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INFORMAÇÕES

EDITORIAL

Foram colocados todos os docentes para cobrir as
necessidades de substituição.
Foram colocados, pela CMG, cinco assistentes

Portugal Futuro

operacionais, através de protocolo com o Centro de
Emprego, e prevê-se receber, ainda, mais um
funcionário, atribuído pela DGEstE.

O portugal futuro é um país
aonde o puro pássaro é possível
e sobre o leito negro do asfalto da estrada
as profundas crianças desenharão a giz
esse peixe da infância que vem na
enxurrada
e me parece que se chama sável
Mas desenhem elas o que desenharem
é essa a forma do meu país
e chamem elas o que lhe chamarem
portugal será e lá serei feliz
Poderá ser pequeno como este
ter a oeste o mar e a espanha a leste
tudo nele será novo desde os ramos à raiz
À sombra dos plátanos as crianças
dançarão
e na avenida que houver à beira-mar
pode o tempo mudar será verão
Gostaria de ouvir as horas do relógio da
matriz
mas isso era o passado e podia ser duro
edificar sobre ele o portugal futuro

Devido às restrições de circulação, para o período
entre 30 de outubro e 3 de novembro, foram
entregues

declarações

a

todos

que

delas

necessitavam.
O IAVE já disponibilizou as Informações Prova para
as provas de avaliação externa, deste ano letivo.
A escola tem 2 alunos provenientes da França e da
Bélgica, respetivamente no 11º ano e no 9º ano, que,
após

diagnóstico

da

proficiência

linguística

frequentam o Português Língua Não Materna.
O

relatório

do

GAID

de

setembro

apresenta

indisciplina residual e concentrada em duas turmas.
COVID 19
A escola já recebeu a verba necessária para adquirir
Equipamento de Proteção Individual para toda a
comunidade escolar, para o 2º período. Este
equipamento (3 máscaras de 50 lavagens) será
distribuído no início do 2º período.
REUNIÕES INTERCALARES

Ruy Belo, Homem de Palavra (s), 1970

As reuniões intercalares ocorrerão entre os dias 2 e
13 de novembro, na modalidade online. Pelo facto de
não se terem realizado reuniões com os EE, e não
ter ocorrido a eleição dos seus representantes, estes
não estarão presentes nas reuniões intercalares.
Nestas

reuniões

também

não

participarão

representantes dos alunos.
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REUNIÕES COM ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Entre 16 e 20 de novembro, cada DT agendará uma reunião online, com os EE, para eleger
os representantes da sua turma e lhes transmitir informações relevantes sobre os seus
educandos.
CALENDÁRIO AVALIATIVO 2019/2020
O calendário avaliativo do ano anterior ficará em vigor até que estejam concluídas todas as
ações para a avaliação dos docentes. Os docentes que estão em processo de observação
de aulas devem entregar o relatório de autoavaliação até 23 de novembro de 2020.
RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE ESCOLA
Depois de analisado, o relatório de autoavaliação foi aprovado com as sugestões de
melhoria apresentadas pelos membros deste órgão.
PLANO PLURIANUAL DE MELHORIA (PPM) TEIP
Mantêm-se as ações de melhoria do ano letivo anterior.
Para a determinação das metas para o presente ano letivo (2020/21) consideraram-se:
•

para os anos de início de ciclo (7º e 10º) - as metas definidas no ano letivo anterior
com melhoria de 1%;

•

para os anos subsequentes ao início de ciclo (8º e 9º; 11º e 12º) - os resultados
obtidos a cada disciplina no 3º período no ano de escolaridade anterior, no ano
letivo 19/20 com melhoria de 1% (ex. Português do 11º ano tem como meta o
resultado do 3º período no 10º ano, com 1% de melhoria);

•

Nos Exames Nacionais, o resultado do ano anterior com melhoria de 1%;

•

Nas Provas Finais, o resultado do ano letivo 2018/19, com melhoria de 1%.
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES (PAA)

O PAA 2020/2021 foi aprovado. Este ano, o mesmo apresenta menos atividades devido à
situação de pandemia. Continua, no entanto, a privilegiar o contacto com entidades
exteriores à escola utilizando as novas tecnologias e as sessões online.
PROJETOS "CINEMA VAI À ESCOLA" E "ROBÓTICA"
Estes projetos, iniciados no ano letivo de 2019/2020, em colaboração com a Câmara
Municipal de Gondomar, vão ter continuidade em 20202021. Pretende-se motivar e
incentivar os alunos a participarem em atividades que promovam a sua cidadania.
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CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR
Foi aprovado o Plano do Clube do Desporto Escolar.
Este clube tem como objetivos:
•

Proporcionar aos alunos a prática de atividades físicas e desportivas devidamente
orientadas

e

enquadradas,

respeitando

os

princípios

de

igualdade

de

oportunidades e da diversidade;
•

Proporcionar a ocupação dos tempos livres dos alunos da escola;

•

Promover a prática regular das modalidades e a melhoria contínua do
desempenho desportivo;

•

Desenvolver o gosto pelas atividades físicas e desportivas e promovendo a AFD
como meio de melhorar a aptidão física, aquisição de hábitos de vida saudável e a
saúde;

•

Desenvolver as áreas de competências, atitudes e valores previstos no PASEO,
contribuindo para o desenvolvimento global das crianças e jovens, nomeadamente
através do fomento de valores como: Responsabilidade, Espírito de Equipa,
Disciplina, Tolerância;

•

Promover o sucesso escolar de todos os alunos.

São modalidades do Desporto Escolar:

Badminton, Ténis de Mesa, Tiro com Arco,

Patinagem e Natação.
Os treinos, destas modalidades já se iniciaram, com a exceção da Natação. As competições
ainda não foram autorizadas devido à situação atual de pandemia.
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