
 

SÚMULA DA 4.ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE ESCOLA, REALIZADA NO 

DIA 5 DE MAIO DE 2021 

 

Informações 

 

       -  Receção do ofício do chefe de gabinete da SRE, em resposta ao email enviado por esta assembleia, 

referente aos problemas de acessibilidade na ESVN. 

       - No dia treze de abril, a associação de pais foi recebida pela Senhora Secretária e respetiva equipa. 

Nesta reunião, foi discutida a questão da falta de acessibilidade, bem como o estado das obras de 

recuperação do edifício. 

      - Ainda relativamente às acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada, a Senhora 

Secretária Regional da Educação comprometeu-se a incluir o projeto em apreço nas propostas a serem 

entregues a nível nacional. Se aprovadas, eventualmente terão cabimento no próximo quadro Comunitário 

de Apoio Portugal 2030.  

      -  Está a ser pensada uma solução provisória que poderá passar por uma plataforma elevatória colocada 

na escadaria interior. A PCEP informou que aguarda a vinda de um técnico da Empresa Sanocordia para 

orçamentar a colocação da referida plataforma de escada. 

      - Em setembro, a ESVN apresentou uma candidatura ao Regulamento Municipal Cooperar 

e Desenvolver na Praia da Vitória com o objetivo de adquirir um equipamento para melhoria das 

condições de mobilidade de alunos com deficiência motora. Há alguns dias a CEP teve a confirmação que 

foram atribuídos 3.500€ para a aquisição do equipamento e que a SRE suportará a diferença.  

     - Foi enviado o parecer favorável desta assembleia sobre o Projeto de Resolução relativo a 

medidas de apoio à qualificação dos jovens que não estudam, não trabalham, nem frequentam formação 

(NEET), da iniciativa do Grupo Parlamentar do PS Açores.  

     - No dia 6 de abril, a Presidente da CEP reuniu com o Presidente do Conselho de Administração da 

Escola Profissional da Praia da Vitória, a pedido do próprio, para apresentar o Centro de Apoio Educativo, 

que entrou em funcionamento naquelas instalações, com o apoio da CMPV. 

ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO 

Ano Letivo 2020-2021 



     -  Foi dada ordem de execução de trabalhos complementares de 3742 m2 de pinturas exteriores. Os 

referidos trabalhos terão o preço de € 28.068,01 a que acresce IVA. Por essa razão, o prazo de execução da 

obra foi, a vinte de abril, proporcionalmente, prorrogado em sessenta dias. 

    -  A avaliação do Plano de Ação Estratégica foi remetida à Comissão Coordenadora do ProSucesso da 

DRE, no final de fevereiro. As metas das três medidas propostas no PAE, a saber, trabalho cooperativo do 

conselho de turma, a eficiência do processo de tutorias e acesso a meios/ equipamentos informáticos para 

todos os alunos com vista à promoção da literacia digital foram parcialmente atingidas, sendo que as duas 

primeiras medidas se encontram ainda em fase de diagnóstico. 

    -  No dia dezanove de março, decorreu na escola a reunião de monitorização do plano de ação estratégica 

com a Comissão Coordenadora da DRE, a equipa do ProSucesso e a Presidente do CEP da ESVN. -------- 

    -  A oferta Formativa para o ano letivo 2021/2022 foi remetida à DRE a vinte e seis de março e até ao 

momento só foi aprovada a que diz respeito ao ensino secundário (regular e cursos Profij). 

    - Das 25 atividades propostas pelos departamentos e CEP, previstas no PAA 2020/2021, foram realizadas 

menos de metade. Realizaram-se ainda outras atividades não previstas, que só depois de serem avaliadas 

serão contabilizadas. 

    - A Conta de Gerência de 2020 foi remetida para o tribunal de contas antes de trinta de abril. A conta do 

fundo escolar abriu com um saldo na posse do serviço de 21.554.36€; o total da receita cobrada é de 

5.493.983.59€, em que 5.170.862.70€ são das transferências correntes do Tesouro; o total da despesa 

cabimentada, processada e paga é de 5.433.155.84€. Transitou para a gerência seguinte 101.237.03€, sendo 

que estão na posse do serviço 60.723.08€. 

    - Foi apreciado o relatório do PAA referente ao ano letivo 2019/2020. Das 56 atividades previstas, 25 

foram realizadas e avaliadas (45%); 21 atividades não foram realizadas e avaliadas (38%); 10 atividades 

não foram avaliadas (18%) e 5 atividades foram realizadas e avaliadas, mas não previstas.  

    - Foi solicitado um esclarecimento sobre os procedimentos adotados para a colocação de uma placa à 

entrada da oficina de mecânica, no quarto piso direito, com o nome de um docente.  Esclareceu-se que se 

tratou de uma iniciativa do Departamento de Artes e Tecnologias em homenagem a um colegas que se 

reformou recentemente. Para a realização desta homenagem foi solicitada a autorização à CEP e à SRE. 

Mais se informou que todos os custos foram suportados pelo departamento referido e por outras pessoas da 

comunidade educativa que a ele se quiseram associar. A PAE lamenta que a comunidade educativa não 

tenha sido informada dos procedimentos da atribuição da referida placa. 

      

 

 



     Recomendações 

      -  Quanto ao projeto de tutorias e tendo em conta o número reduzido de professores tutores (dos 26 

alunos sinalizados, apenas 6 têm professor tutor), foi sugerido que na distribuição de serviço docente 

do próximo ano letivo sejam contempladas horas para as tutorias e seja feito um levantamento dos 

professores interessados em participar, articulando esta informação com os alunos que já se encontram 

inscritos para este acompanhamento.   

        - Preconizar uma melhoria e investimento nas respostas para o Ensino Recorrente Mediatizado de 

maneira a torná-lo mais apelativo e interativo, cativando mais alunos e garantindo o sucesso dos que 

frequentam esta modalidade de ensino, que é única na RAA. 

       - Reforçar a importância do preenchimento do formulário de avaliação das atividades, disponível na 

Página da Escola, à medida que vão sendo realizadas.  

       

           Deliberações 

            - Calendário eleitoral para a eleição do órgão de gestão para o triénio de 2021/2024:  

                          - até 17 de maio: entrega das listas de candidatos ao Conselho Executivo (CE) e respetivos 

programas de ação (com registo do dia e hora de entrada nos Serviços Administrativos da escola); 

                          - 19 de maio: afixação das listas candidatas ao CE e respetivos programas de ação; 

                          - até 25 de maio: disponibilização dos cadernos eleitorais pela Comissão Executiva 

Provisória; 

                          - 28 de maio: convocatórias para a eleição do CE (pessoal docente, não docente, 

representantes dos alunos e representantes dos pais e encarregados de educação);        

                          - 4 de junho: eleição do CE (1ª volta); 

                          - 11 de junho: eleição do CE (2ª volta); 

                          - afixação dos resultados da eleição do CE (logo após o apuramento dos resultados).; 

                          - Tomada de posse: Dentro dos prazos legalmente previstos.  

              - O calendário eleitoral será afixado no bar dos professores, na sala dos professores, na sala de 

trabalho dos professores e publicado na página da escola. 

             - A Comissão Eleitoral é constituída pelos seguintes docentes: José Humberto de Sousa, Maria 

Teresa Robalo, Olga Machado (indicados pela CEP), Rita Barcelos, Augusta Escobar e Marcos Aguiar 

(designados pela AE).  


