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EDITORIAL

INFORMAÇÕES
- Eleição para o Conselho Municipal de Educação: será feita

Porque

por voto eletrónico;
- Votação para o Orçamento Participativo de Escola: terá

Porque os outros se mascaram mas tu não.

lugar no dia 28 de maio e a comissão eleitoral irá entregar

Porque

e recolher os votos à sala de cada turma. Os resultados

os

outros

usam

a

virtude

para comprar o que não tem perdão.

serão divulgados na tarde desse mesmo dia;

Porque os outros têm medo mas tu não.

- Inquérito OTES/DGEC: será feito aos alunos do 12º ano
de escolaridade (Cursos Científico-Humanísticos até dia 16

Porque os outros são os túmulos caiados
onde

germina

calada

a

podridão.

Porque os outros se calam mas tu não.

de junho e Cursos Profissionais até ao final de junho);
- Projeto MAIA: a Diretora Ana Rangel e três docentes da
escola que fizeram uma oficina de formação no âmbito
deste projeto, participarão numa ACD nos dias 31 de maio
e 14 de junho. Prevê-se a possibilidade da aplicação deste

Porque os outros se compram e se vendem

projeto na Escola.

e os seus gestos dão sempre dividendo.

- Escola Digital: foram entregues todos os computadores do

Porque os outros são hábeis mas tu não.

Ministério aos alunos de escalão A, B e C assim como aos
docentes que manifestaram interesse. Os alunos do 9º e

Porque os outros vão à sombra dos abrigos

12º anos que transitarem têm de devolver o equipamento
até ao final do ano letivo, assim como todos os alunos que

e tu vais de mãos dadas com os perigos.

receberam

Porque os outros calculam mas tu não.

(independentemente do ano que frequentam);

equipamento

emprestado

pela

escola

- Desporto Escolar: O Ministério da Educação encaminhou

Sophia de Mello Breyner

a verba destinada às despesas com as competições
(canceladas devido à situação pandémica) para aquisição
de equipamentos necessários para o DE;
- Dia do Diploma: O evento decorrerá no próximo dia 2 de
junho, pelas 19h30, no campo de jogos. Dadas as atuais
circunstâncias, cada aluno apenas se poderá fazer
acompanhar por dois convidados. Estão convidados todos
os docentes e não docentes da escola;
- Divulgação da oferta formativa para o próximo ano letivo:
as técnicas do GAAF e do SPO estão a trabalhar nesta
divulgação junto das escolas EB 2,3 de Fânzeres e EB 2,3
de São Pedro da Cova;
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- Rankings das escolas: a escola subiu para o 457º lugar no que diz respeito aos exames de acesso ao ensino
superior e ocupa o 4º lugar nas escolas do Concelho de Gondomar;
- BE: a professora Bibliotecária foi reconduzida no cargo pela Diretora da Escola.

ADOÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2021/2022
Foram adotados os manuais para as diferentes disciplinas do 7º ano do Ensino Básico e 10º ano dos Cursos
Científico-Humanísticos, à exceção da disciplina de Matemática, de acordo com a comunicação da tutela.

EXAMES / PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
O CP deu parecer positivo ao calendário das Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Básico e do Ensino
Secundário e foram aprovadas as Informações-Prova das diferentes disciplinas. O enunciado e os critérios
específicos das provas da 1ª fase devem ser entregues até dia 28 de junho e os da 2ª fase até dia 19 de julho.
Os docentes devem comunicar atempadamente à Direção as horas / dias das aulas de preparação para exames
(após o término das atividades letivas).

OUTROS ASSUNTOS
- No dia 25 de maio realizou-se uma reunião entre os acompanhantes do projeto TEIP, a Coordenadora do
mesmo e a Diretora da escola, na qual foi feito um balanço da implementação do projeto nos últimos anos e a
preparação para a candidatura ao projeto para o próximo ciclo. No âmbito do projeto TEIP está prevista a
realização de duas ações de capacitação;
- Da reunião com a ANQEP, realizada a 25 de maio, conclui-se que, relativamente à Garantia de Qualidade
(EQAVET), a escola está a desenvolver um bom trabalho e a cumprir com o previsto, nomeadamente em termos
da melhoria da qualidade dos processos e envolvimento dos diferentes stakeholders;
- Os Conselhos de Turma do 3º período realizar-se-ão nos dias 21 e 22 de junho, para as turmas do 9º, 11º e
12º anos e dia 25 de junho para os 7º, 8º e 10º anos. Os Conselhos de Turma dos cursos profissionais serão
agendados quando estiverem terminadas todas as atividades letivas de cada turma;
- No dia 28 de junho haverá Reunião Geral de Professores para preparação dos procedimentos de exame.
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