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REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 08 DE SETEMBRO DE 2022 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES  

 

1. Informações 

• Foram colocados três docentes, grupos de História, Física e Química e Informática, na 

1ª reserva de recrutamento, mas, por não ter sido aceite pelo candidato, o horário de 

Física e Química foi enviado para a 2ª reserva de recrutamento. Na 3ª reserva, será 

solicitado um docente para um horário 8 horas de Matemática em substituição de uma 

colega que se encontra de atestado médico.  

• Foi prorrogado o contrato do técnico superior no âmbito da Porta Digital e renovado o 

contrato de 18 horas de uma psicóloga. 

• Dos 22 assistentes operacionais pertencentes à escola, 3 encontram-se ausentes por 

motivos de doença.  

• A escola funcionará entre as 8h00 e as 18h00, com exceção do pavilhão 

gimnodesportivo que, às terças e quintas, encerra às 19h00. 

• As planificações dos cursos profissionais devem ser enviadas ao respetivo Diretor de 

Curso até final de setembro, mas o número de horas de cada módulo/UFCD até 14 de 

setembro. 

• A 1ª época de recuperação de módulos em atraso decorrerá de 12 a 21 de outubro, 

devendo os alunos proceder à inscrição, junto do Diretor de Curso, nos dias 6 e 7 

outubro. 

2. Lançamento do ano letivo 

• O Plano de Ação Escolar COVID-19 encontra-se suspenso, podendo, no entanto, ser 

reativado a qualquer momento. 

• Os primeiros Conselhos de Turma decorrerão nos dias 14 e 15 de setembro através da 

plataforma G-suite e terão a duração de 1 hora. 

• As primeiras reuniões dos Diretores de Turma com os Encarregados de Educação 

decorrerão nos dias 20, 21 e 22 de setembro para o ensino básico, ensino secundário e 

ensino profissional, respetivamente. A Direção fará a receção aos encarregados de 

educação do ensino básico, 10º anos e 1º anos dos cursos profissionais no auditório 

antes de irem para as salas com os respetivos Diretores de Turma. 
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• No âmbito da calendarização das atividades a integrar o calendário escolar, ficou 

agendado um dia de atividades (a definir após auscultação do pessoal docente e não 

docente e dos alunos) a 11 de novembro e o Dia da Escola, a 3 de março. No dia 30 de 

setembro, Dia do Desporto Escolar, decorrerão atividades de divulgação e 

experimentação das diferentes modalidades oferecidas pela escola.  

3. Indicação dos elementos da SADD 

• O Conselho Pedagógico nomeou as docentes que integrarão a Secção de Avaliação de 

Desempenho Docente no presente ano letivo. 

4. Indicação dos elementos do Conselho Pedagógico na EMAEI 

• O Conselho Pedagógico nomeou as docentes que integrarão a EMAEI. 

5. Relatório TEIP 

• O Relatório TEIP, referente ao ano letivo transato, será elaborado e enviado até 20 de 

setembro. As propostas de alteração às ações terão de ser apresentadas até 30 de 

setembro através de uma adenda. 

 

O segundo Conselho Pedagógico ficou agendado para o dia 28 de setembro para análise das 

propostas de alteração ao Projeto Educativo e Regulamento Interno. No dia 12 de outubro, o 

Conselho Pedagógico aprovará o Plano Anual de Atividades, definirá as metas TEIP e analisará 

as propostas de alteração aos descritores de avaliação de desempenho docente para os 

diferentes domínios. 

 

 


