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Informações / Decisões do Conselho Pedagógico

White Christmas
I'm dreaming of a
White Christmas
Just like the ones I
used to know
Where the treetops
glisten
and children listen
To hear sleigh bells in
the snow.
I'm dreaming of a
white Christmas
With every Christmas
card I write
May your days be
merry and bright
And may all your
Christmases be white.
I'm dreaming of a
white Christmas
With every Christmas
card I write
May your days be
merry and bright
And may all your
Christmases be white.

Ações de capacitação
No âmbito do Plano Plurianual de Melhoria, serão dinamizadas no
próximo período letivo ações de capacitação por formadores da Escola
Superior Paula Frassineti, na área da Supervisão Pedagógica e na
área das novas tecnologias. São ações transversais que podem ser
frequentadas por todos os docentes. Os grupos disciplinares que
queiram ver tratados temas específicos, devem informar a Direção.

Reunião Regional com Diretores e Ministério da
Educação
Decorreu no passado dia 24 de novembro e versou sobre os seguintes
temas: concurso de docentes; rede escolar; inquérito nacional aos
professores; futuro da Educação em 2020, segundo a OCDE;
iniciativas do Ministério da Educação.

PAA: Comunicação e divulgação
Os responsáveis pela organização de atividades devem entregar às
professoras Aldina Carvalho (responsável pela realização dos vídeos
a mostrar aquando das reuniões de pais / encarregados de educação),
Ana Rangel (responsável pela página da escola) e Carla Pontes
Monteiro e Paula Coelho (responsáveis pelo Jornal Escolar) o
material necessário à divulgação das mesmas. A data para entrega do
material para o Jornal Escolar é dia 16 de dezembro.
O almoços de Natal entre Diretores de Turma / professores da turma e

Irving Berlin

alunos realizam-se nos dias 13, 14 e 15 e o Jantar de docentes e não
docentes no dia 20 (as inscrições para este último devem ser feitas até
15 de dezembro).

FELIZ NATAL

Conselhos de Turma do 1º período
Foram aprovados os procedimentos para os Conselhos de Turma do
ensino básico, secundário e cursos profissionalizantes
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As reuniões de avaliação decorrem entre os dias 16 e 21 de dezembro.
Todos os docentes devem lançar no programa informático as propostas de avaliação até ao dia 14 ou 15,
ensino profissionalizante ou regular, respetivamente. Devem também lançar no Inovar as notas de testes,
trabalhos e outros elementos de avaliação necessários.
Durante a próxima semana haverá uma reunião de preparação da avaliação dos alunos CEI.
As reuniões com pais / encarregados de educação estão agendadas para o dia 5 de janeiro de 2017. Contudo,
se os DTs preferirem fazer a reunião no dia 4, devem avisar a Direção de tal intenção, até ao dia 12 de
dezembro.

Salienta-se a importância de que este momento de avaliação se reveste.

Autoavaliação e Plano Plurianual de Melhoria
A equipa de autoavaliação, as coordenadoras de departamento, a coordenadora TEIP e a Diretora reuniram no
passado dia 30 de novembro para definirem as metas TEIP para este ano letivo, tendo em conta o PPM e as
metas já definidas pela escola. Os grupos irão analisar as propostas e proceder, se necessário, à sua
atualização, sem esquecer as metas definidas pelo TEIP e de escola.
Foi aprovado o documento de reflexão de análise dos resultados.

Educação Especial
Foram aprovados dezanove Programas Educativos Individuais. Faltam ainda cinco porque se aguarda uma
reavaliação dos alunos e informações das escolas que os alunos frequentavam anteriormente

Mostra ESSPC
Está agendada para o dia 7 de fevereiro uma mostra dos Cursos Profissionalizantes e do ensino regular
existentes na nossa escola.
Pede-se a todos os docentes para não marcarem testes neste dia.
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