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PROJETO “ESCOLA DIGITAL”

EDITORIAL

Foram entregues os computadores enviados pelo
Ministério da Educação, no âmbito do projeto “Escola
Digital”, aos alunos subsidiados com Ação Social

Agora

Escolar – Escalão A, B e C- do ensino secundário. Os
computadores que remanesceram serão levantados
para serem redistribuídos a outras escolas. Aos

Abre-te, Primavera!

alunos que não possuem escalão, a direção

Tenho um poema à espera

emprestou

Do teu sorriso.

(adquiridos através do projeto TEIP), assim como

Um poema indeciso

câmaras aos alunos que necessitavam.

Entre a coragem e a covardia.

No dia 23 de fevereiro, a Câmara Municipal de

Um poema de lírica alegria

Gondomar ofereceu 26 computadores à escola,

Refreada,

reforçando assim os equipamentos informáticos da

A temer ser tardia

ESSPC.

E ser antecipada.
Dantes, nascias
Quando eu te anunciava.
Cantava,
E no meu canto acontecias
Como o tempo depois te confirmava.
Cada verso era a flor que prometias
No futuro sonhado…

computadores

portáteis

da

escola

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ESCOLA
As escolas passaram a ter autonomia para a
calendarização das datas de apresentação das
propostas dos alunos, assim como da sua votação.
Este orçamento, dado pelo Ministério da Educação,
tem uma verba de 500,00 €, com foco na melhoria das
aprendizagens.

Agora, a lei é outra: principias,

BIBLIOTECA ESCOLAR

E só então eu canto confiado.

A fase concelhia do Concurso Nacional de Leitura
(CNL) decorrerá no próximo dia 1 de março, pelas 10
horas, e os quatro alunos da ESSPC que participam
nesta atividade farão a prova escrita na biblioteca
escolar.

Miguel Torga - in Diário X, Coimbra, 1995.

Está a decorrer o processo de avaliação da biblioteca
escolar no âmbito da Rede de Bibliotecas Escolares
(RBE), razão pela qual está a ser enviado a alunos,
professores e encarregados de educação um inquérito
avaliativo do trabalho desenvolvido pela biblioteca.
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Foram aprovados os 3 projetos a que a Biblioteca Escolar se candidatou: Biblioteca Digital (RBE)
“Semear leituras, criar leitores”, Clubes de Leitura nas Escolas (PNL) e Movimento 14-20 a Ler
(PNL) “Espaço de Memória – do real ao virtual”.
AFERIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO E DO PLANO DE AÇÃO E@D
Os diretores de turma e docentes preencheram um questionário sobre as metodologias, materiais
e alcance do trabalho desenvolvido Escola/Docentes/Alunos, no E@D. Todos os diretores de turma
responderam ao questionário e 49 docentes. De forma geral, os docentes consideram que a
experiência do E@D tem sido positiva, embora o ensino presencial seja insubstituível. Consideram
ainda que, com a experiência do ano letivo transato, o E@D tem decorrido de forma mais tranquila,
fluida e objetiva.
De salientar, que na maioria das situações, as equipas educativas e os docentes articulam entre si
as dinâmicas de trabalho com os alunos e consideram que a Equipa de Apoio do E@D está a
desenvolver um bom trabalho, devendo assim continuar a divulgar e fornecer materiais.
EQAVET
Foi apresentado o Plano de Ação para 2020/21, o qual pretende dar continuidade ao processo de
garantia da qualidade, em conformidade com o quadro EQAVET, iniciado em fevereiro de 2019.Em
junho será realizado o relatório de progresso deste plano de ação.
Foi constituído um Conselho Consultivo, dos cursos profissionais, que irá reunir no dia 10 de março,
em formato online, pelas 18h30. Definiu-se convidar os quatro Diretores de Curso; um
representante, por curso, das instituições parceiras; um Encarregado de Educação e um aluno de
cada curso; a assistente operacional Paula Rocha; a técnica superior Ana Ramos; a Câmara
Municipal de Gondomar – na pessoa da senhora Vereadora da Educação -; a Junta de Freguesia
de Fânzeres e São Pedro da Cova– na pessoa do senhor Presidente -;e um representante do
Instituto de Emprego e Formação Profissional, Centro de Emprego de Gondomar. Esta reunião tem
como objetivo a auscultação deste conselho acerca dos resultados e previsão desta oferta formativa
na ESSPC.
NOVO CALENDÁRIO ESCOLAR
Pausa letiva Carnaval: eliminada - prossegue a atividade letiva.
Pausa letiva da Páscoa: de 29 de março a 1 de abril.
Final 3ºperíodo: 7º,8º e 10ºanos – 23 de junho; 9º, 11º e 12ºanos – 18 de junho. Os cursos
profissionais só terminam quando concluírem a carga letiva prevista, bem como a Formação em
Contexto de Trabalho e a Prova de Aptidão Profissional, nos anos em que exista.
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NOVO CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO EXTERNA
Provas de aferição 8ºano – entre 14 e 21 de junho.
Provas finais de ciclo de 9ºano – 1ªfase: 28 de junho a 2 de julho; 2ªfase: 21 a 23 de julho.
Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário – 1ªfase: 2 a 16 de julho; 2ªfase: 1 a 7 de setembro.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE – AVALIAÇÃO EXTERNA
O Centro de Formação Júlio Resende, responsável pela avaliação externa no âmbito da avaliação
de desempenho docente, encontra-se a validar a bolsa de avaliadores externos.
PLANO DE TRANSIÇÃO DIGITAL
A presidente relembrou que está a decorrer, até ao dia 1 de março, a 2ª fase do preenchimento do
questionário "Check In", no âmbito do Plano de Transição Digital, e ainda da importância do
preenchimento do inquérito por parte de todos os docentes – que não o fizeram na 1ª fase -, no
sentido de serem encaminhados para a formação adequada ao nível atribuído, com acesso
privilegiado à formação que estará disponível a partir de abril.
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