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CONCURSO EXTERNO/CONTRATAÇÃO INICIAL

EDITORIAL

E RESERVA DE RECRUTAMENTO
Está

a

decorrer

a

candidatura

ao

Concurso

Externo/Contratação Inicial e Reserva de Recrutamento,
destinados a Educadores de Infância e a Professores

Feliz Páscoa!

dos Ensinos Básico e Secundário, até às 18h00 do dia
19 de março.

PROJETO “ESCOLA DIGITAL”

Mais uma vez temos de viver a
Páscoa

em

circunstâncias

Está prevista, até ao final do mês de março, a entrega
dos kits do projeto “Escola Digital” para os alunos do
3º ciclo com escalão A, B e C.

especiais, mas esta é uma época
em que todos nos devemos lembrar
de coisas tão importantes como a
amizade,

a

fraternidade

bondade
que

comemorados

e

merecem

em

todos

RETORNO AO ENSINO PRESENCIAL
O retorno ao ensino presencial está previsto acontecer
nas seguintes datas:
•

a
ser

contribuir

para

o

Aulas – a 5 de abril;

o

Assessorias, coadjuvação e reforços –

os

a 5 de abril;

momentos. Dessa forma, todos
poderemos

Ensino Básico

•

um

mundo melhor e mais justo.

Ensino Secundário
o

Aulas – a 19 de abril;

o

Assessorias, coadjuvação e reforços –
a 19 de abril;

Na sequência desta previsão de retorno, e tal como
nos

períodos

anteriores,

serão

distribuídas

3

máscaras a todos os alunos, pessoal docente e não
docente, no primeiro dia de aulas presenciais.
A testagem, no âmbito do COVID-19, a ser efetuada
ao pessoal docente, não docente e alunos do ensino
secundário será realizada nas primeiras semanas de
aulas do 3º período.
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CONSELHOS DE AVALIAÇÃO DO 2º PERÍODO
Foram aprovados os critérios e procedimentos para os Conselhos de Turma de avaliação do
2º período, a decorrer nos dias 29, 30 e 31 de março
Os docentes devem introduzir no Inovar as propostas de classificações até ao dia 24 de
março.
Até ao dia 26 de março devem ser entregues aos DT a avaliação dos alunos inscritos no
Desporto Escolar e a avaliação dos alunos que frequentam as aulas de APA, Ação Tutorial e
ATE.
Os níveis/classificações atribuídos ficarão disponíveis para consulta dos alunos e
Encarregados de Educação, no programa Consulta Alunos, a partir do dia 1 de abril.
REUNIÕES COM ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
A reunião DT/Pais/EE realizar-se-á na primeira semana de aulas do 3º período, entre 6 e 9
de abril (via Google Suite), devendo os DT informar a Direção do dia e hora em que as
mesmas terão lugar.
TEIP
Foi analisado o Relatório Semestral TEIP, tendo o Conselho Pedagógico dado parecer
favorável ao mesmo.
EQAVET
ANÁLISE DOS RESULTADOS SEMESTRAIS DOS CURSOS PROFISSIONAIS

Globalmente, os resultados semestrais dos Cursos Profissionais são bastante satisfatórios e
situam-se acima da meta definida no âmbito da garantia da qualidade.
OFERTA FORMATIVA 2021/2022

Auscultados o Conselho Consultivo e o Conselho Pedagógico, foi unânime a manutenção da
oferta formativa existente, tendo sido considerada a possibilidade de substituir, se possível, o
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva pelo Técnico de Desporto, e o Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos pelo Técnico de Informática de Sistemas.
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