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APROVAÇÃO / VALIDAÇÃO DE TURMAS
Foram aprovadas e validadas todas as turmas, exceto o 8º
ano.
No 1º ano dos cursos profissionais, as turmas TAGD1 e
TDG1 e as turmas TAS1 e TGPSI1 estão agregadas na

Recomeça…

componente sociocultural.

Se puderes
Sem angústia
E sem pressa.
E os passos que deres
Nesse caminho duro
Do futuro,
Dá -os em liberdade.
Enquanto não alcances
Não descanses.
De nenhum fruto queiras só metade.

COLOCAÇÃO DE DOCENTES / TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS
Não foi possível recuperar do concurso de mobilidade por
ausência de componente letiva três docentes, dos grupos
de Português, Educação Tecnológica e Físico-Química.
Foram pedidos três horários completos (22 horas) de
Educação Física em Agosto, tendo os professores já sido
colocados e está a decorrer o concurso para o horário de
técnico especializado – enfermeiro – de 10 horas para a
turma TAS3.
Com a aprovação do CEF são necessários mais dois

E, nunca saciado,
Vai colhendo ilusões sucessivas no
pomar.
Sempre a sonhar e vendo acordado
O logro da aventura.
É homem, não te esqueças!
Só é tua a loucura
Onde, com lucidez, te reconheças…

horários: um completo (22 horas) do grupo de Informática
– entretanto já pedido –e um de 4 horas para Educação
Física, ou mais, dependendo das necessidades de
assessoria a Educação Física para os alunos com
medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à
inclusão.
Será pedida autorização para um horário de EMRC (3
horas) uma vez que o número de alunos inscritos por ano
de escolaridade - um de 7º ano, dois de 9º ano e sete de
10º ano - não atinge o mínimo necessário para abertura da
disciplina sem autorização superior.

Miguel Torga

Foram reconduzidas as técnicas Ana Ramos e Susana
Penha, no âmbito do TEIP, e a psicóloga Jeni Carneiro, no
âmbito do contrato de autonomia pedagógica e serviço
SPO. As três técnicas estão inseridas no programa
PREVPAP.

Pág.1

Boletim Informativo
Conselho Pedagógico

N.º 1– 05/09/2018

ASSISTENTES TÉCNICOS / ASSISTENTES OPERACIONAIS
Estão ausentes duas Assistentes Técnicas, uma sem previsão de regresso e outra com regresso previsto no
final deste mês; dos vinte e dois Assistentes Operacionais, estão ausentes três, dois sem previsão de regresso.

CONTRATO DE AUTONOMIA
O contrato de autonomia pedagógica foi renovado por mais dois anos, até 31 de agosto de 2020.

ALUNOS SUBSIDIADOS
Será a escola a entregar os manuais escolares aos alunos com escalão A, B e C e o material escolar aos
alunos com escalão A e B, pelo que estes alunos serão chamados à secretaria para receberem os manuais a
que, de acordo com o respetivo escalão, têm direito. No caso dos alunos dos Cursos Profissionais, os alunos
subsidiados pagarão os guias de aprendizagem pois receberão posteriormente a verba correspondente a cada
escalão.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE
Os docentes que pretendem ter aulas assistidas durante este ano letivo devem fazer o respetivo pedido o mais
rapidamente possível.
Chama-se a atenção para o facto de a justificação de faltas com o artigo 102º do ECD poder ter implicações na
avaliação do docente, uma vez que um dos critérios para a obtenção das menções Muito Bom e Excelente é o
cumprimento de 95% da componente letiva distribuída no decurso do ciclo de avaliação.

INVENTÁRIO
Será realizado quando regressar a assistente técnica que habitualmente lida com o programa e quando estiver
atribuído o cargo de Diretor de Instalações.

APROVAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE DESEMPENHO DE CARGOS, RELATIVOS A 2017/2018
Foram apresentados e aprovados os seguintes relatórios: Coordenação dos Cursos Profissionalizantes,
Coordenação dos DTs do Ensino Básico e CEF, Coordenação dos DTs do Ensino Secundário e Coordenação
dos DTs dos Cursos Profissionais. Os relatórios de Coordenação de Departamento Curricular serão aprovados
na próxima reunião de CP.

RECEÇÃO AOS ALUNOS E REUNIÕES COM ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
A receção aos alunos e aos Pais/ Encarregados de Educação(EE) será feita primeiro pela Direção na sala dos
alunos e de seguida pelos respetivos Diretores de Turma nas salas a designar:


Receção aos alunos dos Ensinos Básico e Secundário: 17 de setembro, às 9h30;



Receção aos alunos do CEF e Cursos Profissionais: 17 de setembro, às 11h00;



Receção/1ª reunião aos EE dos Ensinos Básico e Secundário: 19 de setembro, às 18h30;



Receção/1ª reunião com os EE do CEF e Cursos Profissionais: dia 20 de Setembro, às 18h30.
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REUNIÔES DE CONSELHO DE TURMA
Nos dias 12, 13 e 14 de setembro realizar-se-ão os Conselhos de Turma do 7º ano, CEF e 10ºs anos dos
cursos cientifico-humanísticos e dos cursos profissionais.
Entre os dias 31 de outubro e 9 de novembro realizar-se-ão os Conselhos de Turma de avaliação intercalar de
todas as turmas da escola e as reuniões intercalares do 1º período de DT com os Pais/EEs serão no dia 12 de
Novembro.

CALENDÁRIO ESCOLAR
No caso dos Cursos Profissionais e CEF, o calendário escolar poderá prolongar-se no final dos1º e 2º
períodos, caso haja necessidade, e no final do ano letivo até serem concluídas todas as atividades letivas,
Formação em Contexto de Trabalho, Prova de Aptidão Profissional e Prova de Avaliação Final.
As atividades de Reforço, APAs e Desporto Escolar terão início a 1 de Outubro.
O “Dia do Diploma” será celebrado a 19 de Outubro.
O “Dia da Escola” será celebrado no dia 1 de março de 2019.

PROJETOS ERASMUS+
Foram aprovadas as mobilidades dos projetos Erasmus+ em desenvolvimento:


KA1 - “Por uma Escola viva e exigente!” (2017/19):
o



Quatro mobilidades de docentes, em data a confirmar;

KA2- “Rebirth of Tradition – an educational bound between cultures” (2017/19):
o

29 de setembro a 8 de outubro - mobilidade à Turquia, de alunos e docentes;

o

18 a 20 de fevereiro de 2019 - receção de docentes na nossa Escola;

o

3 a 5 de abril de 2019 - mobilidade à Itália de docentes.

No âmbito do projeto KA1 - “Por uma Escola viva e exigente!” (2017/19) - e das comemorações do “Dia
Europeu das Línguas”, a professora Teresa Gandra, em colaboração com a BE, dinamizará uma sessão sobre
banda desenhada no dia 26 de Setembro, na Biblioteca Escolar.

DIA NACIONAL DO DESPORTO ESCOLAR
No dia 28 de setembro está prevista a comemoração do “Dia Nacional do Desporto Escolar” com a realização
de diferentes atividades desportivas e que incluirá a “III Caminhada ESSPC”. Esta atividade implica paragem
de aulas para todas as turmas da escola e pretende-se conseguir a participação massiva de toda a
comunidade educativa.
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