
  

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO PEDRO DA COVA, GONDOMAR 

Ano Letivo 2021 / 2022 
 

 

 

Pág.1 

 

 

Rua Eduardo Castro Gandra, 4510-259 S. PEDRO DA COVA  Telefone 224632437/224630137 | www.esspc.pt | geral@esspc.pt  
 

REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES  

1) Informações 

• No próximo dia 3 de março, os alunos Darlan Malhão, nº7 - 11ºB e Bruna Filipa Pereira, nº 3 -

11ºB participarão no Concurso Nacional de Leitura, fase concelhia, 1ª parte. A prova decorrerá 

na biblioteca escolar, às 10:00h. 

• Todos os Departamentos devem fazer chegar à Direção, até 2ª feira, dia 28 de fevereiro, a 

relação de necessidades relativa ao desenvolvimento das atividades de celebração do Dia da 

Escola. 

• No dia 4 de março, Todos os alunos deverão comparecer na escola até às 9 horas e 50 minutos 

para darem início ao desenvolvimento das atividades previstas para esse dia comemorativo. 

• Ficou aprovada, neste conselho, a realização das atividades “Visita ao Centro Desportivo do 

Agrupamento de Escolas À Beira Douro” e "Percurso Queirosiano" - visita aos locais 

emblemáticos de Eça de Queirós em Lisboa, para os alunos do TAGD2 e 11ºA/B. 

• Os Logótipos a usar nos documentos da escola serão sujeitos a alteração e, como tal, 

reenviados para todos os professores no mais curto espaço de tempo possível. 

 

3) Avaliação das Aprendizagens (continuação) 

• Foi elaborado, por departamento, um resumo dos domínios em cada uma das disciplinas e 

anos de escolaridade, e respetivas ponderações, que será anexado ao documento “Políticas 

de Avaliação e Classificação” da escola. 

• Em função do novo referencial de avaliação, foram introduzidas e aprovadas alterações aos 

seguintes instrumentos de trabalho que, em breve espaço de tempo, serão enviados para 

todos: 

o Enunciado de teste para o Ensino Básico, Ensino secundário e Cursos Profissionais;  

o Folha de elaboração de teste;  

o Ficha de autoavaliação dos Cursos Profissionais; 

• No Ensino Regular, para já, não será uniformizado o modelo de autoavaliação do aluno. 

• A grelha de avaliação recentemente criada será ajustada de modo a permitir que a avaliação 

atribuída em cada domínio, por período, possa ser cumulativa com a que será atribuída em 

períodos seguintes. 
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• A prova de recuperação de módulos em atraso, nos Cursos Profissionais, continuará a seguir a 

fórmula de exame, envolvendo os domínios possíveis e dando origem a uma classificação final 

de zero a vinte valores. 


