INFORMAÇÕES
da Direção

N.º 5 – 16/01/2018

ATIVIDADE “ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO” DA INSPEÇÃO GERAL DE
EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Foi enviado, pela Direção, o contraditório ao “Projeto de Ficha da Atividade” da IGEC, onde se dava a conhecer
as medidas tomadas para implementar as recomendações feitas pela mesma.
As medidas foram aceites, tendo já sido rececionada a versão final da “Ficha de Atividade”. Duas das
recomendações, pela sua extemporaneidade, serão cumpridas na preparação do próximo ano letivo, sendo
obrigatório o envio do respetivo comprovativo para a IGEC.

RECENSEAMENTO DOS DOCENTES
Está a decorrer o recenseamento de docentes até 23 de janeiro.
A nota informativa da DGAE, de 9 janeiro de 2018, explicita que para os docentes em progressão até 31 de
dezembro de 2018 não se verifica a exigência dos 50% da formação em didática especifica pelo que não há
lugar à emissão de declarações nesse sentido, por parte do CFJR. De ter em atenção que, a partir de 2019,
das 50 horas de formação (ou 25 para o 5º escalão), 50% terá que ser em didática especifica.

PESSOAL NÃO DOCENTE
Está a decorrer, até 31 de janeiro, a comunicação ao pessoal não docente da pontuação obtida para a
progressão na carreira.

ORÇAMENTO DA ESCOLA PARA 2018
Está a decorrer a elaboração da proposta de orçamento da escola para 2018 sendo que, até o mesmo ser
aprovado, a escola organiza a gestão em função de duodécimos.

CANDIDATURA FINANCEIRA CURSOS PROFISSIONAIS 2017/2020
A candidatura financeira dos cursos profissionais do triénio 2017/2020 está decorrer, contemplando apenas os
custos com formandos, material pedagógico e apenas o transporte de visitas de estudo relacionadas com a
área de formação, não sendo elegível outro tipo de custos.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ESCOLA 2018
Será aberto até final de janeiro o concurso para o orçamento participativo de escola para 2018, que terá um
valor máximo de 500 euros.

ERASMUS+ KA1 “POR UMA ESCOLA VIVA E EXIGENTE”
No âmbito do projeto Erasmus+ KA1 “Por uma Escola Viva e Exigente!”, será realizada a mobilidade a
Espanha, de 12 a 16 de fevereiro, da Diretora Ana Rangel, para realização de um job shadowing, na escola
secundária Ramon Llull, em Valência, já nossa parceira no projeto Erasmus+.
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ERASMUS+ KA2 “TRADITIONS – AN EDUCATIONAL BOUND BETWEEN
CULTURES”
No âmbito do projeto Erasmus+ KA2 “Traditions – an educational bound between cultures”, será realizada a
mobilidade à Roménia, de 19 a 23 de fevereiro, dos docentes Celeste Ramos, Carlos Piedade e Eugénia
Vieira, para planificação das atividades no âmbito do projeto: atividade TPM – Transnational Partners Meeting
(reunião transnacional de parceiros).

DESPORTO ESCOLAR
Está a decorrer, até 29 de janeiro, o primeiro momento de monitorização das atividades realizadas pelos clubes
do desporto escolar.
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