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No dia 7 de maio, os militares vão à escola dar
formação aos assistentes operacionais sobre limpeza

PROPRIEDADES

e desinfeção do ambiente escolar. A DGEstE vai
disponibilizar equipamento de proteção individual para

“Da minha língua vê-se o mar”
Vergílio Ferreira
Fosse o outro Virgílio,
poderia dizer, com a propriedade
da cegueira:
«Da minha língua não se vê
o mar»
O nosso assim não disse,
e alguém lhe corrigiu mar para
montes,
plantados de outra forma,
a uma outra beira
É verdade que a língua aí falada
não é o corpo físico do som,
mas que bom inventar
dois olhos cheios de brilho
na língua de Vergílio
«Da minha língua vê-se», ele diria,
«as cores todas do sol»
E mesmo assim,
mentia,
que também há Invernos
por aqui –

alunos, pessoal docente e não docente. A CMG
contratou uma empresa de limpeza que irá fazer a
desinfeção da escola na próxima semana.
ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 2ºPERÍODO E
AUTOAVALIAÇÃO
Ensino Básico e Secundário
Apesar de, em algumas disciplinas, ainda não terem
sido atingidas as metas definidas, houve uma
progressão nos resultados e na qualidade do sucesso.
Articulação e Flexibilidade Curricular
Estamos longe da meta (25%), no entanto, a escola
desenvolveu esforços e trabalhou neste sentido,
nomeadamente na turma do 8ºano.
Grau de participação dos encarregados de educação
No 2º período, registou-se uma taxa de participação
relativamente baixa dos encarregados de educação
pelo facto de só ter havido uma reunião (intercalar)
com o diretor de turma no 2º período.
Medidas de Apoio à Aprendizagem e Inclusão
Verificou-se que a taxa de sucesso aumentou
relativamente ao 1º período, pelo que as medidas

Poema inédito, Ana Luisa Amaral

implementadas estão a surtir efeito.
Cidadania & Desenvolvimento
A componente de Cidadania e Desenvolvimento
decorreu em conformidade com a sua planificação,
tendo sido abordados vários dos seus domínios.
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PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA E EXAMES NACIONAIS
Foi aprovado o calendário de Provas de Equivalência à Frequência e estipulados os seguintes prazos:
entrega das Informações-Prova (Educação Física, Biologia, Física, Inglês, Francês e Psicologia de 12º
ano) até ao dia 22 de maio; entrega das provas (enunciado e critérios de correção) até ao dia 15 de
junho.
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