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REGULAMENTO INTERNO
Está a decorrer a revisão do Regulamento Interno, pelo
que os coordenadores de departamento e de diretores de
turma devem fazer chegar, à Direção, as propostas de

Eu queria que o Amor estivesse realmente no
coração,
e também a Bondade,
e a Sinceridade,
e tudo, e tudo o mais, tudo estivesse realmente
no coração
Então poderia dizer-vos:
"Meus amados irmãos,
falo-vos do coração",
ou então:
"com o coração nas mãos".

alterações dos seus representantes até 19 de fevereiro.

PROJETO EDUCATIVO DA ESCOLA
A proposta de Projeto Educativo de Escola será
apresentada a Conselho Pedagógico na próxima reunião
do mesmo.

ÉPOCA DE RECUPERAÇÃO PARA OS CURSOS
PROFISSIONAIS
A época de recuperação para os cursos profissionais

Mas o meu coração é como o dos compêndios
Tem duas válvulas (a tricúspide e a mitral)
e os seus compartimentos (duas aurículas e dois
ventrículos).
O sangue a circular contrai-os e distende-os
segundo a obrigação das leis dos movimentos.
Por vezes acontece
ver-se um homem, sem querer, com os lábios
apertados
e uma lâmina baça e agreste, que endurece
a luz nos olhos em bisel cortados.
Parece então que o coração estremece.
Mas não.
Sabe-se, e muito bem, com fundamento prático,
que esse vento que sopra e ateia os incêndios,
é coisa do simpático.
Vem tudo nos compêndios.
Então meninos!
Vamos à lição!
Em quantas partes se divide o coração?"

ANTÓNIO GEDEÃO

decorrerá entre 1 e 16 de fevereiro.

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DOS CURSOS
PROFISSIONAIS E CEF
A avaliação dos resultados dos cursos profissionais e CEF
deve ser feita de modo a ir à reunião de CP de 7 março.

CONSELHOS DE TURMA INTERCALARES
As reuniões de Conselho de Turma de avaliação intercalar
do 2º período, realizar-se-ão entre os dias 5 e 9 de
fevereiro, obrigatoriamente para os 8º e 9º anos e para o
CEF-AC, sendo que na turma do 8º A deverá ser feita a
avaliação da disciplina TIC.
Nas restantes turmas, os Diretores de Turma, após
consulta do Conselho de Turma, devem informar a
Direção, até 31 de janeiro, da necessidade, ou não, da
realização da reunião.

AVALIAÇÃO INTERCALAR
Todos os docentes devem proceder à avaliação intercalar,
até 8 de fevereiro, no programa InovarAlunos, através de
uma síntese descritiva

(ensino

regular

e CEF)

documento Excel para os cursos profissionais.
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REUNIÕES INTERCALARES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
A reunião com os Encarregados de Educação será a 15 de fevereiro, pelas 18h30, para todas as turmas.

ANÁLISE DE RESULTADOS
Da análise de resultados do 1º período, feita pelos diferentes departamentos verificam-se alguns desvios
negativos relativamente às metas TEIP. Estes desvios podem ser explicados devido ao baixo número de
alunos, pelo que cada aluno tem um peso estatístico (percentual) elevado.
Relativamente às turmas, o caso mais preocupante é o 9º A, pelo que o Conselho Pedagógico propôs como
estratégias a antecipação da sessão de esclarecimento da Direção sobre a avaliação externa com alunos e
pais e a implementação de assessoria a Matemática.

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES TEIP
A ação “Um outro olhar na sala de aula: da colaboração à intervisão” não foi avaliada porque ainda não foi
implementada. Em virtude da docente coordenadora da ação estar ausente por tempo indeterminado, à medida
que a ação for implementada os docentes devem fazer chegar a respetiva documentação à Diretora,
responsável pela ação no Conselho Pedagógico.
Relativamente às restantes ações estão a decorrer de acordo com o esperado no 1º período, estando já a
registar-se um aumento de frequência ao reforço da disciplina de Filosofia. Reitera-se no entanto a
necessidade de os Diretores de Turma repetirem, junto dos Encarregados de Educação, a necessidade de os
seus educandos frequentarem os reforços e apoios, no sentido de melhorarem os seus resultados escolares.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
O Plano Anual de Atividades foi aprovado pelo Conselho Geral.
As atividades propostas para o 1º período foram na sua larga maioria concretizadas e com uma avaliação
muito positiva.
A atividade a realizar pelo GAAF - "Desafios da Educação: Refletir e Partilhar para Inovar" - seminário para
Técnicos e Docentes, agendada para 31 de janeiro foi adiada para 21 de Março.
A escola participará, nos dias 30 e 31 de Janeiro, na “I Mostra da Oferta Formativa e Educativa do Concelho de
Gondomar”, tendo já os diversos departamentos apresentado propostas de atividades e cronograma de
presenças. A Câmara Municipal de Gondomar solicitou à escola a realização do cartaz e dos convites para
essa atividade.

COMPLEMENTO CURRICULAR
Tal como referido no conselho pedagógico anterior, foi definida a implementação (tabela 1) da atividade
“Complemento Curricular” de frequência obrigatória para todos os alunos e que começará a partir da semana
de 28 de janeiro.
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TURMA

10º A

TEMPOS EM FALTA

14

21

OPÇÕES

BIOL/GEOL e FQ

11º A

11º B

14

14

21

GEOG e FRAN

BIOL/GEOL e FQ

12º A

24

12º B

24

TEMPOS A DAR

Biologia

5

Física e Química

5

Matemática

4

MACS

7

Geografia

14

Francês

21

Biologia

4

Física e Química

5

Matemática

5

Biologia

7

Matemática

7

MACS

7

Geografia

14

Francês

7

Matemática

24

História

16

Português

8

BIOL/GEOL e FQ

GEOG e MACS

11º C
7

DISCIPLINA

GEOG e MACS

10º B
21
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FRAN e LITER

Tabela 1 – Implementação do Complemento Curricular
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