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DOCUMENTOS ANALISADOS E APROVADOS
Foram analisados e aprovados os seguintes documentos:
- Plano Anual de Atividades para 2017/2018;

Ser Aluno

- Avaliação das Aprendizagens: que todos os docentes
devem ler e apropriar-se do mesmo, visto este ter sofrido
alterações e conter importantes indicações para o ano
letivo 2017/18, como por exemplo e entre outras:

Ser aluno é ir sempre mais além
É subir cada degrau tão levemente
Ser aluno é de resto ser diferente
É querer ser sempre mais alguém

- deixa de ser obrigatório o uso das folhas de teste;
- o lançamento, no programa de gestão pedagógica
(Inovar), das classificações dos instrumentos de avaliação

Cada passo que se dá tem mais sentido
Cada gesto que se faz é por prazer
Pouco a pouco surge um tempo de
aprender
E em cada passo há um tempo
desmedido
Ser aluno é sentir em cada dia
Que o tempo passa brevemente por
magia
E a ambição de saber mais é mesmo ali
Ser aluno é gostar do que se alcança
Sentir o travo doce da mudança
Ser aluno é ter um tempo só p'ra si.

- testes/trabalhos - deve ser feita assim que as mesmas
são dadas a conhecer aos alunos.

AÇÃO “UM OUTRO OLHAR NA SALA DE AULA –
DA COLABORAÇÃO À INTERVISÃO”.
Foi formada uma equipa para elaborar uma proposta de
documento para a reflexão do trabalho colaborativo nas
assessorias que será, posteriormente, analisado por todos
os docentes.

AVALIAÇÃO INTERCALAR
- Todos os docentes devem proceder à avaliação
intercalar no programa inovar (ensino regular e CEF) e
documento Excel para os cursos profissionais até 7 de
novembro, através de uma síntese descritiva.
- Realizar-se-á obrigatoriamente os Conselhos de Turma
de Reunião Intercalar para o 9º A e CEF – Acompanhante
de Crianças. Os restantes serão consultados para
averiguar da necessidade ou não de haver reunião.

Nelson Martins
- 9 de novembro – 18h30 – Reunião dos Diretores de
Turma com os Encarregados de Educação.
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DIA DO DIPLOMA – 20 DE OUTUBRO ÀS 21H
- Prémios do Quadro de Mérito Desportivo
- Prémios do Quadro de Honra
- Prémios do Quadro de Mérito
- Prémios do melhor aluno de cada ano de escolaridade
- Prémios dos melhores alunos do Ensino Secundário e do Ensino Profissional
Intervalo musical
- Entrega dos Diplomas de conclusão dos Cursos Cientifico Humanísticos e Curso Profissionais
Porto de Honra

CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO RESENDE
18 de outubro às 17h - Tomada de posse da nova Diretora do Centro de Formação Anabela Sousa
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