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INFORMAÇÕES

EDITORIAL
Somos assim

A auditoria no âmbito do projeto EQAVET foi adiada para
24 de abril.
A

votação

da

proposta

vencedora

do

orçamento

participativo, inicialmente prevista para 24 de março, fica

Todos temos saudades do futuro.
O futuro sempre chega.
O presente vai ser
teletransportado para o passado.
Voltaremos a protestar com os
alunos, com as reuniões ao fim do
dia (presenciais), com a
burocracia, com a ADD, com o
barulho na sala de professores…
Voltaremos à rotina de um
cansaço que não nos tira a
felicidade de existir e, a alegria de
viver sem skypes.
Voltaremos às plataformas onde
se apanham comboios cheios de
gente, gente envolvida em luvas e
outros subornos, gente com
máscaras de hipocrisia e de
fingimento.
A memória vai registar a certeza
de que os alunos gostam da escola
e dos professores e vai confirmar
que os professores vivem para os
alunos.

adiada para uma data oportuna.
As visitas de estudo estão todas canceladas até 9 de abril.
Oportunamente, esta medida será reavaliada.
O boletim editável de inscrição nos exames nacionais,
assim como as instruções, já se encontram disponíveis na
página da escola.
PROCEDIMENTOS PARA OS CONSELHOS DE TURMA
DE AVALIAÇÃO DO 2º PERIODO
O registo das propostas de classificação deve ser
materializado até ao dia 26 de março e em consonância
com os normativos legais internos e externos.
Na próxima semana, será elaborado e dado a conhecer
um

manual

de

instruções

sobre

como

serão

operacionalizadas as reuniões de avaliação.

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 1º SEMESTRE
DOS CURSOS PROFISSIONAIS
De uma forma geral os resultados cumprem as metas e os
objetivos definidos e expectáveis. No entanto, as turmas
TGPSI 3 e TAS 3 apresentam uma taxa de sucesso global
preocupante. No TDG 3 verifica-se uma taxa de sucesso
aquém do desejável na disciplina de Educação Física.
Estes casos explicam-se por vários fatores relacionados
com a vertente atitudinal de muitos alunos, sendo que
alguns não comparecem aos testes de recuperação,
apesar de todo o apoio e insistência.
No universo de todo o ensino profissional 19 alunos
recuperaram pelo menos um módulo na época de
fevereiro.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE,
ALUNOS (CURSOS PROFISSIONAIS) E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
A generalidade das respostas enquadra-se nas menções qualitativas de Bom e de Muito Bom. Os
domínios/parâmetros onde se registam avaliações de Suficiente e de Insuficiente serão objeto de análise no
sentido de se introduzirem os ajustes necessários e possíveis. O inquérito destinado ao corpo docente é
reagendado para meados do terceiro período.
DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO A DESENVOLVER ATÉ 27 DE MARÇO,
EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS E NÃO LETIVAS PRESENCIAIS
Até dia 27 de março, os docentes continuam a sumariar as aulas de acordo com o horário, sendo o registo feito
na modalidade de teletrabalho.
Todos os professores devem acompanhar/supervisionar o trabalho efetivo dos alunos. Nos casos em que se
verifique a ausência de provas do trabalho solicitado, devem informar os Diretores de Turma que entrarão em
contacto com os Encarregados de Educação. Os trabalhos realizados pelos alunos serão tidos em conta na
avaliação.

OUTROS ASSUNTOS
“A união dos indivíduos com vista a atingir um objetivo comum não é para nós um acontecimento novo. No seio
das estrelas quentes, protões associam-se a núcleos de carbono para acelerar a sua fusão em núcleos de
hélio. É o ciclo que governa a geração de energia no coração de Sírio, por exemplo. Em termos técnicos, o
carbono toma o papel de catalisador. Presta-se à reação. Voltamos a encontrá-lo depois, sem se ter alterado e
pronto para recomeçar (…) ”.
( Hubert Reeves, Um Pouco Mais De Azul)
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