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REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES  
 

1. Informações: 

 Foram publicadas, dia 15 de novembro, as listas definitivas de 2022 de Graduação Nacional 

dos Docentes Candidatos às Vagas para Acesso aos 5.º e 7.º escalões. 

 Está a decorrer o Recenseamento Docente 2023, de 15 de novembro a 6 de janeiro. Todos 

os docentes/técnicos superiores devem confirmar os seus dados de 9 a 13 de janeiro. 

 No dia 16 de novembro, tomou posse a nova Associação de Estudantes, eleita com 96,7% 

dos votos. É de referir que dos 270 alunos votaram 223. 

 Está a decorrer, até dia 28 deste mês, a eleição de quatro representantes dos alunos para 

o Conselho Geral, dos quais 2 são efetivos e 2 suplentes. 

 Está a decorrer a eleição para a Associação de Pais/Encarregados de Educação. A 

Assembleia Geral de Pais/Encarregados de Educação realizar-se-á dia 17 de novembro, 

com vista à eleição da Associação de Pais/Encarregados de Educação. 

 Dia 22 de novembro realizar-se-á um seminário temático “Da Visão às Práticas”. Estarão 

presentes a Diretora da escola, a Coordenadora da EMAEI e a Coordenadora dos diretores 

de turma do ensino profissional.  

 No dia 3 de dezembro, os alunos da turma do curso profissional de Técnico de Desporto do 

2º ano e a professora Ivone Sousa participarão na atividade “S. Silvestre de Gondomar”. O 

evento será às 21h, no entanto os alunos e a professora devem estar presentes no local 

pelas 18h 30. 

 No dia 24 de novembro, dia Nacional da Cultura Científica e dia Mundial da Ciência, os 

alunos das turmas A e B do 11.º ano deslocar-se-ão às salas de aula, onde farão a leitura 

de um pequeno texto. 

 No dia 29 de novembro, no âmbito do Projeto Ciência Viva na Escola (CvnE), o Centro da 

Ciência Viva de Vila do Conde virá à escola e proporcionará aos alunos do Ensino Básico, 

a participação na atividade “Elementar, meu caro Watson”. 

 No dia 16 de dezembro, a Associação de Estudantes irá realizar uma Festa de Natal. 

 
2. Avaliação da Atividades do dia 11 de novembro: 

 Este Conselho considerou que a V Caminhada da ESSPC, realizada no passado dia 11, 

decorreu conforme o planeado, tendo sido a mesma avaliada positivamente. 

 
3. Definição das metas TEIP para 2022/23: 

 O Conselho Pedagógico fez uma análise bastante aprofundada e cuidada do documento de 

trabalho fornecido pela Direção, assim como das propostas/sugestões dos diversos 

departamentos que as Coordenadoras foram portadoras. Em breve será produzido um 

documento final que será divulgado à comunidade. 


