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COLOCAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Todos os professores de que a escola necessitava, assim como a segunda técnica especializada –
enfermagem - já foram colocados, com a exceção da disciplina de Educação Religiosa e Moral Católica
(EMRC) cuja docente selecionada informou que irá estar ausente por razões devidamente justificadas, pelo
que terá ser pedido novamente o horário.

CONSELHO GERAL E ASSOCIAÇÃO DE PAIS
Em processo de constituição.

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
Há três listas para a formação da Associação de Estudantes. A campanha decorre nos dias 11 e 12 de outubro
e a votação terá lugar no próximo dia 16.

II CAMINHADA ESSPC
Decorrente da parceria com a Lipor - Projeto Sustentabilidade na Terra - que já se encontra em
desenvolvimento, a Lipor cedeu o parque Aventura, nomeadamente o Trilho Ecológico para a realização da
Caminhada agendada para o dia trinta e um de outubro, com saída da escola a partir das nove horas e
regresso provável às quinze horas. Aguardamos disponibilidade do transporte por parte da Câmara Municipal
de Gondomar.

DIA DO DIPLOMA
Realizar-se-á no próximo dia vinte, pelas vinte e uma horas, serão 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.

DESPORTO ESCOLAR
Foi preparado um mapa de horários diferenciados das diversas modalidades, patinagem, natação, tiro com
arco, basquetebol, badminton e desporto adaptado, para incentivar a prática de desporto e facilitar a inscrição
dos alunos, de acordo com o seu interesse e disponibilidade. A Câmara Municipal de Gondomar cedeu as
piscinas e um horário de frequência das mesmas para os alunos que têm a especificidade da natação nos
cursos que frequentam, bem como para a modalidade de natação do desporto escolar e a natação adaptada.

PROJETO EU+ ATIVO
O projeto" Eu + Ativo”, tem como finalidade, desenvolver a atividade física e combater o sedentarismo. É
pretendido promover a saúde, envolvendo a comunidade educativa, no sentido de combater o excesso de
peso, a baixa atividade física e a nutrição inadequada.
O projeto será implementado nos seguintes horários:
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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

SOBRE

AUTONOMIA

E

FLEXIBILIDADE

CURRICULAR
A Porto Editora dinamizará uma ação acreditada, para a Direção e lideranças intermédias, subordinada ao
tema “Autonomia e flexibilidade 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 Porto Editora dinamiza esta atividade que, no caso da nossa Escola, decorrerá no âmbito da disciplina de
Inglês para os alunos do 8º ano.
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