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INFORMAÇÕES
Foram colocados os docentes nos horários ainda

EDITORIAL
“Há professores que dão aulas até que a voz lhes
doa. Atualmente, doem-lhes a voz, o corpo e a
alma. […] Têm de amparar, têm de educar, têm de
orientar. Ensinar? Foi para isso que estudaram.
Então, sonham com as aulas perfeitas. Fazem
ações de formação. Procuram receitas mágicas,
soluções. Partilham experiências, desabafam
frustrações. Pobres professores! Todos os dias
amanhecem chuvosos...
Eu também sou professora e há tantos anos que já
nem me lembro de não o ser.
[…]
Lamento que tenhamos chegado a esta situação:
uma classe doente, desmembrada, envelhecida,
cansada, desrespeitada, empobrecida.
Porém, caros leitores, estes professores sabem-no
tão bem como eu. Sofrem, mas continuam. Lutam
para que os seus alunos sejam os melhores. São
professores, psicólogos, assistentes sociais, pais,
avós. Ensinam e educam. Formam cidadãos
capazes de enfrentar a vida.
Na verdade, olhando à minha volta e uma vez que
sou mais uma, são estes colegas que me iluminam,
que me dão força para continuar. São as suas
mágoas, as angústias de quem tudo faz para que
os nossos jovens aprendam que me mantém neste
caminho. São as experiências, as partilhas que me
permitem traçar alternativas, compreender que
todos somos pessoas com gente dentro, pessoas
que dão o seu melhor numa profissão a que
ninguém dá valor.
E estou nesta profissão porque sempre o desejei,
por considerar que tinha de dar algo ao mundo, que
tinha de partilhar tudo aquilo que aprendi e pelo
respeito que tal profissão despertava em mim.
Se pudesse voltar atrás, voltaria a ser professora!”
Lúcia Vaz Pedro, in artigo de opinião,
JornalPúblico, outubro de 2019

em falta, com exceção da disciplina de EMRC (os
docentes que se propuseram a concurso careciam
da aprovação da Diocese do Porto).
Relativamente

ao

pessoal

não

docente,

foi

preenchida a vaga para assistente operacional.
Foi também colocada a Psicóloga a meio-tempo
(dezoito horas semanais).
Foi

homologado

regularização

o

parecer

extraordinária

favorável
das

à

técnicas

superiores, no âmbito do processo PREVPAP.
Aguarda-se a abertura do procedimento concursal
respetivo.
Dia 25 de outubro, pelas 17 horas, realizar-se-á
uma Assembleia Geral de Alunos com o intuito de
informar devidamente os mesmos para a criação
da

Associação

de

Estudantes

conforme

a

legislação em vigor.
Dia 31 de outubro a Câmara Municipal de
Gondomar realizará a entrega de prémios de
excelência, tendo a escola indicado os alunos que
se encontram em condições de participação.
O projeto Eu + Ativo continuará a funcionar tal
como no ano letivo anterior: às terças e quintas
feiras, das 17h00 às 17h50 para os alunos, das
18h00 às 18h50 para a restante comunidade
educativa.

DIA DO DIPLOMA
O “Dia do Diploma” ocorrerá a 8 de novembro,
pelas 21h00, na sala dos alunos, onde, para além
dos diplomas de final de ciclo de estudos, serão
entregues os prémios relativos ao Quadro de Honra
e Mérito Desportivo.
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PROGRAMAS ERASMUS +
O projeto Erasmus+ KA2 “THE MEDITERRANEAN SEA: The Path to New and Old worlds” (mobilidade para
alunos) – com a duração de 24 meses (setembro 2019 a agosto 2021) e em que a ESSPC era coordenadora foi anulado por sobreposição de outros projetos; o projeto Erasmus+ KA1 “CLICK - Citizenship, Literacy and
Inclusion Challenging Knowledge” (mobilidade e formação para pessoal docente e não docente) – com a
duração de 12 meses, encontra-se em fase de organização das mobilidades apresentadas, que serão
posteriormente aprovadas em Conselho Pedagógico.
Quanto ao projeto Erasmus+ KA2 “Be cool stay at school” - (mobilidade para alunos) – com a duração de 24
meses, haverá uma reunião internacional preparatória entre docentes, na Grécia, em novembro ou dezembro.
PROJETO DE SUSTENTABILIDADE – ECO-ESCOLAS E GREEN CORK
No âmbito do Projeto de Sustentabilidade a escola recebeu a bandeira verde Eco-Escolas. Na quarta-feira, dia
30, pelas 9h50 será içada a bandeira, na presença de toda a comunidade escolar.
No que concerne ao projeto Green Cork, a escola ficou no 1º lugar nacional entre todas as escolas secundárias
do país, tendo por isso recebido o prémio Cartão Continente, que reverterá em material necessário à escola.
CONSELHOS DE TURMA INTERCALARES
Dia 31 de outubro - reuniões de Conselho de Turma dos 7º e 8.ºanos.
Entre 4 e 6 de novembro - reuniões de Conselho de Turma dos TAGD3, CEF-OI e 12º A e B.
As restantes turmas realizarão reuniões de Conselho de Turma se os seus elementos entenderem ser
necessário. Para isso, os Diretores de Turma devem informar atempadamente a Direção, da necessidade, ou
não, dessa realização.
REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
As reuniões com os Encarregados de Educação realizam-se a 14 de novembro.
Todos os docentes devem proceder à avaliação intercalar até ao dia 11 de novembro no programa Inovar, no
caso de ensino regular e CEF, ou no Excel disponibilizado pelos Diretores de Turma, no caso do ensino
profissional.
CALENDÁRIO AVALIATIVO DO DESEMPENHO DOCENTE 2019/20
Foi analisado e aprovado o calendário avaliativo do desempenho docente para o ano 2019/2020.
RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2018/2019
Foi analisado pelo Conselho Pedagógico o relatório de autoavaliação 2018-19, tendo sido apresentadas
algumas sugestões para o plano estratégico do próximo ano e emitido um parecer favorável ao documento. No
dia 30 de outubro, o mesmo relatório será apresentado ao Conselho Geral.
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Foram analisadas e aprovadas as propostas da comunidade escolar para o PAA para o ano letivo 2019/20.
Este ano, este plano apresenta uma organização diferente que distingue projetos de atividades.
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A ESSPC desenvolve, ao longo do ano letivo, um conjunto de projetos, que contribuem, decisivamente, para a
prossecução do seu Projeto Educativo. Sendo cada um desses projetos constituído por diversas atividades,
optou-se por, no sentido de tornar o documento do PAA de mais fácil leitura, referir, neste documento global, o
projeto em si, os seus objetivos, intervenientes e o acumulado de custos para depois, mensalmente, explicitar
cada uma das atividades que, obviamente terão como área de ação e objetivos os mesmos dos respetivos
projetos.
GABINETE DE IMAGEM
O Gabinete de Imagem tem um novo email: gabineteimagem.esspc@gmail.com. Os seus elementos solicitam
que os trabalhos pedidos sejam solicitados com um mês de antecedência e informam que os materiais
necessários para a execução do projeto são da responsabilidade de quem faz o pedido.
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