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COLOCAÇÃO DE DOCENTES
Foi colocada a docente de Educação Religiosa e Moral Católica (EMRC) e mais três docentes por substituição
das docentes: Alzira Araújo - grupo 320, Francês -; Isabel Fernandes – grupo 520, Biologia e Geologia-; e
Isabel Santos - grupo 530, Educação Tecnológica -; que se encontram ausentes temporariamente.

CONSELHO GERAL
Foram eleitos os representantes do pessoal docente, não docente e dos alunos, tendo sido eleitos apenas
quatro representantes dos Encarregados de Educação, por não haver mais candidatos. Estão neste momento
a decorrer a designação por parte da autarquia e a cooptação na comunidade dos elementos restantes.

ERASMUS+ KA1 “POR UMA ESCOLA VIVA E EXIGENTE”
No âmbito do projeto Erasmus+ KA1 “Por uma Escola Viva e Exigente!”, foi realizada a mobilidade à Bélgica,
de 20 a 24 de novembro, da docente Teresa Gandra, para realização de um job shadowing, numa escola
secundária em Bruxelas já nossa parceira no projeto Erasmus+ KA2 “Water The Blue Way To A Better Life”.

JOB SHADOWING NA NOSSA ESCOLA
No âmbito de uma parceria Erasmus+ KA1, e para desenvolver um job shadowing nas áreas da gestão e
administração escolar e atividades letivas de Inglês e Ciências, estarão na nossa Escola, entre 4 e 7 de
dezembro, a Diretora e uma docente da Escola Secundária “Ramon Llull” de Valência, Espanha, onde os
nossos alunos dos cursos profissionais de Informática, Saúde e Desenho Gráfico, estiveram a apresentar os
seus trabalhos de final de curso, no ano letivo anterior.

ATIVIDADE “ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO” DA INSPEÇÃO GERAL DE
EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Decorreu, na semana de 20 a 24 de novembro, a atividade “Programa Controlo da Organização do Ano Letivo
2017-2018, Fase II”, da Inspeção-Geral da Educação e da Ciência, tendo já sido rececionado o “Projeto de
Ficha da Atividade”, onde são apresentadas as conclusões das mesmas e, na sequência são feitas algumas
recomendações, de que se destaca a necessidade de alteração dos horários das turmas em virtude de ser
necessário corrigir as matrizes do ensino secundário e o número de tempos diários das turmas dos cursos
profissionais. Esta alteração implicará, também e obviamente, a alteração dos horários dos docentes.
Os novos horários deverão estar disponíveis a 21 de dezembro, para serem entregues aos docentes e aos
Pais/EE nas reuniões respetivas, bem como serem afixados para conhecimento da comunidade escolar,
entrando em vigor a 3 de janeiro, no inicio do 2º período.
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PROJETO PRESSE
Decorreu, no passado dia 29 de novembro, uma reunião com a equipa PRESSE, Dr.ª Magda Reis e Enf.ª Sílvia
Barbosa, onde estiveram presentes a Diretora e a Coordenadora do Projeto Educar para a Saúde (PES). Foi
analisada a proposta do PES para implementação da Educação Sexual, já aprovada em Conselho Pedagógico,
tendo-se concluído que o mesmo se integra perfeitamente na filosofia do PRESSE, faltando apenas a
aplicação dos questionários iniciais, que serão passados para formato digital e posteriormente aplicados a
todas as turmas.

REUNIÃO DO DESPORTO ESCOLAR
Decorreu, no passado dia 29 de novembro, a reunião de apresentação do Programa de Desporto Escolar, onde
estiveram presentes o Subdiretor e o Coordenador do Desporto Escolar, tendo sido explicitados os objetivos
deste novo programa, ficando claro que a grande ênfase será dada à competição e que serão introduzidas
alterações ao funcionamento/constituição dos grupos-equipa.

REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Decorreu, no dia 4 de dezembro, uma reunião com a DGEstE tendo por tema a Ação Social Escolar e a
plataforma que é necessária preencher, nomeadamente para se aceder às comparticipações para livros,
material escolar e visitas de estudo. Para estas últimas só haverá comparticipação a partir do 2º período pelo
que atendendo a este facto, à falta de liquidez atual da Escola e ao valor em causa – 20,00 € para os alunos do
Escalão A e 10,00 € para os alunos do Escalão B – a comparticipação será também para as visitas a realizar
no 2º e 3º período.

REUNIÃO DA COMISSÃO PEDAGÓGICA DO CFJR
Decorreu, no dia 5 de dezembro, a primeira reunião, depois da eleição da nova Diretora, da comissão
pedagógica do Centro de Formação Júlio Resende (CFJR) – constituída pelos Diretores dos agrupamentos e
da Escola não agrupada (a nossa ESSPC) de Gondomar - onde foram acreditadas as ações de curta duração
que decorreram na nossa escola no ano letivo 2016/2017.
Nesta reunião, foram também validados os responsáveis de formação de cada agrupamento/escola: o nosso
responsável é o professor Mateus Santos, adjunto da Direção.
Todos os docentes devem inscrever-se na plataforma do CFJR ou, se já estiver inscrito, deve verificar se os
seus dados estão atualizados. Esta inscrição/verificação deve ser feita com a máxima urgência possível em
http://cfjulioresende.org/bdforma/
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ESTÁGIOS DOS CURSOS PROFISSIONAIS
Os estágios dos cursos profissionais decorrem/decorrerão nos seguintes moldes:
DURANTE o ANO LETIVO (Póslaboral)

2º PERÍODO
(Entre o Carnaval e o fim do
período)

3º PERÍODO
(após o fim das atividades
letivas)

TAGD2
TAGD3
TAS2
TGPSI2
TDG2
TAS1
TAS3
TGPSI3
TDG3

DIVULGAÇÃO DA OFERTA DO ENSINO SECUNDÁRIO
Na semana de 11 a 15 de dezembro, as técnicas do GAAF farão visitas às turmas do 9º ano das escolas
básicas vizinhas – AE de São Pedro da Cova e AE Santa Bárbara (Fânzeres) – para fazer a divulgação da
nossa oferta para o Ensino Secundário, cursos cientifico-humanísticos e cursos profissionais.

ALMOÇO DE NATAL
Decorrerá, como já é tradição, o almoço convívio entre os alunos e respetivo Diretor de Turma e Professores,
nos próximos dias 12, 13 e 14 de dezembro.
De acordo com a informação já veiculada, os alunos deverão marcar a sua refeição normalmente para o dia
agendado, o Diretor de Turma não necessita de marcar, já que está automaticamente associado ao dia em
causa, e os restantes docentes devem dirigir-se à Direção para fazer a marcação da sua refeição.

JANTAR DE NATAL
O jantar convívio de Natal, para pessoal docente e não docente, será no próximo dia 19 de dezembro, estando
já disponível a ementa e a lista para inscrição
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