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Informações / Decisões do Conselho Pedagógico

Colocação de Professores

Poema ao Professor!
-Professor, tenho receios e
tanto azul no céu!
-Diz-me os teus sonhos, falame dos medos, conta-me os
segredos que há nesse azul e
subiremos às nuvens num
mesmo voo se me ajudares...
- Professor, e a minha mão tão
pequenina e cheia de asas?
- A tua mão é terra a lavrar
caixinha de frutos se me
deixares ajudar se houver febre
em ti de quereres semear.
- Professor, e a vida e as vielas
e os charcos sem luas?
- A vida é tecê-la, a vida é
bordá-la, a vida é escrevê-la
com as cores da tela que o
sonho pinta e ir pela estrada
com o ideal. Aprende as
palavras, colhe as palavras que
couberem nas tuas mãos e
leva-as à boca como cerejas
para que haja avenidas no teu
pomar.
- Professor, ensinas-me as
palavras e outras cores?
- Dá-me a tua mão e vamos os
dois no mesmo desejo de
crescer e cortar os espinhos
pé-de-flor que te quero rosa!

Neste momento, aguarda-se a colocação de três docentes: de TIC, de
EMRC e de Educação Física, assim como os técnicos para o GAAF.
Relativamente à contratação de Psicólogo, a Escola aguarda ainda
autorização.

Avaliação das Medidas adotadas
As metas estipuladas foram globalmente cumpridas. Contudo, verificouse que, no que diz respeito ao absentismo e abandono escolar, os
resultados ficaram aquém do desejado.

Manuais escolares
É de relembrar que os manuais escolares devem ser devolvidos no
final do ciclo em bom estado. Para tal, dever-se-á avisar/relembrar os
alunos subsidiados que não podem escrever nos mesmos. Todos os
trabalhos deverão ser executados no caderno. Esta informação será,
de igual modo, transmitida aos Encarregados de Educação.

Calendário Escolar
Foi definido e aprovado o calendário escolar. Este será distribuído aos
docentes.

Início do ano letivo
O arranque do ano letivo decorrerá no dia 15 de setembro, com a
receção, pelos Diretores de Turma, aos alunos do Ensino Regular pelas
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9h30 e aos alunos do Ensino Profissionalizante pelas 14h30.

Reuniões com Encarregados de Educação

Bom Ano Letivo
2016/2017 !

As reuniões dos Diretores de Turma com os Encarregados de Educação,
estão agendadas para o dia 19 de setembro para o Ensino Regular e
dia 21 de setembro para o Ensino Profissionalizante.
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Preparação dos Conselhos de Turma
As Coordenadoras dos Diretores de Turma entregarão um documento com uma ordem de trabalhos a seguir
aquando da realização dos Conselhos de Turma.
Os Diretores de Turma deverão levantar os processos dos alunos, no dia 9 de setembro, para retirarem as
informações necessárias à caracterização dos mesmos. No momento da elaboração das atividades da turma, o
Conselho de Turma deverá programar somente as atividades estritamente necessárias e pertinentes e, sempre
que possível, promover uma articulação entre as diferentes disciplinas.

Reuniões de Departamento Grupo Disciplinar
Nestas reuniões deverão ser abordados os seguintes assuntos:
- Plano Anual de Atividades;
- Avaliação das aprendizagens – definição dos parâmetros a constar na grelha de registo de avaliação;
- Definição dos perfis específicos de aprendizagem do 3º ciclo;
- Análise dos resultados finais e definição de estratégias para o sucesso;
- Análise das metas definidas para o PPM TEIP.

Eramus+
Projeto Erasmus+KA1 - mobilidade de docentes
Os elementos que participaram no projeto irão apresentar a toda a comunidade escolar o resultado das
mobilidades, destacando-se:
- receção aos Enc. de Educação - um PowerPoint que irá dar a conhecer as atividades realizadas pelos
docentes nos diferentes países;
- dia 26 de setembro – Dia das línguas: cartazes informativos e diversas atividades;
- tertúlias sobre escritores dos quatro países visitados e Portugal destinadas a alunos, dinamizadas na
Biblioteca;
- dia 9 de maio – Dia da Europa.
Projeto Erasmus+KA2 - “Water – The blue way to a better life” mobilidade de alunos e docentes
Este projeto será coordenado pela nossa Escola e envolve mais quatro países europeus: Bélgica, Itália,
Bulgária e Grécia.
A primeira reunião de coordenação será em Bruxelas, só para docentes.
Posteriormente serão agendadas as mobilidades com os alunos, que decorrerão até 2018.

E-twinning
A docente Celeste Ramos irá trabalhar com alunos do 12º ano num projeto de intercâmbio com alunos italianos.
Os Diretores de Turma dos alunos envolvidos serão informados pela docente de uma possível deslocação à
Itália com o objetivo de preparar os Encarregados de Educação.
Próximo Conselho Pedagógico : 11 de outubro
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