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REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 09 DE MARÇO DE 2022 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES  

1) Informações 

• A Presidente da Junta de União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova informou a 

Direção que as escolas de Gondomar estão integradas numa campanha de angariação de 

apoio à Ucrânia. A nossa escola está disponível para ajudar, num futuro próximo, na chegada 

de refugiados ao nosso Concelho; 

• Foi reforçado aos diretores de Turma o pedido para a participação no projeto do Orçamento 

Participativo de Escolas, na apresentação de propostas pelos alunos; 

• Vai decorrer uma Nova ACD - Projeto MAIA nos dias 27 de abril e 11 de maio com a duração 

de 3h cada sessão (17h30/20h30). Os docentes interessados têm de informar a Direção quanto 

ao seu interesse; 

• Recebemos as indicações para a elaboração do Relatório TEIP Semestral; 

• A escola pode apresentar uma proposta de Plano de Inovação até fins de março;  

• Devemos refletir sobre a possibilidade de, no próximo ano letivo, todos os ensinos (básico, 

secundário e profissional), terem tempos com duração de 60 minutos; 

• A candidatura financeira dos cursos profissionais foi aprovada para apenas 129 alunos, os 

quais estavam inscritos na data da candidatura; 

• O parecer dos Conselheiros deste órgão em relação ao “Dia da Escola” foi que foi uma manhã 

muito lúdica e os alunos estavam bastante interessados. Todos os docentes que tenham 

fotografias do “Dia da Escola” devem fazer o favor de enviar à Direção; 

• A secretaria, de momento, apenas tem três elementos pelo que o horário de funcionamento vai 

ser alterado; 

• Decorrerá, entre 14 e 18 de março, a visita, no âmbito do ERASMUS KA2, Be Cool Stay at 

School !, de alunos e professores (22 no total) de nacionalidade Grega, de 2 escolas: uma da 

Grécia e uma escola grega de Munique; 

• Foi aprovada a atividade proposta pelo 3º ano do Curso Técnico de Auxiliar de Saúde – “Dia 

do Curso profissional Técnico de Auxiliar de Saúde” que decorrerá na parte da manhã do dia 

24 de março; 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fesspc.pt%2Ferasmus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETtkpXubI530D6XHYOC-rTMCZ3Rw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fesspc.pt%2Ferasmus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETtkpXubI530D6XHYOC-rTMCZ3Rw
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2) Política de avaliação e classificação 

• Para a avaliação do 2º período, o preenchimento das grelhas fornecidas pela Direção tem de 

contemplar a avaliação do 1º período. Na folha do “1º período” deverá ser colocado o resultado 

da média ponderada, entre as atitudes e os conhecimentos do 1º período, nas colunas de 

“Classificação” de cada Domínio. A mesma é passada automaticamente para a folha “2º 

período”, nas colunas “1º P”.  


