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Informações / Decisões do Conselho Pedagógico
Erasmus+KA1
Está a decorrer a candidatura ao projeto Erasmus+KA1. Os docentes
interessados em participar devem comunicar essa intenção, à Direção,
até 16 de janeiro. A 1ª reunião está agendada para 23 de janeiro.

Erasmus+ KA2
Nos dias 19 a 22 de janeiro a escola irá receber dois docentes de
cada uma das escolas envolvidas neste projeto (Bélgica Bulgária,
Grécia e Itália). Os trabalhos decorrerão no Gabinete 4.

Em 2017, Gondomar é a
Cidade
Europeia
do
Desporto.
Devemos pois aproveitar
esta oportunidade para
iniciar ou continuar a
prática
da
atividade
desportiva nas suas mais
diversas modalidades.
A Organização Mundial
de Saúde – “reconhece a
grande importância da
atividade física para a
saúde física, mental e
social,
capacidade
funcional e bem-estar de
indivíduos
e
comunidades”.

e Twinning
Foi divulgado o Plano Europeu de formações eTwinning 2017 que
contem uma lista de formações no estrangeiro às quais se poderão
candidatar os docentes de qualquer ciclo ou área disciplinar.
Inscrições até 27 de fevereiro.
Ainda no âmbito deste projeto a escola irá receber entre os dias 7 e 11
de fevereiro, 17 alunos italianos. Os 13 alunos da nossa escola
envolvidos neste projeto irão a Itália entre os dias 18 e 23 de abril. A
coordenadora é a docente Celeste Ramos.

TEIP
Os responsáveis pelas ações TEIP devem enviar para a docente
Sandra Santos a grelha de reflexão das mesmas até 31 de janeiro.

Análise dos resultados do 1º período
A análise dos resultados deve ser realizada por disciplina e por ano de
escolaridade. Esta análise deve ser realizada em grupo disciplinar após
a ratificação das metas estabelecidas. Caso os grupos pretendam
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alterar as metas propostas,
devem comunicar até 18 de janeiro. As
grelhas de análise ú
dos resultados devem ser entregues até 26 de
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n
janeiro e é uma por ano e por departamento.

realizada, após a época de recuperação que decorrerá entre 13 e 17
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de fevereiro. Data limite
l
v
e
s

Boletim Informativo nº5

C. Pedagógico

Avaliação intercalar do 2º período
A Diretora propôs que o calendário inicialmente estabelecido para a realização das reuniões de avaliação
intercalar (obrigatórias para o 3º ciclo) fosse antecipado. Assim, estas irão decorrer nos dias 15,16 e 20 de
fevereiro. Os CT do Ensino Secundário que considerem importante a realização de CT intercalar devem
informar a Direção até ao dia 3 de fevereiro.
Os docentes devem lançar no InovarAlunos todos os elementos de avaliação, tanto para o ensino básico como
para o secundário, até 21 de fevereiro. No caso do Ensino Profissional, a avaliação intercalar deve ser realizada
na grelha excel disponibilizada pelos Diretores de Turma. As reuniões com pais / encarregados de educação
estão agendadas para o dia 23 de fevereiro.

PAA
O Conselho Geral aprovou o PAA e delegou na pessoa da Diretora e da Presidente do Conselho Geral poderes
para homologar qualquer atividade que possa surgir.

Educação Especial
Foram aprovados os seis Programas Educativos Individuais dos alunos que ingressaram este ano na Escola.
Falta ainda concluir um de um aluno do TAS1 e está em curso um processo de referenciação de um aluno do
10º B.
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