INFORMAÇÕES
da Direção

N.º 3 – 07/11/2017

DIA DO DIPLOMA
Decorreu no passado dia vinte, como previsto, o “Dia do Diploma” nas instalações da Escola, onde foram
entregues os prémios de mérito desportivo, quadro de honra e quadro de mérito bem como os diplomas aos
alunos que concluíram, no ano letivo anterior, o seu ciclo de estudos nesta escola.
Além dos homenageados e respetivas famílias, bem como representantes da Junta de Freguesia, estiveram
presentes vários professores e assistentes operacionais, a quem a Direção agradece a presença e a
colaboração neste evento tão especial para todos os envolvidos.

II CAMINHADA ESSPC
Decorreu no passado dia 31 de outubro, como previsto, a “II Caminhada da ESSPC”, com caminhada no Trilho
Ecológico e piquenique no parque Aventura da LIPOR. Foi possível transportar todos os alunos, o pessoal não
docente e alguns docentes graças à disponibilidade do transporte por parte da Câmara Municipal de
Gondomar. Foi feito um agradecimento formal às duas entidades, sem as quais não teria sido possível realizar
o evento
A Direção agradece a todos os envolvidos – alunos, pessoal docente e não docente - que ajudaram a fazer
deste um momento inesquecível na vida da nossa Escola.

COLOCAÇÃO DE DOCENTES
Continua a concurso o horário da disciplina de Educação Religiosa e Moral Católica (EMRC) por ainda não ter
sido aceite por nenhum candidato.
Colocou-se também a concurso dois horários, para substituição das docentes: Alzira Araújo - grupo 320,
Francês -; e Isabel Santos - grupo 530, Educação Tecnológica -; que se encontram ausentes temporariamente.

CONSELHO GERAL
Não tendo sido apresentada nenhuma lista de pessoal docente, e de acordo com o estabelecido nos pontos 8 e
9, do artigo 13º do Regulamento Interno, a Presidente do Conselho Geral convocará a respetiva Assembleia
Eleitoral, para o dia 15 de novembro, pelas 15h00, que votará nominalmente em três dos seus membros, sendo
que os 10 membros mais votados constituir-se-ão em lista, sendo os primeiros sete membros efetivos e os três
restantes membros suplentes.
A eleição do pessoal não docente e dos representantes dos alunos está a decorrer normalmente.
Não tendo ainda sido eleitos os novos órgãos da Associação de Pais, a Presidente do Conselho Geral
convocará uma Assembleia Geral de Pais/Encarregados de Educação, para o dia 16 de novembro, pelas
21h00, para que se proceda à eleição dos cinco representantes dos mesmos no Conselho Geral.
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ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
Decorreram, no passado dia 16 de outubro, as eleições para a Associação de Estudantes 2017/18. Existiram
três listas a sufrágio tendo ganho a Lista A, com 53% dos votos.

PROJETO EU+ ATIVO
Já se encontra em funcionamento o projeto" Eu + Ativo”, aguardando-se a participação dos alunos e do
pessoal docente e não docente. A docente Crisanta Santos dinamiza as sessões nos seguintes, nos seguintes
horários:



Para os alunos, às terças feiras das 14:00h às 15:00h;
Para o pessoal docente e não docente, às terças feiras das 17:45h às 18:30h.

AÇÃO DE FORMAÇÃO “AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR |
LIDERANÇA ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR”
Os elementos da Direção – Ana Rangel, Diretora, e Célia Moreira, Adjunta –, bem como o Coordenador do
Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Sérgio Tavares – participarão na ação acreditada subordinada
ao tema “Autonomia e Flexibilidade Curricular | Liderança Escolar e Desenvolvimento Curricular” que decorrerá
nos dias 10 e 11 de novembro e 19 e 20 de janeiro (6ª de tarde e sábado de manhã).

CONCURSO LITERACIA 3D
A turma do 8ºA participará no concurso Literacia 3D, da Porto Editora, no âmbito da disciplina de Inglês, cujo
teste será realizado no dia 21 de novembro com a colaboração da docente de TIC. O aluno mais bem
classificado irá participar na fase seguinte – distrital – a realizar no Porto, durante o segundo período.

ERASMUS+ KA2 “WATER THE BLUE WAY TO A BETTER LIFE”
No âmbito do projeto Erasmus+ KA2 “Water The Blue Way To A Better Life”, foi realizada a mobilidade à
Sicília, de 7 a 15 de outubro, de nove alunos acompanhados por três docentes – Carlos Piedade, Celeste
Ramos e Fátima Lopes -, que decorreu de forma extremamente positiva.
Na sequência, encontra-se no átrio da escola uma exposição fotográfica, como forma de disseminar junto da
comunidade educativa os momentos que constituíram este evento.
A próxima mobilidade, no âmbito deste projeto, decorrerá em abril à Grécia.

TARDE DESPORTIVA MENSAL
O grupo de Educação Física irá organizar, uma vez por mês, uma tarde desportiva destinada aos alunos, que
poderão vivenciar diferentes desportos ao longo do ano. Os eventos realizar-se-ão à quarta feira à tarde, de
forma a permitir que todos os alunos interessados possam participar, estando sempre sujeito a uma eventual
alteração de calendário, se houver necessidade de os docentes envolvidos - Fátima Lopes e Mário Rodrigues –
participarem em reuniões pedagógicas.
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