INFORMAÇÕES
da Direção

N.º 1 – 06/09/2017

NÚMERO DE ALUNOS E TURMAS EM FUNCIONAMENTO
A Escola tem, neste momento, 359 alunos. Encontram-se em funcionamento todas as turmas da rede
autorizada, sendo que a última turma - TAS1 - só foi validada no dia 4 de setembro. Assim, temos a seguinte
oferta educativa e formativa:
TIPOLOGIA/CURSO
Básico
CEF Acompanhante de Crianças

ANO DE ESCOLARIDADE
8º ano
9º ano
9º ano
10º ano

Secundário

11º ano

12º ano
Profissional Técnico de Apoio à
Gestão Desportiva
Profissional Técnico Auxiliar de
Saúde
Profissional Técnico de Desenho
Gráfico
Profissional Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas
Informáticos

10º ano
11º ano
12º ano
10º ano
11º ano
12º ano
10º ano
11º ano
12º ano
10º ano
11º ano
12º ano

TURMAS
8º A
9º A
CEF-AC
10º A - CT
10º B - LH
11º A – CT
11º B - CT
11º C - LH
12º A – CT
12º B - LH
TAGD1
TAGD2
TAGD3
TAS1
TAS2
TAS3
TDG1
TDG2
TDG3
TGPSI1
TGPSI2
TGPSI3

N.º ALUNOS
8
14
15
27
28
21
15
26
16
21
21
24
16
19
18
15
12
7
11
9
8
8

MOBILIDADE DE DOCENTES
Em virtude da não validação das turmas em tempo útil e da redução do número de alunos, foram colocados em
mobilidade interna, por ausência de componente letiva, 12 docentes do quadro de escola: dois do grupo de
Português (300), dois do grupo de Inglês (330), um do grupo de Geografia (420), um do grupo de Matemática
(500), dois do grupo de Física e Química (510), um do grupo de Biologia (520), um do grupo de Informática
(550) e um do grupo de Artes Visuais (600). Assim, a Escola tem, neste momento, 50 docentes do quadro.
À medida que as turmas vão sendo validadas, entre 11 de agosto e 4 de setembro, vai surgindo a necessidade
de requerer professores para lecionar as disciplinas ainda não atribuídas, pelo que já foram pedidos quatro
horários para docentes – Matemática, Física e Química, Informática e Educação Física – e um para técnico
especialista - Enfermagem.
Não foi possível pedir o horário de docente de EMRC, pelo facto de a escola apenas ter 6 horas letivas para
atribuir e a plataforma exigir o número mínimo de 8 horas.
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TÉCNICAS ESPECIALISTAS
As três técnicas do GAAF – Ana Ramos, Aconselhamento Psicossocial; Susana Penha, Educadora Social; e
Jeni Carneiro, Psicóloga - foram reconduzidas até 31 de agosto de 2018, de acordo com o despacho da
Secretária de Estado Adjunta e da Educação, de 11 de agosto de 2017.

AUSÊNCIA DE PESSOAL NÃO DOCENTE
A Escola dispõe de 21 Assistentes Operacionais, dos quais dois estão ausentes - um sem data prevista de
regresso -, e sete Assistentes Técnicos, dos quais três estão ausentes sem data prevista de regresso,
provocando graves problemas na prestação do serviço administrativo. Pede-se assim a compreensão para a
necessidade do cumprimento de prazos, pelo que os pedidos de documentação devem ser feitos
atempadamente.

PAGAMENTO DOS GUIAS DOS MÓDULOS NOS CURSOS PROFISSIONAIS
Os alunos com Escalão A ou B dos cursos profissionais têm que custear os módulos e adquiri-los na
reprografia. Os docentes não podem imprimir/ fotocopiar módulos para estes alunos.

RELAÇÕES DE NECESSIDADES
As relações de necessidades apresentadas para o desenvolvimento de atividades – visitas de estudo e outras têm obrigatoriamente que apresentar os devidos custos e ser entregues, impreterivelmente, até ao dia 8 do
mês anterior ao da realização da atividade.

IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS
Todos os trabalhos para impressão devem ser enviados para a reprografia por correio eletrónico, sendo que as
impressões/fotocópias a cores deverão ser devidamente fundamentadas.
Quer impressões quer fotocópias devem ser pedidas com 48 horas de antecedência.
Devem limitar-se ao indispensável os pedidos de impressão/fotocópias.

SUMÁRIOS E FALTAS
Os docentes dispõem de um prazo máximo de 48 horas para lançar os sumários das atividades e respetivas
faltas dos alunos. Relembra-se a necessidade de, em particular nos cursos profissionais e no fim de cada mês,
cumprirem estes prazos, no sentido de os diretores de turma entregarem os mapas de execução corretos
atempadamente.
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