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ATIVIDADES
- A Associação de Estudantes vai, com o apoio do GAAF,
realizar uma Festa de Natal, no dia 15 de dezembro, entre
as 15h e as 17h45m. As turmas que quiserem participar

Foi tudo tão pontual
Que fiquei maravilhado.
Caiu neve no telhado

na festa deverão ser acompanhadas pelos respetivos
professores;
- A turma CEF-AC, Acompanhante de Crianças, vai
desenvolver

uma

atividade

para

as

crianças

que

E juntou-se o mesmo gado

frequentam o jardim de infância Estrelas Silveirinhos. A

No curral.

atividade decorrerá nos dias dezanove e vinte de
dezembro, entre as catorze e as dezasseis horas e será

Nem as palhas da pobreza

supervisionada por dois assistentes operacionais e pelos

Faltaram na manjedoira!

professores Sílvia Fernandes e Américo Gonçalves;

Palhas babadas da toira

- Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, realizar-se-á a Feira

Que ruminava a grandeza
Do milagre pressentido.
Os bichos e a natureza

do

Livro,

na

Biblioteca.

Os

professores

devem

acompanhar as suas turmas na visita à feira, de
preferência no dia 11. Esta poderá ser uma óptima
oportunidade para fazer algumas compras de Natal.

No palco já conhecido.
FORMAÇÃO

Mas afinal, o cenário

O Núcleo para a Criatividade e Desenvolvimento de
Competências (NCDC) é uma associação sem fins

Não bastou.

lucrativos que tem como objetivo o combate ao abandono

Fiado no calendário,

e insucesso escolar, e sensibilizar e fomentar o alto

O homem nem perguntou

desempenho escolar. Nos dois últimos anos letivos, esta

Se Deus era necessário...

associação realizou workshops com os alunos da nossa

E Deus não representou.

Escola sobre Métodos e Hábitos de Estudo. Este ano,
sugerem workshops gratuitos para professores com
disponibilidade em horário laboral ou pós laboral. Assim,

Miguel Torga, in "Diários".

apresentaram uma lista de possíveis workshops, de forma
a que a escola possa optar pelo mais pertinente. Os
professores interessados em frequentar essas ações
devem

contactar

o

respetivo

Coordenador

Departamento.
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CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO RESENDE
Todos os professores devem estar inscritos na plataforma do Centro de Formação Júlio Resende, devendo
verificar se os seus dados estão atualizados. Esta inscrição/verificação deve ser feita com a máxima urgência
possível em http://cfjulioresende.org/bdforma/.

INSPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Para resolver o problema identificado pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência), o Conselho Pedagógico
delibera que a diferença entre a carga horária distribuída pelas disciplinas e o "tempo a cumprir" previsto na
matriz curricular do ensino secundário (no anexo I, III, V, VII da Portaria 243/2012) será utilizado em
complemento curricular das atividades letivas, de frequência obrigatória, em parte do ano letivo.

CONSELHOS DE TURMA 1º PERÍODO
Foram aprovados os critérios e procedimentos a observar nas reuniões de avaliação de dezembro. Os
professores deverão lançar as propostas de classificação no programa informático, até ao dia 14 de dezembro.

REUNIÕES DE DIRETORES DE TURMA COM PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
A realização das reuniões de Diretores de turma com Pais/Encarregados de educação poderá ter lugar a 20 ou
21 de dezembro, devendo os Diretores de Turma informar a Direção da data mais adequada.

"UM OUTRO OLHAR NA SALA DE AULA - DA COLABORAÇÃO À INTERVISÃO"
Foi aprovada a documentação de operacionalização da ação "Um outro olhar na sala de aula - da colaboração
à intervisão".

EDUCAÇÃO ESPECIAL
Foram aprovados os Programas Educativos Individuais (PEI) dos 26 alunos que beneficiam da Educação
Especial.
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