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Algumas informações
Dia 9 de março os alunos da Escola EB2,3 de
Fânzeres virão visitar a nossa escola.
Os Departamentos devem pensar em atividades a
desenvolver para os receber.

ú
O GAAF,b TAS1 e TAS 3 organizarão uma Festa de Carnaval
no dia 24e a partir das 15.30 horas.

n

Haverá dispensa de aulas, mas os docentes devem
controlarAas presenças.

Exames
Já se encontra disponível informação complementar
sobre os exames.
Quando este assunto for abordado nas aulas o
sumário deve ser “ Informação sobre exames”.
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PARA
TODOS

A subdiretora já informou todos os alunos dos
procedimentos a efetuarem para a inscrição, pedido
de senha e seleção das disciplinas.
No 8º ano serão realizadas provas de aferição nas
disciplinas de Português e Ciências Naturais e FísicoQuímica.
As informações Prova serão aprovadas na reunião do
Conselho Pedagógico de 2 de maio.

Avaliação Intermédia PPM TEIP
Foi feita a avaliação intermédia do PPM TEIP tendo-se
verificado uma melhoria em termos disciplinares.
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Em relação aos resultados, por ciclo, e no que diz respeito às metas das disciplinas de Inglês,
Português e Matemática, verifica-se que há um desvio positivo a Matemática no Ensino Básico e no
Ensino Secundário. Nas disciplinas de Inglês e Português o desvio é negativo. Apesar das medidas
implementadas, o 8º ano é o ano com maior problema no ensino básico e o 11º ano no ensino
secundário.
Avaliação dos resultados do 1º Período
Foram analisadas as reflexões dos resultados do 1º período e constatou-se que os problemas por ano
de escolaridade eram, no geral, comuns nos diversos anos de escolaridade e nas várias disciplinas.
Relativamente ao Apoio Pedagógico Acrescido, verifica-se que os resultados são positivos, sobretudo
quando o professor do apoio é o mesmo da disciplina.

Avaliação Intermédia PAA
Foi feita a avaliação do PAA e, verificou-se que, a maior parte das atividades propostas foram
realizadas, e avaliadas de forma positiva, apesar de alguns constrangimentos financeiros.
Educação Especial

Foram aprovados dois Programas Educativos Individuais. O primeiro o de um aluno que frequentou um
curso vocacional numa escola básica, e do qual até ao momento a escola não recebeu o PIA e as
únicas informações acerca do mesmo foram obtidas através do estabelecido pelo grupo de Educação
Especial com a escola na qual esteve até ao 9º ano, usufruindo das mesmas medidas educativas
constantes do último ano frequentado pelo aluno, isto é, apoio pedagógico individualizado, adequações
curriculares e adequações no processo de avaliação.
O segundo, o de um aluno que foi agora integrado na Educação Especial, passando a usufruir de
apoio pedagógico individualizado e adequações no processo de avaliação.

Neste momento, esta a decorrer uma avaliação por parte dos serviços especializados de Educação
Especial em consequência de um pedido de referenciação.

Próximo Conselho Pedagógico:
1- Informações;
2- Aprovação dos procedimentos para avaliação das aprendizagens do final do 2º período;
3- Exames, provas finais e provas de equivalência – constituição do secretariado;
4- Outros assuntos pedagógicos.
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