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RECENSEAMENTO DOS DOCENTES
Decorreu o recenseamento de docentes até 23 de janeiro e está a decorrer, até ao dia 6 de fevereiro, o período
de confirmação/reclamação por parte dos docentes, que devem validar a informação introduzida pela Escola.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ESCOLA 2018
Está a decorrer o concurso para o orçamento participativo de escola para 2018, que terá um valor máximo de
500 euros. Pede-se aos Diretores de Turma que reforcem junto das turmas a mais-valia da participação dos
alunos neste projeto.

“I MOSTRA DA OFERTA FORMATIVA E EDUCATIVA DO CONCELHO DE
GONDOMAR
A Direção agradece a colaboração na organização e dinamização da nossa participação da "I Mostra da Oferta
Educativa e Formativa do Concelho de Gondomar", que decorreu nos dias 30 e 31 de janeiro. Um
agradecimento especial para aqueles que disponibilizaram o seu tempo livre para estarem presentes no
recinto.
Parabéns às turmas CEFAC, TAS1, TAS3, TDG2, TDG3, TGPSI2 e TAGD2 pelo seu comportamento e
representação da nossa Escola de forma exemplar e, em particular, à turma TAGD1 que, orientada pela
professora Inês Sapage, apresentou uma demonstração de ginástica acrobática muito bem-sucedida.
Parabéns também aos nossos participantes na modalidade de Patinagem do Desporto Escolar, cuja
colaboração ajudou a uma boa divulgação da Escola.
Embora se possa sentir alguma frustração pelo facto do nosso público-alvo não ter estado presente, é de todo
importante marcarmos presença nos eventos do concelho, para não deixarmos que a nossa existência seja
esquecida, nomeadamente pelo município.
E surge-nos já outro desafio que é a comemoração do "Dia da Escola", no próximo dia 1 de março e para o
qual esperamos poder contar com a colaboração de todos - relembramos que as atividades são para
envolvimento dos nossos alunos e famílias. Destaca-se ainda, para esse dia, o Sarau que está a ser
organizado pelo Grupo de Educação Física, mas cujo programa ainda não está fechado, pelo que se aceitam
propostas de participação por parte de qualquer elemento da comunidade escolar.

CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO RESENDE
Foi disponibilizado o plano de formação do centro. Todos os docentes que se inscreverem em ações devem
informar a Direção no sentido da Escola poder validar o número de inscritos por ação.
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REESTRUTURAÇÃO DA REDE WIRELESS
Em virtude da degradação do sinal da rede wireless, como consequência do elevado número de utilizadores
registados, o acesso à mesma será bloqueado aos equipamentos que não sejam utilizados para as atividades
letivas, pedagógicas e/ou administrativas.
Simultaneamente será feita uma passagem gradual dos computadores que utilizam a rede wireless para o
acesso à rede por cabo.
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