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INFORMAÇÕES

EDITORIAL

Decorreu no passado dia oito de novembro, o “Dia do
Diploma”, nas instalações da Escola, onde foram
entregues os prémios de quadro de mérito e mérito

Natal, e não Dezembro

desportivo, quadro de honra, menções honrosas do
quadro de excelência da Câmara Municipal de Gondomar
e melhor aluno por ciclo/ano e melhor aluno do ensino

Entremos, apressados, friorentos,

secundário dos cursos cientifico-humanísticos e melhor

numa gruta, no bojo de um navio,

aluno dos cursos profissionais, bem como os diplomas

num presépio, num prédio, num presídio,

aos alunos que concluíram, no ano letivo 2018/2019, o

no prédio que amanhã for demolido...

seu ciclo de estudos nesta escola.

Entremos, inseguros, mas entremos.
Entremos, e depressa, em qualquer sítio,
porque esta noite chama-se Dezembro,
porque sofremos, porque temos frio.

Além dos homenageados e respetivas famílias, bem
como do Presidente da Junta de Freguesia, estiveram
presentes vários professores e assistentes operacionais,
a quem a Direção agradece a presença e a colaboração
neste evento tão especial para todos os envolvidos.

O docente colocado a 15 de novembro, no horário de
Entremos, dois a dois: somos duzentos,

Educação

duzentos mil, doze milhões de nada.

denunciou o contrato, pelo que se procedeu novamente

Procuremos o rastro de uma casa,

ao lançamento do horário a concurso, cuja seleção de

a cave, a gruta, o sulco de uma nave...

outro docente só pode acontecer a 30 de dezembro.

Entremos, despojados, mas entremos.

Atendendo à ausência de uma docente, por atestado

Das mãos dadas talvez o fogo nasça,

médico, duas das turmas lecionadas pela mesma serão

talvez seja Natal e não Dezembro,
talvez universal a consoada.

Moral e

Religiosa

e

Católica (EMRC),

redistribuídas por docentes com insuficiência de horário,
sendo necessário requerer um docente contratado do
grupo 410 para 8 horas.
A Diretora do CFJR apresentou o seu pedido de
cessação da comissão de serviço, que terá efeitos a 20
de dezembro, sendo que, após essa data, a gestão

David Mourão-Ferreira, in 'Cancioneiro de Natal'

corrente

será

assegurada

pelo

vice-presidente

da

comissão pedagógica do CFJR, Dr. Manuel Monteiro,
Diretor do Agrupamento de Escolas À Beira Douro.
Entretanto foi dado início ao procedimento de concurso
para um novo diretor, aguardando-se a publicação do
aviso de abertura em Diário da República.
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O CFJR decidiu que, de forma a garantir equidade nas oportunidades de frequência de formação, os docentes, que
após verem garantida a vaga para frequência de uma ação de formação onde se inscreveram, pretendam desistir,
deverão comunicar essa desistência, com pelo menos uma semana de antecedência, ao Centro de Formação ou ao
representante da ESSPC, o adjunto da Direção Mateus Santos. Caso o docente não comunique a desistência, numa
próxima ação em que se inscreva será colocado como suplente, só sendo validada a sua inscrição se o número total
de vagas não for preenchido.

A Assembleia Geral De Alunos (AGA) que teve lugar no dia 25 de outubro, pelas 17h00, foi inconclusiva, visto só
estarem presente cerca de 20 alunos. Em consonância com o Código de Procedimento Administrativo será agendada
uma nova AGA para 8/01/2020, pelas 17h30, em segunda convocatória, sendo que, após 30 minutos, a AGA se
realizará, independentemente do número de alunos presentes.

Tendo sido desbloqueada a plataforma para registo da progressão dos docentes, foram detetadas algumas não
conformidades com os registos anteriormente realizados, pelo que terão que ser, novamente, validados todos os
docentes.

Foi referida, pela Presidente deste Conselho, a insistência por parte da DGE, para que a Escola adira ao projeto
INCLUD-ED. Após reanálise da metodologia de trabalho do mesmo, bem como da necessidade de formação
associada, que já tinha sido divulgada pela Presidente após a sua presença no seminário de 6 de novembro, foi
reiterado que, apesar de se considerar o projeto interessante, não existem recursos para abarcar mais um projeto,
pelo que é parecer deste Conselho a não inscrição no mesmo.

CONSELHOS DE TURMA DE AVALIAÇÃO DO 1º PERÍODO
A Conselheira Ana Ramos apresentou o documento “Avaliação do Apoio Tutorial” que foi analisado e aprovado.
Foram, ainda, aprovados os critérios e procedimentos para os Conselhos de Turma de avaliação do 1º período. O
Programa Inovar mantém os procedimentos anteriores, permitindo que cada professor lance as respetivas propostas
de classificação. A data limite para o fazerem é dia 13 de dezembro, para o ensino básico, CEF, ensino secundário e
para os cursos profissionais.
A reunião DT/Pais para a entrega dos Registos de Avaliação é dia 7 de janeiro de 2020 pelas 18h30m.

PROJETO TEIP
Foi submetido o relatório semestral TEIP no dia 11 de novembro de 2019. A Coordenadora TEIP, Sandra Santos,
apresentou o documento – “Análise dos resultados” para o ensino regular e o modelo 1 – Autoavaliação – para os
ensinos básico (incluindo CEF), profissionalizante e secundário. Estes documentos foram aprovados e serão
enviados por e-mail.
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PROJETO ERASMUS +
Relativamente aos projetos Erasmus+, foram aprovadas as seguintes mobilidades:


Projeto KA1 - “Citizenship, Literacy and Inclusion Challenging Knowledge !” – 5 mobilidades de pessoal
docente e não docente, a saber:
o

Mobilidade das docentes M.ª Amália Pereira e Ana Santos, para realização do curso “Education
for sustainable development”, em Pireús, Grécia, de 24 a 28 de fevereiro de 2020;

o

Mobilidade da docente Ana Rangel, atualmente a desempenhar as funções de Diretora, para
realização do curso “Human Resource Management”, em Praga, República Checa, de 9 a 13 de
março de 2020;

o

Mobilidade das docentes Clarinda Santos e Carla Monteiro, para realização do curso “Gaining
Reading Habits: Learn to Learn”, em Paris, França, de 20 a 24 de abril de 2020;

o

Mobilidade das docentes Rosa Silva e Flora Figueiredo, para realização do curso “Inclusive
education: tackling with classroom diversity and early school leaving”, em Pireús, Grécia, de 18 a
22 de maio de 2020;

o

Mobilidade da psicóloga Jeni Carneiro, para realização do curso “Mastering Soft Skills And
Growing Emotional Intelligence Using Mindfulness”, em Split, Croácia, de 21 a 27 de junho de
2020;



Projeto KA2 - “Be.Costas – Be Cool Stay at Scholl!” – uma mobilidade de alunos e pessoal docente, a
Munique, Alemanha, de 10 a 14 de março, nomeadamente dois docentes – Carlos Piedade e Teresa
Gandra – e seis alunos. Os alunos serão selecionados de acordo com os critérios validados por este
Conselho, e anexos à ata, de entre os alunos do ensino secundário dos cursos cientifico-humanísticos –
três do 10º/11º ano e três do 12º ano.

Foi ainda dado um parecer positivo por este Conselho à apresentação de uma candidatura ERASMUS+ a um
projeto KA1 para mobilidade de alunos e professores dos cursos profissionais, tendo em conta a realização da
Formação em Contexto de Trabalho dos alunos, num outro país europeu. A mobilidade neste contexto apresentase como uma mais-valia, ao proporcionar aos jovens alargar os seus horizontes de conhecimento, ampliando as
suas competências sociais, profissionais e transversais, e, simultaneamente, desenvolver o gosto pela inovação e
iniciativa e um sentimento de cidadania europeia. Estágios de longo prazo no exterior têm um alto valor agregado
para os alunos em termos de desenvolvimento de competências específicas para o trabalho e melhor
conhecimento da língua estrangeira, cultura e ambiente de trabalho, contribuindo para aumentar a sua
empregabilidade.

PROJETO EQAVET
No âmbito do projeto EQAVET torna-se imperativo a divulgação do mesmo perante toda a comunidade escolar,
no sentido de todos se apropriarem da metodologia em causa.
Assim, será realizado um seminário, no próximo dia 15 de janeiro, pelas 16h00, para todo o pessoal docente e
técnicas superiores. A realização deste seminário implica que nesse dia as aulas terminarão às 15h55.
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REUNIÕES DE DEPARTAMENTO/SUBDEPARTAMENTO
Ainda, no dia 15 de janeiro, pelas 17h00, haverá reuniões de Departamento, sendo a convocatória elaborada e
afixada pela Direção.
Os Subcoordenadores devem relembrar a importância de todas as disciplinas, quer do ensino básico quer do
ensino secundário, participarem na implementação da Cidadania e Desenvolvimento e da Articulação e
Flexibilidade Curricular, tendo o cuidado de registar, nos sumários e no Plano Curricular de Turma, todo o trabalho
colaborativo desenvolvido.
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