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III CAMINHADA ESSPC/ DIA EUROPEU DO
DESPORTO ESCOLAR
O balanço foi positivo, houve uma participação de quase

Educação

100% da comunidade escolar. A direção agradece a todos
os envolvidos, em especial ao grupo de Educação Física,
aos alunos do TAGD, à Junta de freguesia, à Camara de

„A educação é o grande motor
do desenvolvimento pessoal.
É através dela que a filha de
um camponês se torna
médica, que o filho de um
mineiro pode chegar a chefe
de mina, que um filho de
trabalhadores rurais pode
chegar a presidente de uma
grande nação.“

Gondomar, à GNR e à empresa CAVIROL

DOCUMENTO DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR
Foi apresentado e aprovado o documento a utilizar pela
Equipa Multidisciplinar: “ Formulário de identificação da
necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e
à inclusão”. A equipa irá preencher este formulário para
todos os alunos já sinalizados. Qualquer docente que
detete alguma dificuldade nos seus alunos pode sinalizar o
mesmo, preenchendo a 1ª folha do documento que será
depois analisado pela equipa.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO

Nelson Mandela 1918 - 2013

Foram apresentados e aprovados os critérios específicos
de avaliação de cada subdepartamento. Ao longo do ano
letivo, os grupos devem pensar numa uniformização dos
parâmetros a avaliar ao nível das atitudes.

CALENDÁRIO AVALIATIVO DO DESEMPENHO
DOCENTE
Foi apresentado e aprovado o calendário avaliativo do
desempenho

docente.

Os

docentes

que

estiverem

interessados em ter aulas assistidas, este ano letivo,
devem solicitá-las rapidamente.
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PAA
Foram apresentadas e aprovadas as atividades previstas para o mês de outubro, a saber:
- 4 de outubro - Dia do Animal
- 16 de outubro – Dia Mundial da Alimentação
- 18 de outubro: TAS 1 e 2 - visita ao museu do Centro Hospitalar do Porto
- 19 de outubro – Dia do Diploma
- 22 e 23 de outubro – Dia da Biblioteca
- 30 e 31 de outubro – Dia do Halloween
- Data a definir: TAS3 - visita ao centro de esterilização do Centro Hospitalar do Porto

PROJETOS
Foram apresentados alguns dos projetos a desenvolver na escola ao longo do ano letivo:
- “O Parque das Serras do Porto”, docente responsável Isabel Fernandes, tema aglutinador a ser
trabalhado no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular.
- Projeto “Sou capaz”, a ser desenvolvido pelo GAAF com as turmas do 1º ano dos cursos profissionais,
que tem como finalidade a redução do abandono escolar. Irão ser desenvolvidas diversas sessões,
fornecendo ferramentas aos alunos, para que estes possam identificar as características da sua
personalidade, definir os seus objetivos de vida e estabelecer rumos e metas, criando assim o seu Projeto
de Vida.
-“ Eu + Ativo”, sessões de atividade física dirigidas a toda a comunidade escolar, 2 tempos semanais para
alunos e 2 tempos semanais para a restante comunidade escolar.

PRÓXIMO CONSELHO PEDAGÓGICO
Assuntos a analisar no Conselho Pedagógico de novembro:


PAA



Autoavaliação



Avaliação das Aprendizagens



Estratégia da Escola para Cidadania e Desenvolvimento
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