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N.º 7
SÚMULA DA 7.ª SESSÃO (3ª EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO PEDAGÓGICO,
REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016

Informações
da Presidente do Conselho Executivo:

a) em virtude das instruções do Banco de Portugal que designam a alteração do formato dos
ficheiros com instruções de transferências, a partir do dia 1 de fevereiro de 2016 todos os
pagamentos serão processados, recorrendo à utilização do International Bank Account
Number (IBAN) e do respetivo código Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT) de cada funcionário, todos os docentes e funcionários devem
confirmar o IBAN e SWIFT, junto das respetivas gestoras, com a maior brevidade possível;
b) recebeu o ofício S-DRE/2016/207 intitulado Modelo Integrado de Avaliação Externa das

Aprendizagens no Ensino Básico, que informa que oportunamente, serão comunicadas às
Unidades Orgânicas as orientações a vigorar na região no âmbito do processo das
avaliações externas no Ensino Básico;
c) já foi colocada na nossa escola uma docente para substituir a docente Marisa Inácio, no
que diz respeito à substituição da docente Nélia Santos, o docente não aceitou a
colocação;
d) recebeu uma mensagem de correio eletrónico a agradecer a participação e o excelente
desempenho da turma do décimo I, do curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, na
organização do Corta-Mato Escolar na fase de ilha.
e) no dia 3 de fevereiro comemorar-se-á na Escola Básica e Integrada dos Biscoitos, a 8ª
Edição do dia do ProFIJ. As escolas que lecionam estes cursos foram convidadas a
participar, levando produtos realizados pelos alunos. Os docentes foram também
convidados a participar num debate e em representação da nossa escola irá a
coordenadora destes cursos, a docente Carla Duarte.
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da Coordenadora do departamento de Educação Física e Desporto:
a) a fase de ilha do Corta-Mato Escolar realizou-se no dia catorze de janeiro, tendo três alunos
da nossa escola ficado apurados para a fase regional, a saber: Diogo Ribeiro, do 9ºA,
Adriana Garcia, do 10ºA e Paulo Azevedo, do 11ºA;
b) a prova Mega Sprint e Mega Salto foi adiada devido ao mau tempo, prevendo-se que seja
realizada no dia 22 de janeiro;
c) a nossa escola está oficialmente inscrita na corrida solidária – Médicos do Mundo, prevista
para o dia treze de abril.

da Presidente do Conselho Pedagógico:
a) divulgou o Projeto Atlântico e alertou para algumas propostas/intenções do projeto. Todo
o trabalho já realizado na nossa escola nesta área, bem como outros que se integrem na
temática, podem ser divulgados na página do Projeto.

da Comissão de Formação e Componente Sociocultural:
a) realizar-se-á um “Assalto de Carnaval”, na nossa escola no dia 5 de fevereiro, com o
objetivo de celebrar a época e promover o convívio entre o pessoal docente e não docente
da nossa escola.

Decisões:

a) foram aprovados vinte e oito Projetos Educativos Individuais, sendo catorze
respeitantes aos alunos que integram o Curso Profissionalizante - Operador de
Jardinagem;
b) foi elaborado um calendário, organizando as diferentes atividades programadas para
a semana da escola;
c) a coordenadora do Departamento de Humanidades referiu que o departamento
tenciona realizar a Feira do Livro “Sabor do Saber”, na sala de alunos em vez de na
biblioteca. A presidente do Conselho Executivo considera que atendendo a que esta
sala está situada no meio do corredor, pode ser prejudicial para o bom
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funcionamento das aulas. Desta forma, foi sugerido que a atividade se desenvolvesse
na biblioteca, ficando a venda de doces à entrada da mesma;
d) foram analisadas as estatísticas referentes aos resultados da avaliação interna do 1º
período do presente ano letivo;
e) a Presidente do Conselho Pedagógico apresentou, a pedido do Núcleo de Educação
Especial, a Ficha de Adequações Curriculares Individuais que foi atualizada e
clarificada de acordo com a legislação em vigor. Esta mereceu parecer favorável deste
Conselho;
f) a partir de um pedido de esclarecimentos de uma docente do departamento de
Línguas Germânicas, decidiu-se que para evitar gastos desnecessários de documentos
impressos, relativos às avaliações periodais, apenas ficarão no processo do aluno as
informações relevantes, ligadas ao PEI, participações e outras, pois as avaliações estão
registadas no programa informáticos e a qualquer momento poderão ser consultadas
pelo diretor de turma (registo biográfico e habilitações). Sempre que um aluno é
transferido, é obrigatório o envio do registo biográfico que condensa todas as
informações relativas à avaliação do aluno;
g) a presidente do Conselho Executivo referiu que tomará providências para garantir
maior vigilância na área do auditório para evitar movimentações estranhas ao bom
funcionamento do espaço.

Recomendações:
a) Dever-se-á utilizar os meios de comunicação da escola: página e Facebook da ESVN
para a divulgação das atividades a desenvolver na semana da escola;
b) caberá a cada entidade promotora a seleção do público alvo e a organização das
respetivas atividades desta semana, procedendo às convocatórias e restante logística
em coordenação com o Conselho Executivo;
c) dever-se-á analisar, em departamento, as estatísticas das avaliações referentes ao 1º
período, assim como, os quadros comparativos das avaliações externas das diferentes
escolas, quer a nível do terceiro ciclo, quer do secundário. Esta análise deve ser
realizada também pelos alunos;
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d) neste âmbito, a presidente do Conselho Pedagógico solicitou à Presidente do Conselho
Executivo o envio dos resultados estatísticos sobre o Projeto Fénix e o Crédito Horário
para integrar o processo de reflexão e análise das estatísticas da avaliação;
e) a Comissão de Coordenação Pedagógica deverá reunir na próxima quarta-feira (27 de
janeiro) a fim de atualizar o PCE e elaborar o projeto de melhoria do Plano Integrado de
Promoção do Sucesso Escolar da ESVN, parte integrante do PEE;
f) a Coordenadora do departamento de Línguas Românicas apela à divulgação junto dos
alunos, nomeadamente por parte da associação de estudantes, de que podem utilizar a
cantina e o bar dos alunos para comer a refeição que trazem de casa.

A Presidente do Conselho Pedagógico

A Secretária

Paula Cotter Cabral

Paula Ferreira
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