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INFORMAÇÕES
- As atividades letivas funcionarão entre as 08h15 e

Recomeça…

as18h30.
- Foram atribuídos, pela Câmara Municipal de

Se puderes
Sem angústia
E sem pressa.
E os passos que deres
Nesse caminho duro
Do futuro,
Dá -os em liberdade.
Enquanto não alcances
Não descanses.
De nenhum fruto queiras só metade.

Gondomar, cinco Assistentes Operacionais , três dos
quais já se apresentaram ao serviço.
- As inscrições para a época de recuperação dos
módulos em atraso será realizada nos serviços
administrativos entre os dias 21 e 25 de setembro e as
recuperações realizam-se entre os dias 28 de
setembro e 2 de outubro.
- Foram aprovadas as atividades: Dia Europeu do
Desporto Escolar (25 de setembro) e Dia Europeu das
Línguas (28 de setembro).

E, nunca saciado,
Vai colhendo ilusões sucessivas no
pomar.
Sempre a sonhar e vendo acordado
O logro da aventura.
És homem, não te esqueças!
Só é tua a loucura
Onde, com lucidez, te reconheças…

- As atividades bem como apoios pedagógicos
acrescidos, reforços curriculares, CAA, iniciam-se na
primeira semana de outubro;

COORDENAÇÃO DE DIRETORES DE TURMA E
COORDENAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL
-Foram apresentados e analisados os Relatórios de

Coordenação

de

Diretores

de

Turma

Coordenação do Ensino Profissionalizante.

Miguel Torga
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS CURSOS PROFISSIONAIS
- No geral, os resultados melhoraram em termos de percentagem de módulos concluídos e o
comportamento foi considerado bom na maioria das turmas.
- Apesar de haver alguns alunos do 3º ano que ainda não concluíram o curso, a meta EQAVET
definida foi superada.
PLANO DE AÇÃO 2020-2021
-Foi analisada e aprovada a proposta do plano de ação para o presente ano letivo. Este documento

estabelece as principais diretrizes e estratégias de ação para a implementação das atividades
letivas e não letivas, regulamentando-se com base nas orientações da Direção Geral de Educação
(DGE), Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e Direção Geral de Saúde (DGS).
REUNIÕES DE DEPARTAMENTO E SUBDEPARTAMENTO
-As reuniões de Departamento e Subdepartamento realizam-se no dia 11de setembro. Em

departamento serão analisados os resultados da 1ª fase da avaliação externa, relativos ao
ano letivo anterior; em subdepartamento, serão elaboradas as planificações e a definição de
critérios específicos de avaliação, entre outros assuntos.
RECEÇÃO AOS ALUNOS- 17 de setembro
9h00 – 7ºA e 8ºA
9h30 – 9ºA e 9ºB
10h00 – 10ºA/B
10h15 – 11ºA e 11ºB
10h30 – 12ºA e 12ºB
11h00 – 1º ano dos Cursos Profissionais
11h15- 2º ano dos Cursos Profissionais
11h30 - 3º ano dos Cursos Profissionais

Bom ano letivo.
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