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III CAMINHADA ESSPC E DIA EUROPEU DO DESPORTO ESCOLAR
A Direção agradece a toda a comunidade escolar - professores, técnicas GAAF, assistentes e alunos - a
colaboração na dinamização das atividades “III CAMINHADA ESSPC” e comemorações do “DIA EUROPEU
DO DESPORTO ESCOLAR”, que decorreram no passado dia 28 de setembro - sem a vossa participação o
dia não teria sido o sucesso que foi!!!!
Um agradecimento especial aos professores do grupo de Educação Física, pelo seu empenho e trabalho
árduo na organização das atividades, assim como aos alunos das três turmas do curso profissional Técnico de
Apoio à Gestão Desportiva.
Foi feito um agradecimento formal às entidades que colaboraram connosco, permitindo a realização do evento:
Câmara Municipal de Gondomar – que cedeu o Complexo Desportivo de São Pedro da Cova (pavilhão e
piscinas municipais) –; Junta de Freguesia da União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova – que
colaborou no transporte de todo o material e na organização dos espaços; Posto Territorial de Fânzeres da
Guarda Nacional Republicana – colaboração na travessia da estrada durante a caminhada -; e CAVIROL empresa de São Pedro da Cova que cedeu os bancos e cadeiras.

COLOCAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Todos os professores de que a escola necessitava, assim como a técnica especializada – enfermagem - já
foram colocados, com a exceção das disciplinas de Educação Religiosa e Moral Católica (EMRC) – que ainda
não temos autorização para pedir o horário devido ao reduzido número de alunos inscritos – Área de
Integração de algumas turmas dos cursos profissionais, porque a docente colocada não aceitou o horário,
continuando o mesmo a concurso para a próxima reserva de recrutamento.

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
Vai dar-se início ao processo de eleição da Associação de Estudantes para 2018/19. A campanha decorre nos
dias 18 e 19 de outubro e a votação terá lugar no dia 22 de outubro.

DIA DO DIPLOMA
Realizar-se-á no próximo dia dezanove de outubro, pelas vinte e uma horas, a celebração do “Dia do Diploma”,
onde serão entregues os prémios de mérito desportivo e quadro de honra, 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.
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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:



Para os alunos às terças e quintas feiras das 17:00h às 17:50h;
Para o pessoal docente e não docente às terças e quintas feiras das 18:00h às 18:50h.

PROJETO TEIP
Foi enviado o relatório anual do Projeto TEIP, relativo ao ano 2017/18.

“CORAÇÃO VERDE” - PROJETO LIPOR
Decorrerá nas nossas instalações, no próximo dia 26 de outubro, pelas 11h30, a entrega à nossa Escola do
galardão “Coração Verde”, pela Lipor, que premeia o projeto “Sustentabilidade na Terra”.

Pág. 2

