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INFORMAÇÕES

EDITORIAL

Foram aprovadas todas as turmas propostas à tutela.
Das vinte turmas dos cursos profissionais, quatro estão

Fala

agregadas, partilhando o Diretor de Turma com a turma a
que estão associadas.
Serão pedidos dois horários de Informática (22 e 8 horas) e

Fala a sério e fala no gozo
Fá-la pla calada e fala claro
Fala deveras saboroso
Fala barato e fala caro
Fala ao ouvido fala ao coração
Falinhas mansas ou palavrão
Fala à miúda mas fá-la bem
Fala ao teu pai mas ouve a tua
mãe
Fala francês fala béu-béu
Fala fininho e fala grosso
Desentulha a garganta levanta o
pescoço
Fala como se falar fosse andar
Fala com elegância - muito e
devagar.

um de EMRC (4 horas).
Há três professores colocados ao abrigo da mobilidade por
doença.
Relativamente ao pessoal não docente, está a decorrer um
procedimento concursal para a contratação de um
assistente operacional e outro para um Psicólogo a meio
tempo (dezoito horas semanais).
Relativamente ao programa Erasmus+:
• a Agência Nacional Erasmus+ aprovou o relatório final
relativo ao projeto KA1 (2017/2019) “Por uma escola viva
e exigente” que terminou em julho de 2019;
• foi apresentado o relatório relativo ao inquérito à
comunidade escolar sobre o programa Erasmus+, cujas
conclusões farão parte do relatório de autoavaliação;
• foram aprovados três novos projetos:
o "CLICK

-

Citizenship,

Literacy

and

Inclusion

Challenging Knowledge” - projeto KA1 (mobilidade e
formação para pessoal docente e não docente) – com
a duração de 12 meses (setembro 2019/agosto 2020);
o “THE MEDITERRANEAN SEA: The Path to New and

Alexandre O'Neill (1924-1986)

Old worlds” - projeto KA2 (mobilidade para alunos) –
com a duração de 24 meses (setembro 2019/agosto
2021) – em que a ESSPC é coordenadora;
o “Be cool stay at school” - projeto KA2 (mobilidade para
alunos) – com a duração de 24 meses (setembro
2019/agosto 2021) – em que a ESSPC é parceira,
sendo a coordenação da responsabilidade da escola
da Grécia;
o outros dois projetos KA2, um em que a ESSPC seria
coordenadora e outro em que seria parceira de uma
coordenação turca, não foram aprovados.
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As planificações devem ser enviadas aos Coordenadores de Subdepartamento e Diretores de Curso até ao dia
20 de setembro.
Os diretores de curso (ensino profissional) devem fazer o lançamento do número de horas para cada disciplina
no programa Inovar Profissional, de forma a que os sumários possam ser redigidos adequadamente, até 30 de
setembro;
A Escola foi alertada pela DGEstE (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares) para a necessidade de ser
seguido o programa Simplex, Escola + Simples para Professores, programa de simplificação administrativa nas
escolas, que tem como objetivo simplificar procedimentos. As medidas propostas no Escola + Simples Para
Professores incluem a elaboração de atas, organização de visitas de estudo e aquisição de manuais escolares,
entre outras.
COORDENAÇÃO DE DIRETORES DE TURMA E COORDENAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL
Foram apresentados e analisados os relatórios de Coordenação de Diretores de Turma e de Coordenação do
Ensino Profissionalizante.
GRATUITIDADE DOS MANUAIS ESCOLARES
Estão a ser emitidos os vouchers para levantamento dos manuais do ensino básico e secundário.
Ainda não estão a ser emitidos os vouchers para o ensino profissional. Quando o forem, serão para as áreas
sociocultural e científica. Não vão ser emitidos vouchers para a área técnica. Os professores destas áreas (ensino
profissional e CEF) deverão elaborar guias de aprendizagem, como habitualmente. O mesmo acontece nas
disciplinas Geometria Descritiva e Estudo do Movimento. Até ao final de setembro prevê-se que toda a situação
estará resolvida.
Os professores devem alterar as práticas, de forma a que os alunos não escrevam nos livros, uma vez que estes
vão ser reutilizados posteriormente.
DOCUMENTO BASE EQAVET
Foi apresentado e aprovado o documento base EQAVET, que define o modo de implementação do sistema de
Qualidade alinhado com o Quadro de Referência Europeu de Garantia de Qualidade para a Educação e
Formação Profissional.
DIA DO DESPORTO ESCOLAR
No dia vinte e sete de setembro será celebrado o Dia Europeu do Desporto Escolar. A atividade é dinamizada
pelo grupo de Educação Física e decorre entre as 9h30m e as 13h. Inicia-se com uma caminhada até ao Pavilhão
Municipal de São Pedro da Cova, onde, entre as 10h e as 13h, decorrerão atividades relativas ao Desporto
Escolar: Ténis de Mesa, Badminton, Patinagem, Tiro com Arco e Natação. A atividade não inclui almoço, pelo
que os alunos terminam a sua participação no final da mesma. A Direção vai solicitar à Câmara Municipal apoio
para transporte de regresso à Escola.
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CONSELHOS DE TURMA
Entre 23 e 27 de setembro (à tarde): reuniões de Conselho de Turma do 8.º ano, 11.º ano e 2.º ano dos cursos
profissionais.
Entre 8 e 11 de outubro: reuniões de Conselho de Turma do 7.º ano, 10.º ano, CEF-OI e 1.º ano dos cursos
profissionais.
A realização dos Conselhos de Turma do 12.º ano (cursos cientifico-humanísticos) e 3.º ano (cursos profissionais)
neste início do ano letivo fica ao critério do próprio conselho de turma. Os Diretores de Turma deverão consultar
os seus conselhos e dar conhecimento da decisão, pela realização ou não, à Direção, até 17 de setembro. Se
optarem pela não realização das reuniões no início do ano, terão de o fazer aquando da avaliação intercalar
Entre 31 de outubro à tarde e 8 novembro - reuniões intercalares.
REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
As reuniões com os Encarregados de Educação realizam-se, pelas 18h30, a 17 de setembro para o ensino
profissionalizante e a 18 de setembro para o ensino básico e secundário.
REUNIÕES DE DEPARTAMENTO E SUBDEPARTAMENTO
As reuniões de Departamento e Subdepartamento realizam-se no dia 10 de setembro. Em departamento serão
analisados os resultados da 2ª fase da avaliação externa, relativos ao ano anterior; em subdepartamento, serão
elaboradas as planificações e a definição de critérios de avaliação, entre outros assuntos.
OUTRAS INFORMAÇÕES
As atividades como apoios pedagógicos acrescidos, reforços curriculares, CAA e Desporto Escolar, iniciam-se
na primeira semana de outubro;
As assessorias iniciam-se no dia 23 de setembro;
Relembra-se a necessidade de os sumários serem escritos nas quarenta e oito horas subsequentes à data das
aulas a que dizem respeito e deverem ser redigidos de forma cuidadosa e com qualidade.

BOM ANO LETIVO!
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