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SÚMULA DA 6.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA
NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018
Informações
da Presidente do Conselho Executivo
a) no dia 19 de dezembro de 2017, a Presidente do Conselho Executivo e a Coordenadora dos
Cursos do ProFIJ estiveram presentes numa reunião na Secretaria Regional da Educação e
Cultura com a DRE e a DREQP, por videoconferência, com vista à prestação de esclarecimentos
sobre as condições de candidatura ao financiamento dos Cursos do PROFIJ, no âmbito do Fundo
Social Europeu enquadrado nos Objetivos Específicos do EIXO 10 do Programa Operacional
Açores 2020;
b) para efeitos de candidatura ao financiamento dos Cursos do ProFIJ, a escola já procedeu à
inscrição online no sistema informático SIFSE através do Balcão 2020. A técnica designada para
acompanhar a escola neste processo é a Dr.ª Sandra Câmara, Técnica Superior da DREQP
(Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional);
c) foi comunicada a preocupação do órgão de gestão da escola em relação à situação problemática
da colocação de docentes. A escola tem sentido alguma dificuldade na contratação de docentes
do grupo 300 (Português) e os horários têm sido distribuídos pelos docentes do grupo 300 e 320
de maneira a assegurar a componente letiva. Esta medida acarreta um esforço suplementar para
os docentes que viram o seu horário alargado. A Presidente do Conselho Executivo fez questão
de valorizar o trabalho dos docentes do grupo 300 e 320 que se encontram sobrecarregados;
d) de 10 a 19 de janeiro decorreu o processo de entrevistas para o concurso de assistentes
operacionais, tendo comparecido 50 candidatos;
e) a Dr.ª Ana Sofia Nunes iniciou funções como terapeuta da fala, no dia 3 de janeiro, em tempo
parcial (20 horas);
f) no dia 29 novembro a Presidente do Conselho Executivo, a Presidente do Conselho Pedagógico
e a Coordenadora da Equipa do ProSucesso reuniram com a Equipa de Acompanhamento do
Prosucesso da DRE. O Departamento das Matemáticas reuniu no dia 11 de janeiro com um
membro da referida equipa, professor João Neves, numa sessão designada “Desafios do
ProSucesso na disciplina da Matemática”;
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g) está a decorrer a eleição do Parlamento dos Jovens, com 2 listas no Básico e 3 no Secundário, o
que revela o empenho dos alunos nesta atividade em trazer bons resultados para a escola e a
Presidente do Conselho Executivo congratulou os alunos pela adesão;
h) a escola vai participar num estudo ICILS para alunos do oitavo ano. Este estudo é promovido
pelo IAVE e consiste na avaliação da literacia digital dos alunos do oitavo ano. São selecionados
aleatoriamente 20 alunos para participarem nos dias 27 de fevereiro e 6 de março;
i) irá decorrer um estudo em colaboração com o Psicólogo Dr. Francisco Simões em parceria com
a Universidade de Coimbra. O estudo consiste na aplicação de inquéritos aos alunos do 9º ano
nas aulas de Cidadania para obter dados comparativos sob o tema O uso inconsciente da
autoridade dos adultos influentes nos contextos familiar, escolar, comunitário e internalização
de normas sociais.
j) a escola irá também participar no estudo Vida+ para caracterizar os comportamentos aditivos dos
adolescentes na RAA;
k) no dia 11 de janeiro a Presidente do Conselho Executivo esteve presente em S. Miguel para
assistir à sessão de trabalho sobre o SGE. A reunião não se realizou pois a pessoa que iria presidir
não pode estar presente e a reunião foi adiada para o dia 25 de janeiro na SREC;
l) decorreu no dia 10 de janeiro o simulacro com a participação das autoridades competentes, à
exceção da proteção civil. O balanço da evacuação é positivo, no entanto devem ser relembrados
alguns procedimentos;
m) a equipa da Comissão de Autoavaliação do CP está a analisar a estatística do 3º Período com os
resultados da avaliação sumativa externa incluída, de forma a calcular os alunos de mérito e os
de excelência em todos os níveis de ensino e em toda a oferta formativa do ano letivo 2016/2017,
com base nos critérios definidos, constantes do Regulamento Interno em vigor;
n) a entrega dos prémios de mérito e excelência terá lugar no dia 20 de fevereiro, Dia da Escola.
Neste dia são comemorados os 25 anos da ESVN e homenageados os nossos alunos e professores
e para tal toda a comunidade escolar está convidada a participar nesta celebração;
o) no dia 12 de janeiro decorreu, em S. Miguel, a reunião com Conselho Coordenador do Sistema
Educativo e a Comissão Permanente do Ensino Público. Na reunião plenária com o Conselho
Coordenador do Sistema Educativo foi feito um balanço do ano letivo transato analisando a
evolução da taxa de transição do Ensino Regular da rede pública e privada, a taxa de conclusão
no Ensino Básico e Secundário; o número de alunos matriculados na rede pública e privada na
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RAA; os alunos beneficiários da ação social escolar e os alunos com necessidades educativas
especiais;
p) após análise dos gráficos conclui-se que existe um decréscimo da taxa de desistência e a taxa de
conclusão no Ensino Básico e Secundário regular aumentou. No entanto as taxas de conclusão
do ProFIJ diminuíram. Verificou-se que no ensino privado a taxa de conclusão é superior devido
à oferta formativa diversificada e melhores condições de trabalho. As escolas profissionais estão
focadas para uma componente mais prática o que facilita a conclusão dos cursos e sucesso dos
alunos uma vez que têm de ser respeitadas as metas para que a escola possa ter acesso ao
financiamento;
q) constatou-se um decréscimo significativo de alunos na RAA;
r) o número de alunos NEE nos cursos de ProFIJ aumentou significativamente nos últimos anos
levando a que os professores do ensino da rede pública tenham que ajustar as técnicas de ensino
de maneira a dar resposta a estes alunos;
s) foram apresentados os projetos que estão a decorrer no âmbito do ProSucesso 2017/2018 na
RAA, nomeadamente, Prof DA Português; Projeto a área curricular de Inglês para o séc.XXI;
TOPA – uso interno das tecnologias em sala de aula; Com(re)curso REDA – plataforma digital
de recursos abertos; Para quê?; MOOC – projeto autonomia e flexibilidade curricular;
apoio+retenção ø; PIC – plano de intervenção comunitária; Ensino Especializado em Desporto;
Programa Fénix; Crédito letivo Português e Matemática; Matemática passo a passo; Prof DA
Matemática; Programa de Formação e Acompanhamento Pedagógico de Docentes do Ensino
Básio; Intervenção Precoce; Mediadores para o sucesso escolar e o Programa de Prevenção da
Violência e Promoção da Cidadania:
t) a ESVN faz parte da Rede de Bibliotecas integradas e para facilitar o acesso de alunos com
mobilidade reduzida está a ser elaborada, pelos alunos do Curso de Artesão das Artes do Metal,
uma rampa de metal para aceder ao piso da Biblioteca;
u) a Presidente do Conselho Executivo salientou o trabalho do Professor Juvenal Castro e da turma
na planificação e execução da rampa de acesso à Biblioteca;
v) a Presidente do Conselho Executivo apelou à participação da escola na atividade Ousar, Intervir
e Melhorar 2018 que termina em janeiro;
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Recomendações:
a) os Coordenadores de Departamento Curricular devem facultar os documentos internos de
funcionamento da ESVN aos professores que são colocados pela primeira vez na escola, para
que tenham conhecimento dos procedimentos a adotar em caso de simulacro;
b) toda a comunidade escolar deve permanecer no local de controle de presenças até à conclusão do
exercício;
c) o exercício de evacuação em caso de simulacro deve ser levado a sério e todo o pessoal docente
e não docente deve colaborar no sentido de orientar e ajudar quem precisa. Todos os
intervenientes são responsáveis pelo cumprimento dos procedimentos;
d) a porta de saída de emergência do auditório deve estar aberta e a campainha deve ser ouvida em
todos os locais da escola;
e) as atas das reuniões de avaliação do 3º período devem conter um levantamento dos alunos que
se destacaram pelo mérito desportivo e cultural;
f) os Coordenadores de Departamento Curricular devem fazer um levantamento dos alunos que se
destacaram pelo mérito desportivo e cultural;
g) em caso de participação disciplinar o docente deve comunicar ao DT de imediato, registar no
SGE e colocar a descrição da ocorrência por escrito para que sejam tomadas as devidas
diligências;
h) a Psicóloga Raquel Oliveira sugeriu que seja feito um levantamento do registo de ocorrências
disciplinares para posterior preenchimento do inquérito no âmbito do Programa de Prevenção da
Violência e Promoção da Cidadania;
i) o professor Augusto Vilela salientou a importância da realização de um estudo de taxa de
empregabilidade aos alunos que concluem os Cursos do ProFIJ;
j) os Coordenadores de Departamento Curricular devem transmitir e reforçar o rigor na elaboração
dos Exames de Equivalência à Frequência e Exames a nível de escola para que todo o processo
decorra dentro da normalidade;
k) as reuniões do Conselho Pedagógico são de extrema importância na análise da realidade das
outras escolas, devemos conhecer outros projetos que têm objetivos específicos e concretos e
conhecer o trabalho do sistema educativo regional para que possamos melhorar com vista à
promoção do sucesso dos nossos alunos;
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Decisões:
a) foi aprovada a ata da Reunião Ordinária do Conselho Pedagógico de vinte e dois de novembro de
dois mil e dezassete;

A Presidente do Conselho Pedagógico

_________________________________
(Clarinda Barreira)

A Secretária

___________________________________
(Sandra Sousa)

