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N.º 8
SÚMULA DA 8.ª SESSÃO (7ª ORDINÁRIA) DO CONSELHO
PEDAGÓGICO, REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015

Informações
da presidente do Conselho Executivo:

a) as provas de produção e interação orais (parte IV), dos testes intermédios de Inglês do 11º
ano, tiveram o seu início no dia 9 de fevereiro e terminarão no dia 12 de março. As partes I
(compreensão escrita), II (compreensão oral) e III (produção e interação escritas) terão lugar no dia
3 de março, em dois blocos de noventa minutos.
b) na sequência da resolução nº 8/2014, a nossa Escola foi selecionada para participar no
Programa PISA 2015 – Programme for International Students Assessment. A Escola Secundária
Vitorino Nemésio fará parte de um conjunto de 254 unidade orgânicas de gestão escolar públicas e
privadas, selecionadas aleatoriamente, para participar neste programa. O teste será aplicado entre 8
de abril e 8 de maio, a uma amostra aleatória de 15 alunos, nascidos entre 01/01/1999 e 31/12/1999,
que frequentem, pelo menos, o 7º ano de escolaridade, ou equivalente, de qualquer modalidade de
educação e formação. Para coordenar o programa PISA 2015, ao nível da nossa Escola, foi
nomeado o professor Nuno Cabral. A Escola reforçou, aquando do levantamento de informação
logística realizado pela DRE, que poderá ser um constrangimento, à aplicação do programa, o facto
de ter apenas 20 computadores em estado “suficiente” e que, por este mesmo motivo, não poderiam
assegurar o alargamento do estudo a um número superior de alunos.
c) a Direção Regional da Educação (DRE) está a realizar sessões de acompanhamento e
monitorização das respostas educativas implementadas no âmbito da Educação Especial, do Apoio
Educativo e do Programa Oportunidades, nas Escolas da Região. Numa primeira fase, a Escola
preencheu e enviou, à referida Direção Regional, cadernos de recolha de informação estatística.
Numa segunda fase, que será no dia 19 de fevereiro, decorrerá uma reunião entre três membros da
DRE, das 10h30m às 12h30m e das 14h às 16h, e as Coordenadoras do Serviço de Psicologia e
Orientação, do Núcleo de Educação Especial, dos Diretores de Turma do Ensino Básico e
Secundário e a Presidente do Conselho Executivo.
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d) os alunos que participaram na fase Regional do Corta Mato, que decorreu na cidade da
Horta, Adriana Garcia (9º A), Adriana Balbino (11ºB) e Gonçalo Borges (11ºB), ficaram no 1º, 2º e
3º lugares, respetivamente, e, neste caso, o 1º e 2º lugares estão apurados para a fase Nacional, que
decorrerá dia 7 de março na Guarda
e) o Núcleo de Educação Especial já apresentou o Programa de Educação Especial ao
Conselho Executivo, tendo merecido aprovação. Também foi dado a conhecer a este Conselho
f) a cerimónia de entrega dos prémios aos alunos de mérito e excelência, relativos ao ano
letivo 2013/2014, decorrerá no auditório da Escola, no dia 20 de fevereiro, com início às 19h,
terminando com a atuação do Bailinho de Carnaval da Escola. Foi solicitada a presença dos
elementos deste Conselho e os Pais e Encarregados de Educação dos referidos alunos já foram
também convidados a estar presentes.
g) a Escola candidatou-se, no âmbito do programa “Recuperar” ao recrutamento de cinco
assistentes operacionais e um técnico superior na área da psicologia. A candidatura foi aprovada. As
entrevistas aos candidatos a assistentes operacionais terão início dia 20 de fevereiro.
h) o relatório relativo ao exercício de evacuação, que decorreu no dia 23 de janeiro, será
facultado aos departamentos para posterior reflexão.

da presidente do Conselho Pedagógico:

i) o calendário da semana da Escola já foi elaborado e será divulgado pelo Conselho
Executivo.
j) tem de ser constituído o júri para a avaliação dos trabalhos que foram entregues (ainda a
confirmar o número, pelo Conselho Executivo) no âmbito do concurso Logótipo da Escola - “Para
uma Escola Livre”.
k) todos os alunos selecionados para participar em atividades fora da Escola, bem como as
respetivas atividades, estão divulgados na página oficial da Escola, dando como exemplos o Corta
Mato e o Parlamento dos Jovens.
l) todas as últimas terças feiras do mês, a equipa envolvida no Projeto Bengaleiro reúne com a
Presidente deste Conselho para fazer um balanço das atividades que estão a ser desenvolvidas.
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Relembrou que este projeto é candidato a outros exteriores à Escola, nomeadamente “Escola Mais
Voluntária” e “Escolas Associadas da Rede UNESCO”.

Decisões/ Recomendações:
1. A Presidente do Conselho Executivo teceu algumas recomendações relativas à execução do Plano
de Evacuação, nomeadamente: algumas áreas da Escola não evacuaram pelos locais corretos, nem
seguiram os percursos assinalados; houve uma turma que não saiu da sala, não participando no
exercício de evacuação; alguns “cerra-filas” não mantiveram a coesão do grupo nem contabilizaram
os elementos que o acompanhavam e, no local de concentração e controlo “relvado poente da
Escola”, os grupos não se localizaram afastados do edifício escolar. Perante estes aspetos menos
positivos solicitou-se, aos Coordenadores presentes que, junto dos Conselhos ou Departamentos que
presidem, reforcem a necessidade da leitura atenta do guião de procedimentos, salientando que:
todos devem seguir os caminhos de evacuação assinalados; as saídas de emergência são portas
devidamente assinaladas, abertas ou fechadas; é um exercício sério; tem primazia sobre qualquer
atividade que esteja a decorrer e que os alunos que não estão em atividade letiva, também
participam e devem dirigir-se às funcionárias/gestoras para o controlo.
O relatório desta atividade será enviado a todos os coordenadores para reflexão.

2. Foi apresentada, nesta sessão do Conselho Pedagógico, a medida pedagógica criada para resolver
a situação do fraco aproveitamento do 7ºB, na maioria das disciplinas, proposta pelo conselho de
turma reunido no início de janeiro. O processo encontra-se na fase de aplicação, tendo sido ouvidos
todos os interessados, a saber: alunos, pais e encarregados de educação e professores envolvidos. A
medida consiste na redistribuição de 7 alunos com níveis de aproveitamento superior, por diferentes
turmas do 7º ano, mantendo um núcleo de 13 alunos na turma de origem, tentando definir e aplicar
estratégias e metodologias específicas para o perfil destes alunos.

3. Foram recolhidas as sugestões dos departamentos curriculares para o parecer solicitado pela DRE
sobre a “Proposta de recomendações comuns sobre medidas para assegurar o cumprimento dos
objetivos de aprendizagem por módulo/disciplina nos cursos profissionais, associadas ao regime de
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assiduidade dos alunos”. Elaborou-se o parecer que será enviado a todos os coordenadores para
divulgação aos docentes.

4. Foi aprovado um Projeto Educativo Individual e analisados Relatórios Circunstanciados dos
alunos do Curso Pré-Profissionalizante.

A Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________________
(Paula Cotter Cabral)

A Secretária

_______________________________
(Sandra Machado)
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