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SÚMULA DA 7.ª SESSÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO, REALIZADA
NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018
Informações
da Presidente do Conselho Executivo
a) Teve lugar, a 12 de janeiro, a Reunião da Comissão Permanente do Ensino Público, na qual foi
apresentado um documento em que se destacam os seguintes pontos:
- apesar de se verificar uma melhoria nos resultados das disciplinas sujeitas a exame nacional, no
ano letivo transato, estes ainda se encontram abaixo da média nacional. Relativamente ao 3º ciclo
do ensino básico, existe um número elevado de níveis 1, situação que se deverá tentar ultrapassar;
- neste ano letivo, vai haver alterações nas provas de aferição do 3º ciclo do ensino básico, uma vez
que estas terão um caráter prático formativo, o que não havia acontecido anteriormente. Tais provas
decorrerão a 2 de maio e a 5 de junho;
- relativamente aos exames nacionais do ensino secundário, este ano letivo haverá uma prova oral
nas línguas estrangeiras e o exame de Matemática será composto por 2 cadernos, à semelhança do
exame do 3º ciclo. Os alunos estão autorizados a utilizar a calculadora gráfica apenas na realização
do 1º caderno;
- fez-se um balanço da implementação do ProSucesso e foram realçados os aspetos positivos e os
aspetos a melhorar;
- estão previstas várias ações de formação destinadas a pessoal docente e não docente;
- no dia 28 de fevereiro, decorrerá na escola uma ação de formação para pessoal docente destinada
ao conselho executivo, aos coordenadores dos departamento curriculares, ao professor de
acompanhamento do período probatório e aos professores que constituem a equipa de avaliação;
- foram apresentados os objetivos do novo modelo de avaliação de desempenho.
b) Foi entregue pela comissão de autoavaliação do conselho pedagógico a listagem dos alunos que
receberão prémios de excelência e mérito académico relativos ao ano letivo 2016/2017, numa
cerimónia a realizar no dia 20 de fevereiro pelas 18h e 30min, no Auditório do Ramos Grande.
c) Realizar-se-á o “Bailinho de Carnaval da Escola Secundária Vitorino Nemésio”. As atuações
decorrerão nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, em várias escolas da ilha Terceira.
d) A equipa responsável pelo programa informático SGE vai comunicar semanalmente à escola as
atualizações que for realizando.
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da Presidente do Conselho Pedagógico
a) As provas de escola do “Concurso Nacional de Leitura” decorrerão no dia 9 de fevereiro,
incidindo nas seguintes obras literárias: “Quatro Contos Dispersos” de Sophia de Mello Breyner,
para o ensino básico e “O Mistério da Casa Indeterminada” de Mário Cabral, para o ensino
secundário. Uma vez que este ano existem muitas inscrições, ponderou-se a possibilidade de
realização das provas no refeitório da escola.
b) Foram enviados a todos os membros do conselho pedagógico os resultados do crédito horário
relativos ao 1º período do corrente ano letivo.
c) Os critérios de avaliação do curso “Reativar” serão revistos pelos docentes que lecionam esta
modalidade de ensino.

da professora Cristina Codorniz
- As sessões de avaliação formativa, a ministrar pela própria aos docentes dos diferentes
Departamentos Curriculares, decorrerão nos dias 27 de fevereiro, 1, 6 e 8 de março, sempre pelas
17h. Acrescentou ainda que no dia 8 de fevereiro irá decorrer a “Feira do Empreendedor”, na Praça
Francisco Ornelas da Câmara.

Recomendações
- Analisar nos Departamentos Curriculares o documento da Reunião da Comissão Permanente do
Ensino Público.
- Aplicar inquéritos de satisfação à comunidade educativa, pela equipa do ProSucesso, para aferir a
qualidade dos serviços prestados pela escola.
- Solicitar que os coordenadores de departamento façam um levantamento dos alunos que se
destacaram pelo mérito desportivo, cultural e cívico, uma vez que, nas atas de conselho de turma,
essas situações nem sempre são mencionadas e convenientemente justificadas.
- Não mostrar o documento de registo de avaliação de final de período aos encarregados de
educação, tendo em atenção a proteção de dados dos alunos que constam do referido documento.
- Registar em ata de conselho de turma quem entregou ao diretor de turma a avaliação intercalar.
- Indicar no documento dos registos de avaliação dos alunos com PEI, em que se valoriza mais a
oralidade, quais os pesos percentuais para os diferentes elementos de avaliação.
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- Alteração da data da atividade “Rastreio” do plano de atividades da Associação de Estudantes
(PAA 2017/2018), que coincide com o dia da entrega dos prémios de mérito e excelência. No que
se refere à atividade do dia 8 de fevereiro, “Brainstorming”, também seria conveniente articular a
hora da atividade para que não coincida com o horário em que as turmas serão convidadas a assistir
ao “Bailinho de Carnaval” no auditório da escola.
- Foi solicitada a colaboração da coordenadora da equipa do ProSucesso na revisão do ponto 4 do
PEE em conjunto com os membros da comissão pedagógica do conselho pedagógico.
- Verificar o cumprimento dos programas, assim como a adequação dos instrumentos de avaliação
às provas externas, principalmente das disciplinas sujeitas a exame nacional.
- Relembrar os professores que os testes sumativos realizados pelos alunos têm que ter, de acordo
com o regulamento interno, a cotação atribuída pelo classificador a cada pergunta e não apenas a
avaliação quantitativa final e que a sua correção seja feita em conjunto com os alunos, para que estes
possam perceber onde erraram.
- Clarificar práticas pedagógicas (cumprimento do programa, gestão das aulas de apoio e avaliação)
na disciplina de Matemática, na sequência de um pedido de esclarecimento dos encarregados de
educação de uma turma de oitavo ano.

Decisões
- Aprovação de projetos educativos individuais (PEI) e dois CEIs.
- Aprovação o plano anual de atividades da associação de estudantes (PAA 2017/2018).
- Adoção do documento de registo de avaliação de final de período, que contempla a autoavaliação
do aluno, e acrescentar uma coluna relativa à avaliação para cada um dos períodos.
- Acrescentar na ata da reunião de avaliação um campo para o anotar os docentes que entregaram o
registo de avaliação de cada período.
- Elaboração de um mapa que facilite a consulta das atividades que decorrerão ao longo da Semana
da Escola que decorrerá de 19 a 23 de fevereiro.
- Elaboração pela comissão sócio cultural do conselho pedagógico de um documento próprio, ou
adaptado a partir daquele que é utilizado na avaliação das atividades constantes do PAA, em que os
responsáveis pelas atividades destacariam os alunos de mérito.
- Destacar nas atas dos conselhos de turma os alunos propostos para mérito cívico.
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A Presidente do Conselho Pedagógico

_________________________________
(Clarinda Barreira)

O Secretário

___________________________________
(Mário Machado)

