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DOCUMENTOS ANALISADOS E APROVADOS
Foram analisados e aprovados os seguintes documentos:
- Calendário avaliativo do desempenho docente para 2017/2018;
- Educação Especial, “Adequações no Processo de Avaliação”;

Sísifo

- Plano de Turma.
ATIVIDADES COM PARECER FAVORÁVEL

Recomeça....

Pela proximidade da data de realização, foram analisadas as

Se puderes

seguintes atividades, que obtiveram um parecer favorável à sua

Sem angústia

realização:

E sem pressa.

- Dia Mundial da Alimentação (16/10);

E os passos que deres,
Nesse caminho duro
Do futuro
Dá-os em liberdade.

- Dia Mundial da Lavagem de Mãos (16/10);
- Gestão do Stress e Ioga do Riso (17/10);
- Dia Mundial do Combate ao Bullying (20/10);

Enquanto não alcances
Não descanses.

- Jogos Escolares Concelhios de Orientação na Escola Secundária

De nenhum fruto queiras só metade.

de Gondomar, com transporte assegurado pela Câmara Municipal

E, nunca saciado,

de Gondomar (27/10) - participação de todas as turmas dos cursos

Vai colhendo ilusões sucessivas no

profissionais, no âmbito da disciplina de Educação Física. Assim,

pomar.

no dia 27 de manhã não haverá aulas para os cursos

Sempre a sonhar e vendo

profissionais, já que irão estar envolvidos nesta atividade.

O logro da aventura.
És homem, não te esqueças!
Só é tua a loucura
Onde, com lucidez, te reconheças...

NOVO CONSELHO PEDAGÒGICO NO DIA 18 DE OUTUBRO
Devido ao adiantado da hora, foi agendada uma nova reunião do
Conselho Pedagógico, para dia 18 de outubro, pelas 15h00, para
se dar cumprimento aos pontos da ordem de trabalhos ainda em
falta:

Miguel Torga TORGA, M., Diário XIII

- Análise da proposta de alteração ao documento “Avaliação das
aprendizagens”;
- Análise das propostas para o Plano Anual de Atividades (PAA);
- Análise das propostas dos Departamentos Curriculares para
operacionalização da ação “Um outro olhar na sala de aula – da
colaboração à intervisão”.
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