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REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES  

1. Informações 

Atividades 

 

 A participação das turmas nas atividades do “Dia Europeu do Desporto na Escola” está 

devidamente escalonada e publicitada; 

 

 Nos dias 1 e 2 de outubro, a turma TAGD3 participará na “Porto City Race” no âmbito da UFCD 

“Orientação” da disciplina de PAFD, por parceria com o grupo desportivo 4 Caminhos. No 

primeiro dia, os alunos participarão enquanto atletas e, no segundo, como organizadores; 

 

 

 No âmbito do PAA do subdepartamento de Educação Especial, e dos Programas Educativos 

Individuais respetivos, os alunos que usufruem de adaptações curriculares significativas 

celebrarão o Dia do Animal, no dia 4 de outubro, e no dia 6 deslocar-se-ão ao espaço público 

onde se realiza a Festa do Rosário; 

 

 Inserida na UFCD “Atletismo”, da disciplina “Modalidades Individuais”, os alunos da turma TD1 

participarão, no dia 9 de outubro, na 4ª Rota da Zorra, promovida pelo grupo de Amigos do 

Museu Mineiro e pela Autarquia;  

 

 No dia 20 de outubro, os alunos do 9º ano, do 10º ano dos cursos científico-humanísticos e do 

1º ano dos Cursos Profissionais comparecerão no Workshop Concerto com o cantor Carlão, 

atividade promovida pelo projeto TEIIA e dinamizada pelo GAAF. 

 

 

Calendário Escolar - Reuniões intercalares 1º período 

 Além do calendário de atividades letivas já determinado, foram definidas as datas para as 

diversas atividades organizacionais a decorrer durante este ano letivo, nomeadamente, os 

conselhos de turma de avaliação intercalar do 1.º período que decorrerão de 27 de outubro a 4 

de novembro. 
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Gabinete de Imagem 

 Para agilizar o trabalho  do Subdepartamento de Artes nas diferentes atividades desenvolvidas 

na escola, foi criado o email: gabinete.imagem@esspc.pt, para onde devem ser remetidos 

todos os pedidos de colaboração atempadamente. 

 

2. Plano Plurianual de Melhoria (PPM) TEIP 

Foi elaborada a adenda do PPM TEIP para 2022/2023, sendo que todas as ações se mantêm, à 

exceção da ação “Dinâmicas Pedagógicas” que foi eliminada, por se ter concluído que, atualmente, 

se sobrepunha à ação “Monitorização e Avaliação”. 

 

3. Regulamento Interno 

Foram analisadas todas as propostas para a atualização do Regulamento Interno e respetivos 

anexos, após a consulta pública, estando a decorrer a formatação final do documento para ser 

submetido ao Conselho Geral.  
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