ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO PEDRO DA COVA, GONDOMAR
Ano Letivo 2021 / 2022

REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 27 DE ABRIL DE 2022
SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES
1) Informações
•

Decorrente da intervenção da IGEC, em setembro de 2021, sobre “A avaliação Pedagógica no
Ensino Secundário” que originou alterações nas planificações e em todos os documentos
relacionados com a avaliação das aprendizagens, no dia 28 de abril decorrerá uma Intervenção
de Continuidade, por parte da mesma entidade, para verificar se a Escola cumpriu as
orientações;

•

ACD projeto MAIA:
Decorre hoje, 27 de abril, e no próximo dia 11 de maio. Este projeto tem como principal objetivo
melhorar a prática pedagógica das escolas e dos seus professores no domínio da avaliação
das aprendizagens e, consequentemente, das aprendizagens dos alunos;

•

Oferta formativa:
A proposta da ESSPC foi aceite pela DGEstE dado os cursos de Técnico Auxiliar de Saúde,
Design Gráfico, Gestão e Programação de Sistema Informáticos, e Desporto apresentarem um
grau de relevância igual ou superior ao nível cinco;

•

Divulgação da ESSPC:
através do SPO, a nossa escola esteve presente na Mostra Formativa do Agrupamento de
Escolas Infanta D. Mafalda, Rio Tinto e no próximo dia 6 de maio, da parte da tarde, iremos
receber a visita dos alunos do 9ºano, do Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova.
Estes alunos percorrerão vários espaços onde cada Departamento e Cursos Profissionais
dinamizarão diversas atividades;

•

No âmbito do ERASMUS KA2, Be Cool Stay at School !, vai decorrer de 29 de abril a 8 de
maio a última mobilidade à Grécia. Os participantes serão cinco alunos da turma do 12ºA, e
as responsáveis do projeto: Ana Rangel, Teresa Gandra e Susana Penha;

•

A Prova de Aptidão Profissional do TAS 3 decorreu com sucesso. A seguinte, para o TAGD3,
realizar-se-á e no dia 20 de maio;

•

A 21 de abril a Diretora participou na reunião de apresentação da nova equipa ministerial –
Ministro e Secretário da Educação – onde foi confirmada a continuação do Plano 21-23
Escola+, tendo por base os resultados deste ano letivo, nomeadamente as provas de aferição,
bem como outros projetos como o TEIP – que será objeto de candidatura – e o Plano de
Desenvolvimento Pessoal Social e Comunitário – para dar continuidade ao projeto da Escola
“Porta Digital”;
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•

Reunião sobre exames e provas de aferição
A 26 de abril existiu uma ação patrocinada pelo IAVE e DGEEC em que foi anunciado que as
provas de aferição servirão para verificar as aprendizagens realizadas durante os últimos dois
anos e, posteriormente, com os resultados divulgados através do RIPA e REPA, se estabelecer
medidas de recuperação das aprendizagens; foi abordada a temática do acesso ao ensino
superior, bem como a desmaterialização dos manuais escolares e dos exames nacionais;

•

Foi aprovada a atividade “Organização de torneio de Paintball e Voleibol de praia” para a turma
TAGD2, no âmbito da disciplina GPPD, no dia 28 de maio.

2) Análise de Resultados
As coordenadoras de Departamento apresentaram as reflexões sobre os resultados obtidos e as
estratégias para a sua melhoria.
Verifica-se que há ainda bastantes desvios no cumprimento das metas definidas, alguns destes
intransponíveis porque causados pela falta de assiduidade, ou assiduidade muito irregular.
Foi apresentado o relatório sobre as atividades do CAA, realizado pela sua coordenadora,
ressaltando a articulação com as diferentes estruturas da escola, como um dos pontos fortes.
•

Aferição da implementação da AFC

Excetuando-se as turmas do 11ºB e TGPSI 2, todas as turmas já desenvolveram atividades no
âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, sendo o 7º A a turma em que mais disciplinas
estão envolvidas nos DAC.
•

Aferição da implementação C&D

Os temas e subtemas obrigatórios de Cidadania e Desenvolvimento estão a ser cumpridos, tendo
o 12º ano abordado até ao final do 2º período todos os domínios constantes na Estratégia para
a Cidadania.
•

Aferição da implementação Educação Inclusiva:
As medidas revelaram-se eficazes, na maioria dos alunos.

4) Avaliação da Biblioteca Escolar
•Conforme o PAA, há vários projetos em curso e todas as atividades propostas estão ou foram
realizadas. Assiste-se a uma maior requisição de livros e filmes.
•No dia 6 de maio decorrerá uma conversa online com o escritor João Tordo, cuja obra está em
destaque na BE.
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5) Avaliação Intercalar do PAA
•

94% das atividades propostas foram realizadas, além de treze outras não previstas, e três
realizar-se-ão no 3º período, resultando num desvio positivo.

•

da avaliação das diferentes atividades ressalta a articulação interdisciplinar e o alargamento
de conhecimentos e horizontes ao nível cultural, comunitário, social e interpessoal.

•

os constrangimentos advêm sobretudo de questões financeiras e da recusa de alguns alunos
em participarem.
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