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REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES  

 

1. Informações: 

 No dia 22 de novembro a Diretora, a Coordenadora dos Diretores de Turma do ensino 

profissional e a Coordenadora da EMAEI estiveram presentes num seminário temático 

“Da Visão às Práticas”, que decorreu em Vila Nova de Gaia, onde foi abordada a 

temática da educação inclusiva, incidindo, em particular, na vertente da integração 

dos migrantes e dos alunos de etnia cigana. 

 No dia 28 de novembro, decorreram reuniões de rede promovidas pela DGEstE. Na 

parte da manhã, na sessão em que participou a Subdiretora, foi abordada, novamente, 

a inclusão dos migrantes e dos alunos de etnia cigana e foram apresentados alguns 

exemplos de boas práticas em que a pedagogia de trabalho de projeto foi utilizada 

com sucesso. De tarde, na sessão em que participou o Adjunto da Direção Mateus 

Santos, o assunto abordado esteve relacionado com a saúde mental e foi mais um 

alerta às escolas para os problemas que têm surgido quer com discentes quer com o 

pessoal docente e não docente. 

 No âmbito da parceria com o projeto Escolhas com Futuro E8G, na próxima 6ª feira, 

dia 9 de dezembro, entre as 14H00 e as 15H00, será dinamizada uma atividade às 

turmas do TAS e TGPSI do 11º ano, pelo GeoClube de Gondomar – Associação Juvenil. 

O objetivo será partilhar algumas das suas experiências de voluntariado e dinamizar 

alguns jogos relacionados com o Dia Internacional do Voluntariado. 

 No âmbito do Programa Cuida-te + | Dispositivo 2.2 - Educação para a Saúde (tema: 

Desordem Mental), promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, e 

em articulação com o SPO e o PES, decorrerá 1 sessão de Teatro-Debate com as 

turmas do 10.º A e do 10.º B, a decorrer no Auditório, no dia 16 de dezembro, a partir 

das 10H15, com duração prevista de 1H15. 

- 10.º A: aulas de Inglês (10H15) e Matemática (11H10); 

- 10.º B: aulas de Ed. Física (10H15) e Geografia (11H10). 
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 No dia 16 de dezembro, entre as 16H00 e as 19H00, decorrerá a festa de Natal, 

organizada pela Associação de Estudantes. 

 A Associação de Pais de ESSPC fez a proposta (ao GAAF) de algum grupo/banda da 

comunidade vir à Escola cantar as Janeiras. Dessa forma, o GAAF tem estado a 

estabelecer contactos com alguns grupos. Uma das possibilidades é o Grupo de 

Cavaquinhos do Movimento Sénior da Junta de Freguesia da São Pedro da Cova, 

constituído por idosos da freguesia e com maior disponibilidade de agenda.  

A proposta da data para a realização desta atividade será: 6 de janeiro (6ªfeira) entre 

as 12H00 e as 13H00. 

 No âmbito da parceria com o CLDS 4G TEIIA, a escola foi contactada sobre a 

possibilidade dos alunos dos cursos profissionais de Técnico de Desporto (1º e 2º anos) 

e Técnico de Apoio à Gestão Desportiva (3º ano) realizarem um pequeno vídeo com 

exercícios desportivos adaptados à população idosa. Esta proposta surge através de 

uma ação de promoção de voluntariado jovem intitulada "Interger@ções", cujo 

objetivo é o de incentivar os jovens à participação em atividades de responsabilidade 

social, desenvolver o espírito de solidariedade e atitudes de cidadania, bem como a 

participação em dinâmicas intergeracionais. Assim, o objetivo desta atividade será, 

depois da gravação, transmitir o vídeo aos idosos que frequentam o centro de dia e de 

convívio da Santa Casa da Misericórdia de Gondomar, de forma a estimular a atividade 

física nesta população. 

 O Departamento de Expressões inscreveu-se no Programa Educativo Centurium que, 

ao longo do ano, irá desenvolver atividades quer ao nível da organização e 

participação no torneio concelhio, quer na participação do concurso da elaboração do 

tabuleiro de jogo. Este programa educativo de inclusão e flexibilidade curricular 

pretende, a partir de jogos tabuleiros ancestrais, incentivar a construção de projetos 

pedagógicos. A escola conta com a colaboração de duas técnicas dois dias por semana. 

 

2. Critérios e procedimentos para os Conselhos de Turma de Avaliação: 

 Foram aprovados os critérios e procedimentos para os Conselhos de Turma de 

avaliação do 1º período.  

 Os docentes devem introduzir no programa Inovar as propostas de classificações até 

ao dia 14 de dezembro. 
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 Tendo em conta que os departamentos curriculares analisam, 

trimestralmente/semestralmente, os resultados das disciplinas com base nas metas 

TEIP, considera-se que, sendo a avaliação um processo regulador do ensino e 

aprendizagem, o CT deverá debruçar-se sobre a avaliação global dos alunos, 

fundamentando a atribuição de classificações inferiores a dez valores ou níveis 

inferiores a três registadas nas diferentes disciplinas e apresentando propostas de 

ações de melhoria. Deve, igualmente, ser indicada a percentagem de alunos que 

estariam em condições de transição/aprovação no final do ano. 

  As reuniões DT/Pais/EE realizar-se-ão no dia 21 de dezembro pelas 18H30. 

 

3. Estudo diagnóstico do IAVE: 

  A escola foi selecionada para a aplicação do Estudo Diagnóstico (IAVE) à turma do 9º 

ano. Trata-se de um estudo não público que dará origem a um relatório por escola. Os 

alunos terão de realizar digitalmente três tarefas, de 30 minutos cada, relacionadas 

com literacia matemática, literacia da leitura e informação, e literacia científica. No 

final respondem ainda a um questionário com a duração aproximada de 15 minutos. 

Serão avaliadas as áreas de competência do PASEO de cariz transdisciplinar e 

interdisciplinar. Esta prova será realizada em janeiro em dia a definir pelo IAVE e não 

carece de autorização dos encarregados de educação por se tratar de uma Resolução 

de Conselho de Ministros. No entanto, esses serão informados logo que se saiba a data 

para a aplicação do estudo. 


