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INFORMAÇÕES
O horário de Educação Moral Religiosa e Católica (EMRC)
continua a concurso, visto não terem surgido docentes

EDITORIAL

disponíveis para lecionar a disciplina. Os Diretores de
turma (DT) do 7º, 8º, 10º e 11º anos, devem informar da
situação os Encarregados de Educação dos alunos
inscritos na disciplina.
Já foi colocado o docente do grupo de recrutamento 410 –
Filosofia -, recrutado para substituição de um docente
ausente por razões médicas.
A Diretora do CFJR já foi eleita. Toma posse no dia 24 de
janeiro.
Para exportar os dados do 1º período para o MISI é
necessário que os DT solicitem os seguintes dados aos
EE: número de Cartão de Cidadão completo e respetiva
data de validade, bem como a Data de Nascimento. A
secretaria facultará aos DT a lista dos alunos que têm
estes dados em falta.
A Assembleia Geral de Alunos não se realizou na data
prevista. Foi realizada no dia 8 de janeiro e as listas para a
associação de estudantes devem ser apresentadas até ao
dia 31 de janeiro. Nos dias 5, 6 e 7 realizar-se-á a
campanha eleitoral na sala dos alunos durante os
intervalos. A eleição será realizada no dia 10 de fevereiro.
No Reforço Educativo e Reforço Curricular todos os
alunos têm marcadas Presenças. Os docentes devem
retirar as Presenças aos alunos que faltam.
Existe uma nova funcionalidade na plataforma SIGHRE –
Bolsa de avaliadores externos – para registar os dados de
todos os docentes da escola, indicando se reúnem, ou
não, as condições para serem avaliadores externos.
Todos os docentes já realizaram as aulas observadas
obrigatórias para cumprimento de requisito do 2º e 4º
escalão, no âmbito da progressão na carreira, refente ao
ano letivo 2018/2019.
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O plano de formação atualizado do CFJR está afixado na sala de professores e foi enviado por email
As técnicas superiores da ESSPC foram integradas no quadro do Ministério da Educação ao abrigo do
PREVPAP.

ÉPOCA DE RECUPERAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS
A época de recuperação dos cursos profissionais decorre de 10 a 14 de fevereiro. Tendo em conta o nº de
módulos não concluídos, os docentes devem incentivar os alunos a inscreverem-se e a realizarem os módulos
de anos anteriores.

ANÁLISE DE RESULTADOS
Na sequência das reuniões de Departamento, foram analisadas as conclusões das mesmas, apresentadas
pelos respetivos Coordenadores, tendo-se constatado que os resultados estão aquém do desejado. No
entanto, tendo em conta as estratégias planeadas, é expectável que, ao longo do ano, os resultados melhorem
e as metas sejam atingidas e/ou se verifiquem desvios menores.

INDISCIPLINA
Apesar de ainda se verificarem comportamentos disruptivos, a indisciplina em sala de aula tem diminuído.
Os alunos que recebem ordem de saída de sala de aula, por razões disciplinares, devem ser encaminhados
para o GAID e não para o CAA.

RESULTADOS / TEIP
Este ano letivo, temos um novo Perito Externo, o Dr. João Gouveia da Escola Superior de Educação Paula
Frassinetti.
As reflexões das ações TEIP devem ser entregues até ao dia 31 de janeiro de 2020.
Todos os departamentos devem enviar propostas até ao dia 29 de janeiro para possíveis ACD a realizar este
ano letivo.
As reflexões dos resultados do Ensino Regular e CEF devem ser enviadas até ao dia 31 de janeiro de 2020.
As reflexões dos resultados dos Cursos Profissionais devem ser enviadas até ao dia 28 de fevereiro de
2020. Todas estas reflexões devem

ser enviadas para

o email da equipa de autoavaliação:

esspc.aa@gmail.com.

CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM (CAA)
Os docentes que têm horas atribuídas no CAA devem supervisionar a postura dos alunos para que os mesmos
não danifiquem o material da sala.
Todos os docentes devem incentivar os alunos a frequentar o CAA para atividades de apoio ao estudo,
evitando a ideia de que o CAA é um espaço para os alunos que vão de “castigo”.
Relativamente aos alunos que beneficiam das Medidas Adicionais Adaptações Curriculares Significativas e
Plano Anual de Transição, o balanço do 1º período é claramente positivo. Apesar de ter sido necessário fazer
alguns reajustes nos horários, os alunos avaliam de forma claramente positiva a frequência de algumas aulas
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em contexto de turma em articulação com as aulas no CAA. Para além disso a articulação entre os professores
titulares e os professores de apoio tem sido conseguida.

ARTICULAÇÃO E FLEXIBILIDADE CURRICULAR (AFC)
A AFC tem decorrido conforme previsto. A turma do 8º A é a turma com um projeto mais definido e abrangente
que envolve várias disciplinas e estruturas diversificadas.

CIDADANIA & DESENVOLVIMENTO
No ensino básico, a Cidadania e Desenvolvimento decorre em conformidade com a sua planificação. Os níveis
inferiores a três existentes devem-se às especificidades das turmas.
No ensino secundário, as turmas abordaram pelo menos um domínio obrigatório e constata-se que várias
disciplinas colaboram nestas abordagens. Reconhece-se a preocupação que existe em relacionar o Plano
Anual de Atividades (PAA) com os domínios da Cidadania e Desenvolvimento assim como no desenvolvimento
de DACs.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES (PAA)
O grau de concretização das atividades do PAA no 1º período foi de 97,9 %, tendo-se verificado a realização
de algumas atividades não inicialmente previstas.
Foi dado um parecer positivo à proposta, não constante do PAA, da visita de estudo pelo TAS3 e TAGD3 aos
estúdios da SIC, no dia 24 de fevereiro, no âmbito da disciplina de Área de Integração e relacionada com o
tema empreendedorismo.

BIBLIOTECA ESCOLAR
No próximo dia 28 de janeiro realizar-se-á o Concurso Nacional de Leitura (CNL), fase concelhia, na
ESG/Auditório de Gondomar. Os alunos Marco Alves (11ºA) e Inês Monteiro (11ºB) foram apurados para
representar a nossa escola.

REUNIÕES INTERCALARES E COM EE
As reuniões intercalares de Conselho de Turma serão realizadas entre 17 e 21 de fevereiro. A Direção definirá
quais as turmas que realizarão reunião de conselho de turma.
No dia 27 de fevereiro decorrerão as reuniões intercalares dos DT com os EE, para todas as turmas.
A avaliação intercalar, realizada pelos docentes, deve ser lançada no programa InovarAlunos – ensino regular ou no documento disponibilizado pelos DTs para o efeito – cursos profissionais -, até ao dia 20 de fevereiro.

DIA DA ESCOLA
O “Dia da Escola” realizar-se-á no dia 6 de março para a nossa Comunidade Escolar e conta-se com a
colaboração de todos os elementos da mesma. As atividades decorrerão das 10h às 14h, seguidas de um
piquenique.
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