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DOCUMENTOS ORIENTADORES DA ESCOLA
Vão ser revistos e atualizados os seguintes documentos
orientadores da Escola: regimentos dos Departamentos e

Canção do dia de sempre
tão bom viver dia a dia…
A vida assim, jamais cansa…
Viver tão só de momentos…

Subdepartamentos, do Conselho Pedagógico e do Conselho de
Diretores de Turma, pelos respetivos órgãos.
O documento “Avaliação das Aprendizagens” deverá ser analisado
por todos os Departamentos, que devem apresentar as suas
propostas de alteração, de modo a que a versão final deste

Como estas nuvens no céu…

documento seja aprovada no próximo Conselho Pedagógico.

É só ganhar, toda a vida,

Os documentos “Plano Plurianual de Melhoria TEIP”, “Projeto

inexperiência… esperança…

Educativo” e “Regulamento Interno” serão revistos por uma

E a rosa louca dos ventos

equipa, liderada pela Direção.

presa à copa do chapéu.
Nunca dês um nome a um rio:
sempre é outro rio a passar.

DURAÇÃO DAS REUNIÕES
Foi definida a duração máxima de cada reunião, nomeadamente:
•

Conselho Pedagógico – 3h00

Nada jamais continua,

•

Conselhos de Turma – 2h30

tudo vai começar!

•

Departamentos – 2h00

E sem uma lembrança

•

Subdepartamentos – 2h00

das outras vezes perdidas,

•

Conselho de Diretores de Turma – 2h00

•

Outras reuniões – 2h00

atiro a rosa do sonho
nas tuas mãos distraídas…

CALENDÁRIO ESCOLAR
O calendário escolar está de acordo com o definido no Despacho

Mário Quintana

n.º 5458-A/2017. No caso dos Cursos Profissionalizantes, as
atividades letivas podem prolongar-se até 2 dias após as datas
previstas de término do período, nas paragens letivas do Natal e
da Páscoa, caso a organização de cada turma/curso assim o
exija. Como habitualmente, nesta oferta formativa, as atividades
letivas no final do ano prolongam-se até a carga horária de cada
disciplina e da Formação em Contexto de Trabalho, para este
ano letivo, estar concluída.
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“II CAMINHADA DA ESSPC” E “DIA DA ESCOLA”
Foram agendados (aguardam aprovação pelo Conselho Geral) para 31 de outubro e 1 de março,
respetivamente, as atividades “II Caminhada da ESSPC” e “Dia da Escola”. No que diz respeito à atividade
“Dia da Escola”, ficou decidido que seriam convidados a visitar a escola os alunos de 9º ano das E.B. 2,3 de
S. Pedro da Cova e de Fânzeres, e que, no final do dia, haveria um sarau desportivo e cultural aberto a toda a
comunidade educativa. Aguardam-se, para esse dia, propostas de atividades dos diferentes grupos
disciplinares.

PRIMEIRAS REUNIÕES DOS CONSELHOS DE TURMA
O intervalo de datas para a realização das primeiras reuniões dos conselhos de turma é de 20 a 28 de
setembro. O calendário com a data/hora concreta de cada reunião será disponibilizado brevemente pela
Direção.
Estas reuniões são para todas as turmas e todos os docentes deverão ter concluído, à data, a avaliação
diagnóstica para dar início ao Plano de Turma para este ano letivo.

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO INTERCALAR
Os intervalos de datas para a realização das reuniões dos conselhos de turma de avaliação intercalar, são:
•

1º período – 2 a 7 de novembro

•

2º período – 5 a 9 de Fevereiro

As reuniões dos conselhos de turma de avaliação intercalar só se realizarão caso os Conselhos de Turma ou a
Direção considerem necessário.
No caso do 8º ano, a reunião do conselho de turma de avaliação intercalar do 2º período é realizada
obrigatoriamente, uma vez que existe a transição entre TIC e Educação Tecnológica, devendo ser atribuída a
classificação à disciplina que foi lecionada no 1º semestre.

REUNIÕES DE AVALIAÇÃO SUMATIVA
Os intervalos de datas para a realização das reuniões dos conselhos de turma de avaliação sumativa de cada
período são:
•

1º período – 18 a 20 de dezembro

•

2º período – 26 a 28 de março

•

3º período - 7 e 8 de junho (9º, 11º e 12º ano), e 18 a 20 de junho (8º e 10º ano)

O calendário com a data/hora concreta de cada reunião será disponibilizado brevemente pela Direção, à
exceção das reuniões do 2º período – nas turmas onde a Formação em Contexto de Trabalho decorre no 2º
período – e as finais (3º período) das turmas dos cursos profissionalizantes que decorrerão à medida que os
alunos concluam todas as atividades, incluindo a Formação em Contexto de Trabalho.

Pág. 2

Boletim Informativo - Conselho Pedagógico

N.º 1 – 06/09/2017

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOS DT COM OS PAIS/EE
As reuniões dos DT com os Pais/EE serão nas seguintes datas:
•

Abertura do ano letivo – 13 e 14 de setembro, pelas 18h30

•

Reunião intercalar do 1º período – 9 de novembro, pelas 18h30

•

Reunião final do 1º período - 20 e 21 de dezembro

•

Reunião intercalar do 2º período - 15 de fevereiro

•

Reunião final do 2º período - 28 e 29 de março

•

Reunião final do 3º período - 11 (9º, 11º e 12º ano) e 25 de junho (8º e 10º ano)

As reuniões com os Pais/EE das turmas dos cursos profissionalizantes decorrerão à medida que os alunos
concluam todas as atividades, incluindo a Formação em Contexto de Trabalho, e se possa realizar o Conselho
de Turma de avaliação final.

OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA INOVAR
As Coordenadoras dos Diretores de Turma encontram-se a explorar o programa INOVAR, Alunos e
Profissional, para possibilidade de novas funções.
Os docentes devem continuar a marcar no programa as datas dos testes e/ou outros instrumentos de
avaliação, bem como lançar as respetivas classificações dos alunos.

SECÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE
A Secção de Avaliação de Desempenho Docente (SADD) do Conselho Pedagógico será constituída pela
presidente do Conselho Pedagógico, Ana Rangel, e pelos docentes Adélia Santos, Fátima Lopes, Sérgio
Tavares e Teresa Gandra.

RELATÓRIO CURSOS PROFISSIONALIZANTES
Foi apresentado e aprovado o relatório dos cursos profissionalizantes.
As turmas TAS3 e TGPSI3 obtiveram 100% de aprovação. A turma TDG3 obteve 95% de aprovação.
Verifica-se ao longo dos três anos do curso uma diminuição do número de alunos por turma, por anulação de
matrícula, transferências de escola, entre outros fatores.
Os diretores de curso apontaram como dificuldades e/ou constrangimentos: as dificuldades em reunir com os
tutores das empresas, as dificuldades financeiras, a dificuldade em ter horas comuns para reunir com os
diretores de turma e o incumprimento por parte de alguns professores na entrega dos documentos.

“UM OUTRO OLHAR NA SALA DE AULA: DA COLABORAÇÃO À INTERVISÃO”.
Os departamentos devem analisar a proposta de documento, elaborada pela nossa perita externa TEIP, Dr.ª
Clara Craveiro, para a ação de supervisão e dar as suas opiniões e sugestões quer para alteração quer para,
eventualmente, elaboração de novos documentos. As propostas dos Departamentos deverão ser apresentadas
no próximo Conselho Pedagógico.
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