheiros (Provas
de Equivalência à frequência, Exames de Equivalência à Frequência e Provas/Exames a Nível de Escola e
respetivos critérios de correção) reunidos em PDF, em pasta zipada, até ao próximo dia 31 de maio.

da Presidente do Conselho Pedagógico:
i) foi dirigido um convite à Dra. Fátima Godinho, do Gabinete do Ingresso ao Ensino Superior, da
DRE, para dinamizar uma sessão de esclarecimento sobre realização de exames/ provas e ingresso
ao ensino superior, convite que foi autorizado, a sessão será no dia trinta e um de maio, pelas dez
horas, no auditório da nossa escola;
j) informou os representantes da Associação de Estudantes através do correio electrónico a respeito
das sessões de esclarecimento sobre realização de exames/ provas e ingresso ao ensino superior,
dada pela Dra. Fátima Godinho, lamentando o facto dos mesmos não se envolverem, uma vez que
esta Associação tem proposto no seu plano de atividades inserido no P.A.A. a promoção de uma
iniciativa ligada à oferta do ensino superior, tal como, às saídas profissionais existentes;
k) deve ser tomada uma posição perante a ausência constante do representante do pessoal não
docente no Conselho Pedagógico, devendo-se proceder à substituição do mesmo, de acordo com o
estipulado no Regulamento Interno, reforçando a importância de se resolver esta situação;
l) será enviada em breve ao Conselho Executivo e aos Coordenadores de Departamento a proposta
global do Regulamento Interno da ESVN atualizado com todos os seus anexos;
m) será entregue aos Encarregados de Educação uma brochura com os direitos e deveres dos alunos,
síntese do regulamento interno, em anexo ao boletim de matricula.

da psicóloga Raquel Oliveira
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n) a ESVN colaborou com a Escola Profissional da Praia da Vitória, na atividade “Um dia na outra
escola” com a deslocação dos alunos do 9º ano da nossa escola, durante uma manhã, às instalações
da escola profissional, a fim de conhecerem as oficinas dos vários cursos ministrados na escola, bem
como o seu funcionamento;
o) no passado dia 11 de maio estiveram presentes na nossa escola todas as Escolas Públicas e
Profissionais da ilha para apresentação das suas ofertas formativas para 2016/2017, dirigidas a todos
os alunos do 9º ano.

da coordenadora do departamento de Línguas Germânicas
p) apresentou uma exposição a propósito da proposta de adoção de um novo manual de Alemão
para o décimo e décimo primeiro ano, dos níveis I e II.

Decisões
a) Foram aprovadas as informações-prova dos Exames de Equivalência à Frequência apresentadas
pelos vários Departamentos para o corrente ano letivo;
b) foi feito o balanço dos trabalhos das comissões do Conselho Pedagógico;
c) foram apresentados os diferentes pontos relativos às reuniões de avaliação do 3º período;
d) foi feita, por parte de todos os coordenadores de departamento, uma análise comparativa do
tratamento estatístico das avaliações do 1º e 2º período;

Recomendações
a) a comissão de formação e componente Sóciocultural deverá proceder a um levantamento dos
relatórios de avaliação das atividades do PAA em falta até à próxima sessão do Conselho
Pedagógico a vinte e sete de junho;
b) deve ser elaborada uma exposição à DRE reunindo as opiniões do Departamento de Línguas
Românicas e do Departamento das Matemáticas a respeito da extensão e exigência dos novos
programas. Manifestou-se a preocupação dos docentes relativamente à falta impossibilidade de
dar cumprimento aos programas do 10º ano nas discplinas de Português e Matemática e no 9º
ano, a Matemática.
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c) para evitar incorreções ou omissões encontradas nas informações-prova e de modo a facilitar,
futuramente, o trabalho da comissão de verificação das mesmas:
i.Os ficheiros devem ser enviados em Word, de forma a facilitar possiveis alterações/
correções;
ii.Verificar nos cabeçalhos as alterações das termonologias “Informação-Prova” ou
“Informação-Exame”;
iii.Verificar se a legislação presente no cabeçalho se encontra atualizada;
iv.Identificar o ficheiro que é enviado à comissão de verificação com a designação do código
do exame/prova.
d) devem ser alvo de reflexão nos vários departamentos para ser tratado na próxima sessão do
conselho Pedagógico:
i.a proposta do departamento de Educação Física e Desporto para que os restantes módulos
da disciplina de Gestão de Programas e Projetos do Desporto (GPPD), sejam lecionados
por docentes com formação inicial e profissional na área da Gestão e Técnicas de
Secretariado.
ii. a percentagem a atribuir às atitudes e valores nos diferentes níveis de ensino;
iii.repensar/atualizar os procedimentos de ordem de saída da sala de aula;
iv.as atividades a integrar o Plano Anual de Atividades do próximo ano letivo.

A Presidente do Conselho Pedagógico

A Secretária

____________________________________

_______________________________

(Paula Cotter Cabral)

Rita Barcelos

