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ATIVIDADES

EDITORIAL

Todos os docentes e técnicos interessados em participar

CELEBRAR A ESCOLA
Como antecipação da primavera, o primeiro
dia de março trouxe-nos a celebração do “Dia da
Escola”, ocasião para vivermos a escola de
forma especial, convidar alunos das escolas
vizinhas e abrir as portas para mostrar quem

no Seminário “Desafios da Educação: Refletir e
Partilhar para Inovar”, a realizar no dia 21 de março,
devem inscrever-se no link da escola e no Centro de
Formação

Júlio

Resende

(ação

de

curta

duração

acreditada).
No dia 21 de março, por volta das 13h e com duração

somos, o que fazemos e o que almejamos.
Somos uma comunidade viva e dinâmica de

máxima prevista de 30 minutos, decorrerá, na sala dos

que

alunos, um momento musical dinamizado pelo grupo “TUM

diariamente dá o melhor de si, o que ficou bem

TUM TUM”, pelo que poderá ser dada tolerância aos

patente nesse ainda tão próximo passado

alunos para entrarem na aula, apenas pelo tempo

primeiro de março. Em cada sala, em cada

necessário para assistir ao evento e se os respetivos

corredor, no auditório, na biblioteca, na sala dos

professores concordarem.

alunos, na cantina, no ginásio, por todo o lado

Também no dia 21 de março, às 15h, realizar-se-á a

onde todos vibrávamos, os cerca de cento e

atividade de inglês “Traduzir 2018”. A docente Fátima

cinquenta jovens convidados sentiram o carinho

Fernandes será a responsável.

alunos,

professores

e

funcionários

com que a escola inteira os recebia. Durante o
dia, e sempre acompanhados por equipas de
alunos

prestimosos,

os

nossos

visitantes

No dia 27 de março, realizar-se-á a atividade “Caça aos
ovos” dinamizada pelo CEF-AC.

puderam apreciar as múltiplas vertentes da

No dia 28 de março, as turmas TDG1 e TDG3

aquisição de saberes nas diferentes disciplinas e

acompanhadas pelas docentes Paula Marinho e Eugénia

conhecer os serviços técnico-pedagógicos, bem

Vieira vão visitar o Palácio da Bolsa e a Igreja S.

como deambular por todos os espaços da escola

Francisco.

e atentar nos projetos extracurriculares que

Vai decorrer, no dia 11 de abril, um Congresso “O que de

desenvolvemos com grande dedicação.

verdade importa” na Casa da Música. Será dirigido aos

À noite, já com a presença de pais e

alunos do 10º ano do ensino regular e profissionalizante.

encarregados de educação, que criaram uma
fantástica moldura humana, realizou-se o sarau,
momento em que os nossos alunos mostraram
dotes de organização e de empenho que muito

No dia 16 de abril haverá uma visita aos monumentos da
arte religiosa da cidade do Porto, no âmbito da disciplina
EMRC, do ensino secundário.
No 3º período, em dia a agendar, decorrerá da parte da

prestigiaram a escola.
Um agradecimento a todos, em especial ao

manhã, uma mostra formativa pós-secundário dinamizada

grupo de Educação Física, pela organização do

pelo GAAF.

sarau.

Na 1ª semana de aulas vem à escola o escritor Sandro

Estamos

de

parabéns

e

que

venha

a

William.

primavera!
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CONSELHOS DE TURMA DO 2º PERÍODO
Foram aprovados os procedimentos para os Conselhos de Turma do ensino básico, secundário e cursos
profissionalizantes.
Todos os docentes devem cumprir os critérios de avaliação definidos e lançar no programa informático as
propostas de avaliação até ao dia 22 de março.

DESPORTO ESCOLAR
Os relatórios dos alunos que frequentam o desporto escolar devem ser entregues nas reuniões de Conselhos
de Turma.

REGISTOS DE AVALIAÇÃO NO PROGRAMA INOVAR
As avaliações dos alunos do ensino secundário devem ser registadas no programa Inovar em valores.

SUBDEPARTAMENTOS
As atas de subdepartamento e todas as informações relevantes devem ser enviadas ao coordenador de
departamento.

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 28
ou 29 de março, devendo os Diretores de Turma informar a Direção da data mais adequada. Nestas reuniões
devem os Diretores de Turmas dar a conhecer aos Encarregados de Educação o relatório dos resultados dos
inquéritos a que os mesmos responderam em fevereiro.

INQUÉRITOS DA AUTOAVALIAÇÃO
Foi aprovada a versão final dos inquéritos aos alunos, professores e pessoal não docente propostos pela
equipa de Autoavaliação, a serem aplicados no decorrer do 3º período. Os inquéritos aos alunos do ensino
regular devem ser aplicados nas aulas de Formação Cívica ou Cidadania e aos alunos do ensino
profissionalizante numa aula com o DT.

INFORMAÇÕES-PROVA
As informações-prova de exame a nível de escola/prova de equivalência à frequência devem ser entregues até
ao dia 24 de abril na Direção. Devem usar o modelo enviado este ano letivo pela Direção.

ANÁLISE DE RESULTADOS DOS CURSOS PRIOFISSIONALIZANTES
A análise de resultados do 1º semestre dos cursos profissionalizantes, feita pelos diferentes departamentos,
concluiu que os resultados foram satisfatórios. No entanto, são preocupantes os resultados dos alunos do 3º
ano que ainda têm alguns módulos em atraso, podendo impossibilitar/atrasar a conclusão do curso.
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