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ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO 

Ano Letivo 2020-2021 

 

 

 

SÚMULA DA 2.ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE ESCOLA, REALIZADA NO 

DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Informações 

 

       - Foram apresentados os restantes membros que compõem este órgão: presidente, Augusta Maria T. 

Guimarães Escobar; a primeira secretária, Sandra Maria Gabriel Soares de Sousa; a segunda secretária, 

Clarinda Maria Rodrigues Barreira; os docentes Paulo Miguel Gonçalves Capaz Simões Pinto, Rita 

Margarida Pereira da Costa Barcelos e Marcos Alexandre Almeida Aguiar; a Presidente da Comissão 

Executiva Provisória, Rosa Pinto; a Presidente do Conselho Pedagógico, Maria Gabriela Martins; a 

Representante dos Encarregados de Educação, Beatriz Castanheira; a Representante da Associação de 

Pais da ESVN, Marisa Ventura; a Representante do Pessoal Não docente, Olga Ricardo e o 

Representante dos alunos e da Associação de Estudantes, Ivo Moreno. A Representante da Autarquia, 

Dr.ª Márcia Canha, em substituição do Vice-Presidente da Câmara, Armando Costa (não compareceu à 

reunião). 

         - A Presidente da Assembleia de Escola reuniu no dia 27 de novembro, com a Presidente da 

Comissão Provisória, onde foram abordados os assuntos relacionados com o funcionamento da ESVN, 

a saber: Gestão de Recursos Humanos - Pessoal Docente e Pessoal Não Docente, Plano de Contingência 

da ESVN, o Plano de E@D e o balanço das obras de requalificação das instalações da escola. 

         - Os docentes estão todos colocados, com sete recursos à BEPA. Alguns dos docentes contratados 

têm pouca experiência no ensino e estão a ter acompanhamento científico e pedagógico por parte de 

docentes dos departamentos curriculares envolvidos.  Um horário de Matemática foi distribuído pelo 

Departamento Curricular. 

         - Com a verba do orçamento de escola 2020, foram adquiridas doze webcams, dois projetores e 

respetivas lâmpadas, material informático como ratos, cabos, etc, material para os departamentos 

curriculares e refeitório e aquisição de material sanitário para desinfeção das instalações escolares. 

          - As obras de requalificação da ESVN começaram no dia vinte de outubro, estão a cargo da 

empresa Citel e têm a duração prevista de cinco meses. A obra está orçamentada em cerca de 300.000 
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Euros, da qual fazem parte a pintura exterior da escola, a impermeabilização, a remodelação da 

instalação elétrica, a substituição de tetos de cortiça e a pintura do interior da ala dos serviços. A 

empresa responsável pelas obras anteriores, TREPA, irá proceder às reparações necessárias. 

      - As aulas de Educação Física estão sujeitas a dois Planos de Contingência, o da ESVN e o do 

Parque Escolar Desportivo. Foi sempre prioritário para os docentes do Departamento de Educação 

Física a prática da atividade física que contribui para o bem-estar físico e mental dos alunos. Para tal foi 

elaborada uma estratégia de rotatividade entre aulas práticas e teóricas. possibilitando a que todos os 

alunos tenham acesso aos balneários, cumprindo todas as regras de segurança e distanciamento. As 

deslocações para fora da escola (Estádio Municipal da Praia da Vitória) para a utilização das instalações 

da autarquia que estavam inicialmente previstas para as aulas práticas, foram canceladas devido a 

problemas nos duches. 

       - A DRE doou cinquenta portáteis à escola, que estão a ser usados nas salas de TIC para acautelar 

as medidas de segurança. Estes portáteis não estão preparados para empréstimo e são insuficientes para 

o número de alunos que poderão necessitar deles. Para o ensino híbrido, existem duas câmaras 

(webcams) por piso para os docentes requisitarem caso queiram fazer a transmissão da sua aula para os 

alunos que se encontram em casa. Mas, os docentes é que decidem e preparam, ou seja, convidam os 

alunos para a sessão no Teams. 

        - O Plano de E@D está a ser reformulado por uma equipa constituída pelos coordenadores de 

Diretores de Turma e Presidente do Conselho Pedagógico. 

         - A campanha para a Associação de Estudantes decorreu com alguma normalidade, apesar dos 

constrangimentos devido à situação pandémica que obrigou os concorrentes das duas listas a serem 

mais criativos. 

 

Recomendações 

 

         Plano de Contingência da ESVN (última versão de 14 de agosto)  

          - na necessidade de isolamento de um aluno, os Encarregados de Educação devem ser os 

primeiros a ser contactados e só quando estivessem presentes é que deveria ser efetuado o contacto para 

a Linha da Saúde Açores. 

           - Deverá encontrar-se uma forma de informar a comunidade educativa no que concerne a real 

situação pandémica que se vive na ESVN e as medidas que estão a ser adotadas para acautelar as 
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ocorrências (salvaguardando o direito à privacidade). 

        - A comunicação interna aos alunos no caso de serem contactos próximos de um positivo deve 

acautelar o cumprimento das medidas de segurança e a integridade das pessoas envolvidas.  

       - O Plano de Contingência da ESVN deve estar articulado com o Plano de Contingência do Parque 

Escolar Desportivo, particularizando as situações das aulas de Educação Física e esclarecendo os pais 

sobre o funcionamento das mesmas.  

       - Os horários afixados nas salas de aulas deveriam estar atualizados. 

       - O número de alunos por turma deve ser proporcional ao tamanho da sala de aula. 

       - Os assistentes operacionais devem sensibilizar os alunos para o uso correto da máscara, assegurar 

o distanciamento e encaminhar os alunos para o exterior durante os intervalos, nos dias em que não 

chove, para evitar aglomerados nos corredores. 

 

         Plano de Ensino à Distância 

          - É urgente que se definam e se uniformizem procedimentos para acompanhamento pedagógico 

dos alunos (avaliação, plataforma digital,…), não esquecendo os que estão na escola, sem os 

professores que se encontram em isolamento profilático.  

      - Deverá a Comissão Executiva Provisória solicitar à tutela um reforço do número de computadores 

e providenciar que os portáteis que a escola possui sejam preparados para a eventualidade de ser 

necessário emprestá-los aos alunos. 

       - Os alunos com historial de atitudes incorretas, de falta de cidadania e que não saibam respeitar os 

colegas, não devem ter lugar numa Associação de Estudantes.  

 

Deliberações 

     Esta assembleia vai encetar esforços junto da Secretaria Regional da Educação no sentido de alertar 

para a falta de acessibilidades adequadas às necessidades das pessoas com mobilidade reduzida e de se 

equacionar a possibilidade de contemplar uma verba adicional para o efeito.  

 

  

 


