
 

SÚMULA DA 3.ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE ESCOLA, REALIZADA NO 

DIA 3 DE MARÇO DE 2021 

 

Informações 

       - No dia três de fevereiro, decorreu uma reunião na ESVN com a Senhora Secretária Regional da 

Educação e a comissão executiva provisória.  

       - Assuntos abordados nessa reunião: Plano de E@D, o balanço das obras de requalificação das 

instalações da escola, a rede wireless, o levantamento das necessidades de equipamentos informáticos, a 

colocação de professores e a acessibilidade para os utentes da escola com mobilidade condicionada.  

    - Em relação à realização de obras na ESVN para melhorar as acessibilidades para os utentes com 

mobilidade condicionada, a Senhora Secretária informou que não existe verba para o efeito e que a 

realização de um estudo para o levantamento das necessidades acarreta custos muito elevados. Esta 

assembleia tem dificuldade em entender a posição da SRE e considera que esta situação afeta a dignidade 

de todos os utentes com mobilidade reduzida e não respeita a legislação em vigor. Mais, a acessibilidade é 

uma questão de direitos humanos, o direito à igualdade de oportunidades, à não discriminação, à inclusão 

e à participação em todos os aspetos da vida em sociedade, sendo assim essencial promover o acesso físico 

a todos os edifícios público. 

         - Foram encomendados quatro mil portáteis e mil tablets para o setor da educação na Região 

Autónoma do Açores. 

         -  Foi manifestada a preocupação pela falta de professores com habilitação para a docência e as 

dificuldades de colocação de docente que afetou o início do ano letivo na ESVN. 

          - Salientou-se o trabalho que está a ser desenvolvido pela coordenadora da Cidadania e 

Desenvolvimento (acompanhamento e diversificação de atividades) em articulação com a equipa da Saúde 

Escolar. 

         - A proibição de entrada e saída pedonal pelo estacionamento de acesso às piscinas pretende controlar 

o acesso de pessoas estranhas à escola e combater o problema do consumo de substâncias ilícitas e respetivo 

tráfico.  

          - A Escola Segura tem trabalhado com a equipa da Saúde Escolar nas questões legais e de prevenção.  

ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO 

Ano Letivo 2020-2021 



          - As medidas do Plano de Ação Estratégica da escola estão a ser parcialmente cumpridas e os 

objetivos alcançados, à exceção da medida das Tutorias que tem sido difícil implementar por falta de 

professores com disponibilidade para colaborar.  

           - O prazo das obras para requalificação do edifício foi adiado por um mês devido às condições 

meteorológicas adversas que não permitem as intervenções no exterior. 

           - Proposta de mudança da atual plataforma Moodle para a plataforma Microsoft Teams, no ensino 

mediatizado. É necessário introduzir novas dinâmicas pedagógicas, sob pena de perder alunos nesta 

modalidade de ensino, não deixando de contemplar todas os mecanismos de acesso a aulas gravadas. 

    - Os alunos não têm aulas durante a ausência dos docentes que se encontram em isolamento profilático, 

por falta de recursos humanos que permitam assegurar a vigilância durante a videoconferência. Foi sugerida 

a gestão dos apoios pontuais para colmatar essa situação. 

           - Substituição de uma docente da educação especial. 

 

     Recomendações 

 - Acautelar a presença de um assistente operacional, durante o período letivo, que controle as 

entradas e as saídas pelo parque de estacionamento, não permitindo a circulação de pessoas estranhas à 

escola. 

- Precaverem-se as questões legais e técnicas decorrentes da mudança de plataforma no ERM. 

        - Deve assegurar-se a limpeza das casas de banho e o seu acesso durante o horário letivo. 

       

         Deliberações 

             - Parecer favorável às propostas enviadas pelo Grupo Parlamentar do PS Açores: implementação 

de medidas de apoio às famílias; pelo Grupo Parlamentar PSD Açores - Anteproposta de Lei n.º 1/XII              

- “Inclusão das novas substâncias psicoativas no regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas” e de Decreto Legislativo Regional n.º 2/XII - “Quarta 

alteração ao Regulamento de Concurso do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos 

Básico e Secundário”.  

            - A representante da associação de pais comunicou que solicitará uma audiência à Senhora 

Secretária Regional da Educação para reiterar a posição da associação que representa relativamente às 

acessibilidades. 

               - Aprovação do Plano Anual de Atividades 2020/2021  


