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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

25º aniversário da Escola Secundária Vitorino Nemésio 

 

A Escola Secundária Geral e Básica Vitorino Nemésio foi criada por Decreto 

Regulamentar Regional nº 29/92/A e iniciou a sua atividade no ano letivo de 

1992/93, tendo celebrado o seu 25º aniversário no passado mês de fevereiro. 

Localizada na cidade da Praia da Vitória, ilha Terceira, a EB3/S Vitorino 

Nemésio é a única escola com Ensino Secundário num concelho de cerca de 

20 500 habitantes e, aquando da sua criação, colmatou uma das grandes 

necessidades do concelho da Praia da Vitória, já que os jovens que tinham de 

frequentar o ensino secundário só podiam fazê-lo na Escola Secundária Pe. 

Jerónimo Emiliano de Andrade, em Angra do Heroísmo, a única escola da ilha 

que ministrava aquele nível de ensino. 

A área pedagógica abrangida pela Escola Secundária Vitorino Nemésio integra 

todas as freguesias que compõem o concelho da Praia da Vitória (Agualva, Vila 

Nova, São Brás, Fontinhas, Vila das Lajes, Cabo da Praia, Porto Martins, Fonte 

do Bastardo, Santa Cruz, Quatro Ribeiras e Biscoitos), fazendo ainda parte da 

sua área pedagógica, no 3º ciclo e secundário, a vila de S. Sebastião, do 

concelho de Angra do Heroísmo. 

Ao longo dos seus 25 anos de existência, a escola tem vindo a servir a 

comunidade onde se insere, tendo como principais objetivos educar e dotar os 

alunos de competências que possibilitem a sua integração numa sociedade 

que se caracteriza pela constante mudança, dominada pelas novas 

tecnologias; proporcionar a todos os alunos, nomeadamente àqueles com 

necessidades educativas especiais, um modelo de ensino facilitador da 

aprendizagem e integrador; promover um clima de participação democrática na 

organização da escola; desenvolver dinâmicas de interação entre escola e 

comunidade, entre outros objetivos. 
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Uma vez que a Escola Secundária Vitorino Nemésio foi projetada para 

corresponder à necessidade dos Cursos Técnico-profissionais, tem ótimas 

condições para a lecionação dos atuais Cursos Tecnológicos, nomeadamente 

nas áreas de Informática, Mecânica, Eletrotecnia/Eletrónica e Administração. A 

escola tem, igualmente, procurado possibilitar formação em contexto de 

trabalho, visando a integração dos alunos na vida ativa, tendo vindo, para o 

efeito, a estabelecer protocolos com empresas locais, como agências de 

viagens, mediadores de seguros, carpintarias e instituições públicas (Câmara 

Municipal, Escolas, Juntas de Freguesia) no âmbito do PROFIJ-Programa de 

Formação e Inserção de Jovens. Todavia, a grande maioria dos alunos que 

frequenta o ensino secundário opta por cursos de carácter geral, cujas saídas 

são a frequência de cursos superiores ligados às Ciências Naturais e 

Tecnológicas.  

De modo a promover o sucesso escolar, o estabelecimento de ensino também 

proporciona Apoio Pedagógico Acrescido, que passa por aulas extraordinárias 

a várias disciplinas, com maior incidência em Língua Portuguesa e Matemática. 

De salientar que esse apoio pedagógico levou à implementação da Gestão 

Flexível do Currículo, que, por sua vez, tem vindo gradualmente a substituir o 

modelo de apoio pelas atividades planificadas nos Conselhos de Turma e 

integradas nas Áreas Curriculares Disciplinares definidas e no Estudo 

Acompanhado.  

A Escola Secundária Vitorino Nemésio possui diversos Clubes Escolares, como 

“Rádio Nemésio”, “Os Vitorinos”, “Cine-Vídeo”, “Astronomia”, “Fotografia” e 

“Sismologia”, que permitem não só o enriquecimento pessoal, mas também a 

aquisição de competências não privilegiadas na área curricular.  

Com vista à interação entre a escola e a comunidade foi estabelecido um 

protocolo com a Área Escolar da Praia da Vitória que, através da colocação de 

uma Educadora de Infância, viabilizou a abertura de uma sala de Jardim de 

Infância a funcionar também neste edifício. Este protocolo permitiu servir 
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professores e funcionários, já que a sala é frequentada sobretudo pelos filhos 

destes, mas também a comunidade, uma vez que possibilitou a frequência da 

educação pré-escolar a crianças que, sem este espaço, a ela não teriam 

acesso.  

Pelo atrás enunciado, pelo papel que a Escola Secundária Vitorino Nemésio 

tem tido e continuará a ter na formação dos jovens do concelho da Praia da 

Vitória, e com a certeza de que dela se orgulharia o grande e ilustre praiense, 

terceirense e açoriano a que foi buscar o nome, o Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, propõe à 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, reunida em sessão 

plenária no mês de abril de 2018, a aprovação de um Voto de Congratulação à 

Escola Secundária Vitorino Nemésio pela passagem do seu 25º aniversário. 

Do presente voto deverá ser dado conhecimento aos órgãos de gestão desta 

escola, que é uma referência na Região Autónoma dos Açores, nomeadamente 

à Assembleia, ao Conselho Executivo, ao Conselho Pedagógico e ao Conselho 

Administrativo. 

Horta, Sala das Sessões, 18 de abril de 2018 

 

Fátima Ferreira 

Deputada do GPPS 

 

 


