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SÚMULA DA 6 .ª SESSÃO, 5ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO
PEDAGÓGICO REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO 2014

Informações

da presidente do Conselho Pedagógico:
1- Apresentação do novo membro deste conselho, Fabiana Mendonça, a representante da
Associação de Estudantes desta escola.
2- Abertura do concurso de ideias para a criação de um logótipo, explorando o tema “Para uma
escola livre” promovido pela Comissão de Coordenação Pedagógica, com um prazo de inscrição
até janeiro e entrega dos trabalhos até fevereiro de 2015.
3- A Porto Editora enviou manuais escolares referentes a várias disciplinas dos diferentes
departamentos curriculares para estarem à disposição dos alunos na Biblioteca da escola.
4-A circular n.º 25, da Direção Regional da Educação (DRE), de 20 de novembro, indica as
novas condições para conclusão dos Cursos Tecnológicos.

da presidente do Conselho Executivo:
1- A escola decidiu rentabilizar um dos projetos já em curso na escola, utilizando o Projeto
Bengaleiro como proposta de ação na candidatura à rede de escolas associadas da UNESCO,
que se realizou formalmente no passado dia 16 de novembro.
2- O Conselho Executivo da escola irá organizar e oferecer o almoço partilhado a toda a
comunidade escolar no dia 16 de dezembro junto à escadaria interior da escola.
3- A escola recebeu um e-mail da DRE a solicitar contributos para assegurar mecanismos de
recuperação ou outras medidas que garantam o cumprimento do plano de estudos a aplicar aos
alunos que frequentam os cursos profissionais, quando a falta de assiduidade for devidamente
justificada, tendo a coordenadora dos Cursos ProFIJ e Profissional já reunido com os Diretores
de Turma do Ensino Profissional, com o objetivo de proceder à emissão de um conjunto de
orientações que harmonizem e uniformizem os procedimentos a adotar neste âmbito.
4- Transmitiu ainda algumas informações relativas às reuniões do passado dia 17 de novembro,
a saber:
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4.1- Reuniões do Conselho Coordenador do Sistema Educativo
4.1.1- Medidas a adotar para o sucesso escolar – as medidas que estão em curso para
combater o insucesso escolar devem manter-se, como é o caso do Projeto Fénix e do
crédito horário para os 8º e 9º anos de escolaridade.
4.1.2- Para colocar em ação o projeto “Pró-Sucesso”, sua Excelência o Secretário da
Educação e Cultura está a fazer uma auscultação, para recolher os contributos dos
docentes relativamente a medidas para o sucesso escolar.
4.1.3- A portaria de avaliação do ensino básico irá sofrer alterações, com proposta de
não haver lugar à retenção no primeiro ano do primeiro ciclo e da avaliação sumativa
externa passar a estar estabelecida na referida portaria, propostas que ainda não foram
publicadas.
4.1.4- Existe o compromisso de revisão do Regime de Organização e Gestão Curricular
do Ensino Básico. Estando em curso uma avaliação dos modelos em vigor.
4.2- Reuniões da Comissão Permanente do Ensino Público
4.2.1- Os projetos aplicados para a melhoria das boas práticas pedagógicas, no que
concerne ao Projeto Fénix e ao crédito horário, para as disciplinas de Português e
Matemática nos 8º e 9º anos, apesar de não terem atingido os objetivos contratualizados,
decidiu-se continuar com a sua aplicação, tendo em conta a melhoria dos resultados
obtidos. Foram, no entanto, reformuladas as metas contratualizadas.
4.2.2- Está a ser implementado um projeto para incentivar a criação de novos projetos
designado por “Usar, Intervir e Melhorar”.
4.2.3- Vai ser feita uma revisão do estatuto da carreira docente, que ainda se encontra
em negociação e discussão pública até fevereiro de 2015, com o objetivo da
equiparação/ uniformização do referido estatuto a nível regional e nacional.
4.2.4- Foram debatidas as áreas prioritárias como a avaliação dos Conselhos
Executivos; suspensão da avaliação docente; eliminação dos créditos na formação
contínua; eliminação do Projeto Curricular de Turma (PCT) e do Plano Individual de
Trabalho (PIT); as alterações ao RGAPA; concursos docentes (ordinário e
extraordinário); Metas Curriculares e Programa de Segurança contra Incêndios em
Edifícios Escolares.
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5 - No que diz respeito ao Programa de Segurança contra Incêndios em Edifícios Escolares, a
nossa escola tem 18 meses para regularizar a sua situação, integrando no nosso Plano de
Segurança e Evacuação todas as medidas de proteção exigidas, a serem aprovadas pela Proteção
Cívil.
6- Está a decorrer uma reflexão sobre a Ação Social Escolar e o trabalho das equipas
multidisciplinares.
7- No que concerne ao Projeto Fénix, o Conselho Executivo já reuniu com os professores do
Departamento de Línguas Românicas, envolvidos no Projeto para divulgação das novas metas
contratualizadas, tendo sido nomeada como coordenadora a docente Sandra Fernandes. Em
breve irá reunir com os docentes envolvidos do Departamento de Matemática, com o mesmo
propósito.
8 - Vai ser sugerido agendar reuniões dos Conselhos de Turma dos 8ºs anos com os
Encarregados de Educação para que haja um maior envolvimento destes e dos seus educandos,
no que respeita ao cumprimento das tarefas para atingir com sucesso as metas contratualizadas.
9- Sua Excelência o Secretário Regional da Educação e Cultura visitará a nossa escola no
próximo

dia

3

de

dezembro,

acompanhado

pela Sr.ª Diretora Regional da Educação, com vista a abordar os problemas da escola. Após a
visita, haverá um encontro no auditório da Escola Básica Integrada da Praia da Vitória com o
objetivo de discutir medidas para o sucesso escolar.
da coordenadora do Departamento de Ciências Fisico e Naturais:
1- A Feira dos Minerais decorrerá de 1 a 4 de dezembro, na biblioteca da escola, das 9 às 16
horas ininterruptamente, solicitando-se a divulgação do evento.

da coordenadora do Departamento de Educação Física e Desporto:

1- Está a decorrer um concurso de ideias para o logótipo da XXVI edição dos Jogos
Desportivos Escolares, promovida pela Direção Regional do Desporto (DRD). O concurso tem
por objetivo selecionar o logótipo alusivo à edição de 2015, dos Jogos Desportivos Escolares.
Este concurso reverte em prémio para o aluno e para a escola.
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da coordenadora dos Diretores de Turma do Básico:
1-As coordenadoras dos Diretores de Turma do ensino básico e secundário reuniram com a
presidente do Conselho Executivo, onde acordaram os diferentes pontos relativos às reuniões de
avaliação para o final do primeiro período.
2 – A entrega dos resultados das avaliações aos encarregados de educação ocorrerá no início do
segundo período, nos dias 7 e 8 de janeiro, das 17 às 19 horas.
3 – As pautas serão afixadas apartir das 15 horas do dia dezanove de dezembro

das comissões do conselho Pedagógico:
Comissão de Avaliação
1- Vai proceder à análise e comparação dos dados do terceiro período do ano letivo transato e
do primeiro período do presente ano letivo para aferição de conclusões.
2 - Pretende efetuar uma análise evolutiva das avaliações dos alunos ao longo do triénio, com o
objetivo de verificar a progressão dos mesmos.
Comissão da Coordenação Pedagógica
1- A atividade centra-se na revisão e na atualização do Projeto Educativo de Escola (PEE).
2– Definiram-se três áreas de intervenção: a) prevenção de comportamentos de risco; b)
promoção do sucesso escolar; e c) organização, manutenção e gestão de recursos.
3- Estão a colaborar com esta comissão: a docente Isilda Costa, coordenadora da equipa da
saúde Escolar,

para a interpretação dos resultados do questionário aplicado online sobre

comportamentos de risco, realizado no ano letivo 2013/2014 e dos docentes Sílvia Joaquim,
processamento de texto e organização do documento e José Noro para elaboração de
questionários e tratamento dos dados estatísticos.
Comissão de formação e componente Sociocultural
1- Está a atualizar o documento referente aos relatórios de avaliação das atividades do Plano
Anual de Atividades (PAA) para o ano letivo 2014/2015.
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2- Os vários departamentos devem realizar a avaliação das atividades, recorrendo ao formulário
disponível na internet para esse efeito. O mesmo deve ser submetido até dez dias após a
realização da atividade.

da coordenadora dos cursos Profissionais e ProFIJ:
1 - Os diretores de turma dos cursos profissionais reuniram para definir o regulamento e as
respetivas grelhas de avaliação para as Provas de Aptidão Profissional (PAP).

da psicóloga da escola:
1- Estão a ser elaborados Planos Educativos Individuais (P.E.I.’s) para novos alunos. Apesar de
ainda não terem sido aprovados em sede de Conselho Pedagógico, a informação será transmitida
pelo Núcleo de Educação Especial aos respetivos diretores de turma para agirem em
conformidade com as medidas apresentadas.

Decisões:
1- Aprovação dos critérios de avaliação do Departamento de Línguas Germânicas, disciplina de
Língua estrangeira- Inglês para o programa profissionalizante e dos critérios de avaliação das
Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) da componente de formação tecnológica,
referentes ao curso do ProFIJ nivel II – Serralheiro Civil. A saber: UFCD 1 – Trabalhos
Oficinais de bancada; UFCD 2 – Tecnologia dos materiais - construção metalomecânica;
UFCD 3- Metrologia e UFCD 5- Soldadura - tecnologias e operações.

2- Após a análise e discussão das quatro candidaturas de dinamização da rádio Nemésio,
procedeu-se à votação, tendo sido eleito vencedor o projeto: "Rádio Nemésio", dos alunos
Samuel Borges, Rodrigo Pereira e Bernardo Oliveira do 12º I e Simão Fonseca do 10º D, que
tem como docente responsável, Ana Paula Cavaleiro.
3 - Na sequência do artigo 34º da Portaria 75/2014, de 18 de novembro de 2014 (RGAPA) que
se refere aos “Efeitos do insucesso escolar”, após o lançamento dos níveis/classificações e
sempre que existam casos de alunos em risco de retenção, deve ficar um registo claro em ata da
identificação do aluno (nome e número) bem como, das dificuldades diagnosticadas e das
medidas a implementar para a promoção do sucesso às disciplinas em questão.
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4 - Após a apreciação dos argumentos apresentados pelo Departamento de Línguas Germânicas
a este órgão, os conselheiros deram parecer favorável à não realização dos testes intemédios de
Inglês, no 11º ano.
8- Depois de apresentado o projeto de um grupo de alunos à viagem de finalistas em
representação da Escola Secúndária Vitorino Nemésio, a proposta mereceu o parecer favorável
dos conselheiros, ficando-se a aguardar os trâmites legais referentes ao seguro escolar,
considerado no artigo 122º, do RGAPA.
9- Foram aprovados um projeto educativo individual e um relatório circunstanciado.

Recomendações:

1 - Todos os coordenadores de departamento devem enviar à Presidente do Conselho
Pedagógico uma pasta com os critérios de avaliação, aprovados em sede de Conselho
Pedagógico, de todas as disciplinas e UFCD pertencentes ao seu departamento curricular.
2- A presidente do Conselho Executivo solicitou aos membros da Associação de Estudantes que
organizem e dinamizem atividades para o dia do almoço de Natal na escola.
3- A Presidente do Conselho Executivo, enquadrado no Projeto Bengaleiro, apelou a toda a
comunidade escolar que colabore na recolha de géneros alimentícios, para a elaboração de
cabazes de Natal, de forma a ajudar alunos carenciados na quadra natalícia.
4- As medidas para o sucesso escolar devem ser refletidas e discutidas nos vários departamentos
curriculares para que, enquanto escola seja possível formalizar os contributos que julgamos
importantes aplicar para o sucesso dos nossos alunos.
5- A Presidente do Conselho Executivo apelou a que o maior número possível de professores
preencha o Inquérito de Avaliação Desempenho do Pessoal Docente e Currículo, disponível
online, no sentido de dar um maior contributo para a melhoria efetiva da matriz curricular do
básico.
6 - A Presidente do Conselho Executivo apelou que fosse divulgado, nos respetivos
departamentos, o encontro com sua Excelência o Secretário Regional da Educação e Cultura, no
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auditório da Escola Básica Integrada da Praia da Vitória, no proximo dia 3 de dezembro, pelas
18 horas, com o objetivo de discutir medidas para o sucesso escolar.
7- Recomendou-se que os alunos do projeto vencedor da Rádio Nemésio criem oportunidades
para transmissão dos conhecimentos e das boas práticas a outros alunos, dando continuidade ao
trabalho exemplar desenvolvido no último ano.
8- Após a análise do aproveitamento dos alunos sujeitos a PEI nas reuniões de avaliação, os
diretores de turma devem comunicar à coordenadora do Núcleo de Educação Especial, Gabriela
Martins, a identificação clara dos alunos que se encontram em risco de retenção, de modo a
permitir um reajuste e adequação das medidas, atempadamente.
9- Foi solicitado à presidente da Associação de estudantes que enviasse as atividades propostas
pela associação, para que possam integrar o PAA.
10 - A presidente do Conselho Executivo sugeriu que se reflita sobre a hipótese da nossa escola
se constituir como entidade formadora.

A Presidente do Conselho Pedagógico

A Secretária

____________________________________

_______________________________

(Paula Cotter Cabral)

Rita Barcelos
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