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EDITORIAL
Santos Populares
O cheiro a manjerico já enche as ruas e
as festas dos Santos Populares.
No dia de S. João
Vamos p´rá rua festejar
Lançar balões para o céu
Sempre, sempre a pular.
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INFORMAÇÕES
No passado dia 28 de maio ocorreu a eleição para o
Orçamento Participativo de Escola, tendo vencido a
proposta A:
Os produtos propostos ao OP terão como finalidade
melhorar as aulas de educação física (todos os
alunos da escola obrigatoriamente beneficiam) e fora
das mesmas na execução das práticas desportivas e
no aumento da motivação dos alunos à disciplina e à
prática de exercício físico devido à qualidade e

A noite de S. João
É uma noite de folia
Vejo o fogo de artifício
Sempre com muita alegria.

diversidade dos materiais.

No mês dos santos populares
Vou p´rá rua, vou cantar
Não quero estar em casa
Quero é ir pular.

•
•
•
•
•

O Compromisso Verde da Juventude pretende estimular a
participação ativa dos jovens no desenvolvimento de ações
de consciencialização ambiental e na adoção de medidas
quotidianas

De manjerico na mão
Uma quadra a namorar
E com arquinho e balão
Vamos todos a bailar.

2 redes de badminton
Par de redes para balizas do campo exterior
Par de balizas Mini-Hóquei
4 Bolas de Pilates
Mesa de Ping Pong para exterior

mais

sustentáveis,

envolvendo

toda

a

comunidade educativa. Foram desafiados os alunos do
Ensino Secundário a elaborar o compromisso verde da
Escola, sob coordenação dos Coordenadores do Projeto
Eco-Escolas. O compromisso encontra-se afixado no painel

Há festa em Portugal
São os santos populares
Da sardinha ao manjerico
Os cheiros andam pelos ares.

da Sustentabilidade.
A Escola vai apresentar a candidatura ao “Selo Escola
Saudável”, sendo responsável pela recolha da informação
necessária a equipa PES.
O Primeiro Ministro apresentou, nos meios de comunicação

Em junho todos bailam
Assim é a tradição
As ruas estão enfeitadas
Lá de cima até ao chão.

social, o Plano de Recuperação das Aprendizagens “Plano
21/23 ESCOLA+”. A apresentação do Plano às Escolas vai
ser feita a 14 de junho pelo Ministro da Educação, via
YouTube.

Autor desconhecido.
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CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA OS CONSELHOS DE TURMA DE AVALIAÇÃO DO 3º
PERÍODO
Foram aprovados os critérios e procedimentos para os Conselhos de Turma de avaliação do 3º período - Ensino
Básico e Ensino Secundário (CCH e CP).
Até 16 de junho deverão ser registadas no programa Inovar as propostas de classificação dos alunos a levar
aos Conselhos de Turma do 9º, 11º e 12º anos. Para os Conselhos de Turma do 7º, 8º e 10º anos deverão ser
registadas no programa Inovar as propostas de classificação dos alunos até 23 de junho.
Para o Ensino Profissional, as propostas de classificação ou de níveis a atribuir devem ser colocadas no
programa Inovar até 48 horas antes do dia da reunião. Cada Diretor de Turma deve informar a Direção do dia
da reunião.

REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Haverá reuniões presenciais dos Diretores de Turma com os Pais/EE das turmas de 9º ano, atendendo a ser
final de ciclo e que é necessário esclarecer os mesmos relativamente à existência das provas de equivalência à
frequência, para os alunos que delas necessitarem, bem como sobre a oferta educativa da nossa escola e
providenciar informações sobre a matrícula dos seus Educandos, que é feita na plataforma online.
Relativamente às restantes turmas, as reuniões terão lugar caso os Diretores de Turma considerem relevante, e
poderão ser coletivas ou individuais.

PADDE
Foi dado a conhecer os documentos com o resumo e médias das respostas do Questionário SELFIE. Perante
estes resultados os Departamentos deverão propor ações de melhoria, para os itens classificados com
pontuação igual ou inferior a 3, e apresentar as propostas à Direção até 18 de junho, como contribuições para
elaboração do PADDE.

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO TEIP
Irá decorrer, no dia 30 de junho, das 9:30h às 12:30h, por via online, uma Ação de Capacitação sobre a Avaliação
– Paradigmas da Avaliação. Será uma reunião de trabalho, como tal, todos os Docentes estão convocados. Esta
ação vai ser reconhecida como ACD.

OUTROS ASSUNTOS
No dia 28 de junho, pelas 9h30, via online, realizar-se-á a Reunião Geral de Professores para preparação dos
procedimentos de exame.
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Realizar-se-á a atividade “Por uma Escola Saudável”, dinamizada pela equipa PES, pelo curso profissional TAS,
TAGD1 e grupo de Educação Física, no último dia de aulas - 18 de junho para os 9º, 11º e 12º anos e 23 de
junho para os 7º, 8º e 10º anos.
Os dias de férias do Pessoal Docente podem ser marcados a partir do dia 28 de julho até 31 de agosto. No
caso dos docentes corretores, as férias poderão ter que ser ajustadas.
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