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REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 12 DE OUTUBRO DE 2022 
SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES  

 

1. Informações: 

• Encontra-se a concurso um horário temporário de substituição para a contratação de um 

psicólogo. 

• O projeto para o “Clube da Ciência Viva na Escola”, com o tema “Ciência na Mina” foi 

aprovado. 

• Na sequência da realização da 4ª edição da Rota da Zorra, os alunos do Curso de Desporto 

do 1.º ano, assim como a docente Crisanta Santos, diretora de curso, receberam um louvor 

do Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Gondomar pela colaboração, empenho 

e dedicação na realização da referida prova. 

• A Escola foi galardoada com o certificado de Eco-Escola referente ao ano letivo 2021/2022, 

a “Bandeira Verde”. Foi também atribuído à escola o 1º prémio ex-aqueo no desafio 

“Geração Verdão” e uma Menção Honrosa no desafio UHU “Painel da Biodiversidade da 

Minha Terra”. Estes prémios foram entregues na cerimónia “Dia das Bandeiras Verdes Eco-

Escolas”, realizada pela ABAE que decorreu em Valongo, no dia 12 de outubro, e onde 

estiveram presentes a Diretora, Ana Rangel, a Coordenadora do Projeto de 

Sustentabilidade e programa Eco-Escolas, docente Ana Santos, e a responsável pelos 

trabalhos premiados, em conjunto com a turma do 3.º ano do curso profissional Técnico de 

Desenho Gráfico, docente Paula Marinho. 

• A Escola foi premiada com o 3º prémio no programa “Green Cork”, recolha de rolhas de 

cortiça, que será entregue numa cerimónia realizada pela QUERCUS, no próximo dia 21 

de outubro.  

• Para assinalar o Mês das Bibliotecas Escolares, em curso, estão a ser desenvolvidos pelos 

alunos trabalhos em Tik Tok que, após apresentação/divulgação, farão parte do fundo 

documental da Biblioteca da Escola. 

• Dia 20 de outubro, com o objetivo de promover a criação da Associação de 

Pais/Encarregados de Educação da escola, terá lugar uma reunião no Auditório da Escola 

com a participação do GAAF, da Federação das Associações de Pais de Gondomar 

(FAPAG) e todos os Pais/Encarregados de Educação interessados em participar. 

• O calendário para as Reuniões Intercalares deste 1º período teve que ser ligeiramente 

alterado para acomodar a realização de todos os Conselho de Turma, que deverão ocorrer 

entre o dia 25 de outubro e dia 8 de novembro. 
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• As Reuniões Intercalares com Encarregados de Educação terão lugar no dia 9 de 

novembro. 

2. Plano do Clube de Desporto Escolar 

• Após análise, foi aprovado o Plano do Clube de Desporto Escolar (PCDE) para o ano letivo 

2022/2023, com oito grupos-equipas representantes de sete modalidades: Badminton (2 

grupos), Ténis de Mesa, Tiro com Arco, Patinagem, Ginástica Urbana, Desporto Adaptado 

e Desporto Comunidades – “Eu + Ativo” -, aberto à participação de toda a comunidade 

educativa. 

 

 3. Plano de Acompanhamento PLNM do 12º B 

• Foi analisado e aprovado por este Conselho o Plano de Acompanhamento Pedagógico 

Individual do Português Língua Não Materna, de um aluno do 12º B.  

4. Relatório de Autoavaliação  

• Após cuidada análise e reflexão, ficou apreciado o Relatório de Autoavaliação relativo ao 

ano letivo 2021/2022. 

5. Plano Anual de Atividades (PAA) 2022/2023 

• Foram revistas e concluídas todas as propostas de alteração ao Plano Anual de Atividades, 

tendo este sido devidamente atualizado e finalizado, para ser enviado para análise e 

aprovação do Conselho Geral. 

• Em articulação Erasmus+ - celebração Erasmusdays - e Projeto de Sustentabilidade, irão 

decorrer durante a manhã de 5ª-feira dia 13 de outubro, as sessões de sensibilização para 

o tema da “Sustentabilidade do Planeta” e, de tarde, a disseminação do curso “Creative 

Strategies for languages teachers”. No dia 14, haverá uma sessão para a disseminação do 

curso “Facing diversity: intercultural classroom management”. 

• No dia 26 de outubro, inserida na “Action Global Days” será desenvolvida a atividade 

“Running out of time”, que decorrerá no espaço exterior da escola. 

• Das atividades sugeridas pelas diferentes turmas para o dia 11 de novembro, ficou 

selecionada (plano A) a realização da caminhada pelo trilho Multiusos – Quinta do Passal, 

com piquenique e atividades lúdicas e desportivas. Em caso de condições atmosféricas 

adversas, será desenvolvido um conjunto de atividades alternativas na escola (plano B) 

que incluam sessão de cinema, atividades lúdicas e desportivas e piquenique. 

 


