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COVID 19

EDITORIAL

À data do Conselho Pedagógico, não se verifica
nenhum caso de covid 19 na escola.
RECENSEAMENTO DE DOCENTES
A

Natal, e não Dezembro

aplicação

encontra-se

“Recenseamento
disponível

preenchimento

pelos

Docente

2021”

SIGRHE

para

responsáveis

dos

no

Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas
Entremos, apressados, friorentos,
numa gruta, no bojo de um navio,
num presépio, num prédio, num presídio,
no prédio que amanhã for demolido…

(AE/ENA). Todos os docentes devem efetuar a
validação (Consulta/Confirmação dos dados) dos
dados entre 18 e 20 de janeiro de 2021.
PROJETO “ESCOLA DIGITAL”

Entremos, inseguros, mas entremos.
Entremos, e depressa, em qualquer sítio,

No âmbito do projeto “Escola Digital” do Ministério da

porque esta noite chama-se Dezembro,

Educação,

porque sofremos, porque temos frio.

multimédia (computador, acesso à internet, mochila e

a

escola

continua

a

receber

Kits

microfones). Só depois de rececionados todos os
Entremos, dois a dois: somos duzentos,

Kits, estes serão entregues aos alunos com escalão

duzentos mil, doze milhões de nada.

A e B. Neste momento, ainda não há data prevista

Procuremos o rastro de uma casa,

para a distribuição.

a cave, a gruta, o sulco de uma nave…
AÇÃO DE CURTA DURAÇÃO

Entremos, despojados, mas entremos.
Das mãos dadas talvez o fogo nasça,
talvez seja Natal e não Dezembro,
talvez universal a consoada

Vai decorrer uma ação de curta duração sobre
Burnout

no

dia

28

de

dezembro

por

videoconferência. Oportunamente, será enviado um
convite a todos os docentes para que possam
participar.
CONSELHOS DE AVALIAÇÃO DO 1º PERÍODO

David Mourão-Ferreira, em ‘Cancioneiro de Natal’

Foram aprovados os critérios e procedimentos para
os Conselhos de Turma de avaliação do 1º período.
O documento de “Avaliação das Aprendizagens”
(anexo 14 do RI) encontra-se disponível para
consulta na página da escola.
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Os docentes devem introduzir no Inovar as propostas de classificações até ao dia 16 de
dezembro.
Até ao dia 18 de dezembro devem ser entregues aos DT a avaliação dos alunos inscritos no
Desporto Escolar e a avaliação dos alunos que frequentam as APAs , Ação Tutorial e ATE.
As notas/classificações atribuídas ficarão disponíveis para consulta no programa Consulta
Alunos a partir do dia 24 de dezembro.
REUNIÕES COM ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
A reunião DT/Pais/EE realizar-se-á na primeira semana de janeiro 2021 (via Google Suite)
em data a definir pelo DT.
RELATÓRIOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS (RTP)
O Conselho Pedagógico (CP) dá parecer positivo aos RTP’s dos alunos com mobilização de
medidas seletivas e/ou adicionais de suporte à aprendizagem.
PLANOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO
MATERNA (PLNM)
Foram analisados e aprovados os Planos de Acompanhamento dos alunos de PLNM.
PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA (PPM) TEIP
As metas gerais para este ano letivo vão ser retificadas de acordo com o relatório semestral
TEIP recebido.
FALTAS DISCIPLINARES
Quando um professor marca uma falta disciplinar (FD) deve registar a FD no programa
Inovar e entregar a participação em formato papel ao DT. A comunicação ao DT deve ser o
mais célere possível.
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