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BIBLIOTECA ESCOLAR
Toda a comunidade educativa pode aceder à Biblioteca
Escolar através da página da biblioteca:

EDITORIAL

Sitio da Biblioteca escolar
http://be-escola-secundaria-sao-pedro-da-cova.webnode.pt

Esta página disponibiliza uma grande variedade de
conteúdos de

“A terra nunca se parece tanto
com o inferno como quando
os seres humanos tentam
fazer dela o céu.”

interesse curricular e recreativo, como

e-books, jogos didáticos e atividades de apoio ao currículo
desenvolvidas pela BE, para além do acesso rápido ao
catálogo das obras e DVD’s existentes, não só na nossa
biblioteca mas também nas bibliotecas escolares do
concelho de Gondomar.
A professora bibliotecária solicita a colaboração dos
departamentos e grupos disciplinares no sentido de
fornecerem ligações (links) de sítios da Internet, com jogos

Friedrich Holderlin,
poeta e romancista alemão (1770-1848)

didáticos e outros conteúdos curriculares de qualidade e
fidedignos, por forma a que possam enriquecer este
espaço virtual, tornando-o cada vez mais um sítio
interativo.

PAA
O modelo 1 (planificação de atividade) sofreu uma
remodelação com o objetivo de ir ao encontro das
definições do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

ALMOÇO DE NATAL
Como habitualmente, a Direção da Escola vai organizar o
Almoço de Natal entre alunos e Diretores de Turma. Os
almoços decorrerão nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, e
todos os professores podem participar nesta atividade,
devendo contactar a Direção para esse efeito.

INCLUSÃO
O documento de trabalho apresentado nos Conselhos de
Turma intercalares é considerado um documento relevante
para o acompanhamento da aplicação de medidas
universais. Está em processo de melhoria, pelo que se
conta com propostas de alteração, para além das que já
foram sugeridas.
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ERASMUS+
Estão abertas as candidaturas para novos projetos Erasmus+. Toda a comunidade educativa está convidada a
identificar os problemas e definir os temas estruturantes sobre os quais é necessária formação ou aquisição de
conhecimento sobre como os restantes países da Europa lidam com as questões identificadas, pelo que se
conta com as sugestões dos Departamentos. Pretende-se que o(s) novo(s) projeto tenha(m) o envolvimento de
toda a Escola.

AUTOAVALIAÇÃO DA ESCOLA
Foi apresentado, pela equipa de autoavaliação, o plano de ação para 2018/2019:
- Monitorização dos resultados (avaliação interna e externa);
- Monitorização da qualidade de sucesso;
- Monitorização da implementação do Decreto-Lei n.º55/2018, de 6 de julho;
- Monitorização da indisciplina, absentismo e abandono;
- Avaliação do impacto dos projetos Erasmus+ KA1 e KA2.

TEIP/AA
A Escola está a iniciar um novo projeto TEIP para o triénio 2018/2021.
As metas de sucesso devem ser preenchidas pelo coordenador de subdepartamento até 30 de novembro, no
documento disponibilizado online para o efeito, pela Coordenadora TEIP.
De ter em atenção que o indicador da qualidade de sucesso para o ensino secundário foi alterado de 13
valores para 14 valores.
Foi aprovado o novo documento de análise dos resultados do ensino regular a ser preenchido após avaliação
de cada período.
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