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REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE

EDITORIAL

DADOS
Devido à entrada em vigor deste regulamento, as pautas e
listas de alunos serão afixadas no átrio interior de forma a

O meu olhar é nítido como um girassol.

que só as pessoas autorizadas a entrar na escola a eles

Tenho o costume de andar pelas estradas

tenham acesso.

Olhando para a direita e para a esquerda,

O pessoal docente e não docente deverá assinar uma

E de vez em quando olhando para trás…

declaração de consentimento informado para partilha de

E o que vejo a cada momento

dados pessoais com as diferentes entidades.

É aquilo que nunca antes eu tinha visto,

Os encarregados de educação farão o mesmo no ato de

E eu sei dar por isso muito bem…

renovação de matrícula.

Sei ter o pasmo essencial

GALARDÃO GREEN CORK

Que tem uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras…

A 13 de abril, a ESSPC recebeu o 2º prémio deste

Sinto-me nascido a cada momento

Programa, tendo sido a uma das 12 instituições do país

para a eterna novidade do Mundo…

que mais rolhas de cortiça recolheu, numa atividade
dinamizada pelo Projeto de Sustentabilidade em 2016/17 e

Creio no mundo como num malmequer,

que continua.

Porque o vejo. Mas não penso nele
Porque pensar é não compreender…
O Mundo não se fez para pensarmos nele
(pensar é estar doente dos olhos)
Mas para olharmos para ele e estarmos de

PARQUE DAS SERRAS DO PORTO
A Associação de Municípios Parque das Serras do Porto –
Gondomar, Valongo e Paredes - está a promover um
processo participativo com vista à elaboração do Plano de
Gestão. A ESSPC tem estado representada pela docente

acordo…

Isabel Fernandes. No próximo dia 13 de junho, a nossa
Eu não tenho filosofia: tenho sentidos…
Se falo na natureza não é porque saiba o que

escola será visitada por representantes desta associação
para o seu (re)conhecimento. Esta sessão decorrerá na
Biblioteca Escolar.

ela é,
Mas porque a amo, e amo-a por isso,
Porque quem ama nunca sabe o que ama,
Nem sabe porque ama, nem o que é amar…

No dia 30 de junho, coincidente com a Festa das Serras
da Cidade do Porto, será a assinatura de compromisso da
participação da ESSPC na Gestão do Parque.

GRUPO DEFESA ANIMAL
Amar é a eterna inocência,

Decorrerá no dia 6 de junho, entre as 11h e as 13h, uma

E a única inocência é não pensar…

demonstração da equipa cinotécnica dos Bombeiros de S.
Pedro da Cova e uma sessão de esclarecimento sobre

Alberto Caeiro

procedimentos a ter com animais abandonados. Esta
atividade destina-se aos alunos do 9º, 11º e 12º anos, por
este

ser

o

seu

último

dia

de

atividades
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FÉRIAS DESPORTIVAS
Na semana entre 25 de 29 de junho, todos os dias da parte da manhã, entre as 9h00 e as 12h30, decorrerá um
conjunto de atividades desportivas, dinamizadas pelos docentes do grupo de Educação Física, destinadas aos
nossos alunos e alunos das escolas vizinhas, com idades entre os 12 anos e os 16 anos.
A participação obrigará a inscrição e o número máximo de participantes em cada dia é de 25.

CONSELHOS DE TURMA DE AVALIAÇÃO – 3º PERÍODO - ENSINO REGULAR
Foram aprovados os documentos orientadores para este momento de avaliação. Todos os docentes deverão
proceder em conformidade com os critérios de avaliação definidos no início do ano lectivo.
As classificações deverão ser lançadas até 4 de junho – 9º, 11º e 12º anos - e 14 de junho – 8º e 10º anos.

QUADRO DE HONRA E BOLSA DE MÉRITO
Para se propor a inclusão de alunos no Quadro de Honra ou para a candidatura a Bolsa de Mérito - alunos
subsidiados com escalão A ou B da ASE-, a classificação da disciplina de Educação Física é contabilizada para
a obtenção da média.

RELATÓRIOS DE COORDENADORES E SUBCOORDENADORES DE DEPARTAMENTO
Os Coordenadores destas estruturas pedagógicas vão reunir-se para analisarem o conteúdo e proporem
alterações, a serem aprovadas pelo Conselho Pedagógico.

REGULAMENTO INTERNO
As propostas recebidas para alteração e/ou inclusão neste documento vão chegar a toda a comunidade escolar
para que no próximo Conselho Pedagógico – 20 de junho, 9:00h – o RI fique pronto para ser enviado para
aprovação pelo Conselho Geral.

TERRITÓRIO EDUCATIVO DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA
Para a elaboração do novo projeto foram auscultados alunos, docentes e não docentes e encarregados de
educação.
Dessa auscultação surgiram propostas de diferente organização, metodologias.
Esse projeto provisório deverá ser analisado até ao dia 4. As sugestões de alteração deverão ser enviadas à
Diretora para que no dia 5 de junho, de manhã, o documento seja apresentado à acompanhante TEIP que se
deslocará à nossa escola para o discutir em reunião de equipa.

PREPARAÇÃO PARA OS EXAMES E PROVAS FINAIS
A Diretora solicita que estas atividades de preparação sejam calendarizadas para decorrerem entre os dias 7 e
15 de junho. Esse calendário deve ser entregue na Direção.
As atividades que decorram após o dia 18 deverão ser marcadas de acordo com o do serviço de exames.
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AUTOAVALIAÇÃO
A equipa autoavaliação procedeu à análise dos resultados dos inquéritos passados a toda a comunidade
escolar.
Dessa análise infere-se que, globalmente, os resultados são bastante positivos, sendo a cantina, tal como
aconteceu com os Encarregados de Educação , o campo que mereceu nota inferior.
Lamentou-se o facto de o número dos participantes não ter sido maior, mas as falhas frequentes da Internet
podem estar na origem desta falta de participação e do número de inquéritos que não foram completados.
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