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PROJETO “ESCOLA DIGITAL”

Smile

A Presidente da reunião, Ana Rangel, informou que
já foram entregues os equipamentosaos alunos
Subsidiados de Escalão A e B do ensino secundário,
havendo vinte e cinco que declinaram o empréstimo,

Smile though your heart is aching

e ainda não chegaram os destinados aos alunos do

Smile even though it's breaking

3º ciclo. Aguarda autorização para atribuir os

When there are clouds in the sky, you'll get

computadores rejeitados por estes alunos a outros

by If you smile through your fear and sorrow

que, não sendo subsidiados, os não possuem.

Smile and maybe tomorrow

Neste período de interrupção letiva está a ser
assegurada

You'll see the sun come shining through for

a

alimentação

aos

alunos

que

mostraram interesse nesse serviço.

you
Light up your face with gladness
Hide every trace of sadness

BIBLIOTECA ESCOLAR

Although a tear may be ever so near
Foi efetuada uma avaliação muito positiva das
That's the time you must keep on trying

atividades e dos serviços prestados pela BE.

Smile, what's the use of crying?

A Coordenadora mostrou-se disponível para se

You'll find that life is still worthwhile

deslocar à escola, que se encontra aberta, para
poder ajudar alunos, docentes e não docentes na

If you just smile

entrega de livros ou filmes.
A BE apresentou candidatura ao “Movimento 14-18 a

Nat King Cole

Ler” com o título “Espaço de Memória – do real ao
virtual” cujo vídeo de apresentação pode ser visto em
https://youtu.be/MYKRis0vz08.
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PROJETO TEIP, AVALIAÇÃO DAS AÇÕES
Apesar não terem sido atingidas todas as metas definidas para as Assessorias, Reforço, e
GAAF espera-se que os resultados se alterem para que a avaliação do projeto, no final do
ano letivo, seja positiva.
Revela-se muito importante a execução das ações propostas, devido ao financiamento do
projeto.
EQAVET
Foi aprovado um novo modelo de reflexão dos resultadosdo ensino profissional que deverá
ser preenchido aquando da avaliação dos resultados do primeiro semestre.
Os resultados são muito satisfatórios dado que os alunos que têm módulos por concluir são
poucos e com reduzido número de módulos.
A taxa de conclusão definida é de 91% e, neste momento, os alunos que frequentam o 3º
ano estão no bom caminho para que esta seja atingida.
ÉPOCA DE RECUPERAÇÃO – CURSOS PROFISSIONAIS
O Conselho de Diretores de Curso definiu que esta decorrerá entre os dias 8 e 19 de
fevereiro.
REFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOS
As reuniões de Departamento decorrerão após a data prevista para a recuperação de
módulos para se proceder à análise e reflexão dos resultados do semestre, que terão de ser
enviados até 5 de março para a equipa de autoavaliação.
ENSINO A DISTÂNCIA (E@D)
Deveremos aguardar por informações, por parte da Direção, sobre procedimentos a ter em
conta sobre a retoma do Ensino a Distância e aos horários das atividades síncronas,
assíncronas e de trabalho autónomo.
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