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Exames e provas finais
v
e
No dia
s 5 de junho haverá uma reunião geral de
professores para preparação dos exames e provas
finais.
Cada grupo disciplinar deve indicar os nomes dos
docentes classificadores e coadjuvantes de cada prova,
de acordo com os critérios definidos pelo IAVE
Provas de aferição
Nos dias 8 e 12 de junho realizar-se-ão as provas de
aferição nas disciplinas de Ciências Naturais e FísicoQuímica e Português respetivamente. O Conselho
Pedagógico considerou que há condições para aquelas
decorrerem com normalidade, não havendo necessidade
de interrupção das atividades letivas, nos dias da
realização das provas.
Plano de Formação interno
No dia 17 de maio, pelas 16.30h, decorrerá uma Ação
de

Curta

Duração,

coordenadores

e

destinada

a

todos

subcoordenadores

os
de

departamento e aos docentes que intervieram na ação
Supervisão Pedagógica.

Boletim Informativo nº8

C. Pedagógico

TEIP
As grelhas de análise dos resultados do 2º período deverão ser preenchidas por ano e departamento e entregues
até ao dia 10 de maio à equipa de autoavaliação.
Devem enviar para o email esspc.aa@gmail.com.
Os grupos devem analisar as metas TEIP e as metas atingidas pela escola no 2º período, para que as estratégias
definidas para o 3º período contribuam positivamente para alcançar a meta TEIP contratualizada.
Plano Anual de Atividades
A II Caminhada, prevista para o dia 11 de maio, não se irá realizar devido a situações inesperadas que ocorreram
e que implicaram ou implicarão a perda de aulas, nomeadamente o incêndio ocorrido na passada sexta-feira, dia
28 de abril e a possível tolerância de ponto prevista para o dia 12 de maio.
A docente Aldina Fernandes informou que o GAAF irá dinamizar a Festa da Família no dia 19 de maio às 21
horas, no pavilhão gimnodesportivo da Escola, solicitando a colaboração de todos.
Jornal da Escola - Dito e Feito
A equipa técnica solicita a entrega de material para o jornal até ao dia 15 de maio. Desta forma haverá jornal no
início de junho para ser entregue aos alunos das escolas Básicas de Fânzeres e de S. Pedro da Cova.
Reuniões de Grupos/Departamentos
Os grupos e departamentos deverão reunir com brevidade e deverão abordar os seguintes assuntos:
1. Tomada de conhecimento das decisões do Conselho Pedagógico relativamente a:
1.1. Aulas de reforço curricular nas disciplinas sujeitas a exame nacional.
1.2. Critérios e procedimentos da avaliação sumativa relativamente ao cumprimento de prazos nos trabalhos
solicitados
1.3. Operacionalização do agendamento dos testes de avaliação.
2. Avaliação intercalar.
3. Reflexão sobre os resultados do 2º período.
4. Propostas de melhoria do PPM - TEIP
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