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

REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021
SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES
1) Informações
•

Um aluno do curso TGPSI 2017/2020, inscreveu-se para a época especial de recuperação
em módulos não concluídos de diversas disciplinas, pelo que as respetivas matrizes e provas
deverão ser entregues até ao primeiro dia de aulas presenciais do 2º período.

•

A aplicação “Recenseamento Docente 2022” encontra-se disponível no SIGRHE para
preenchimento pelos responsáveis dos Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas
(AE/ENA). Todos os docentes e técnicos superiores devem efetuar a validação
(Consulta/Confirmação dos dados) dos dados de acordo com o calendário afixado na sala
dos professores.

•

Aguarda-se a atualização do calendário escolar que apontará o início do 2ºperíodo a 10 de
janeiro de 2022, conforme anunciado pela comunicação social.

•

Foi aprovada a proposta do GAAF, no âmbito do Projeto TEIIA, para a realização de uma
visita cultural à cidade do Porto no dia 20 de dezembro de 2021, período da manhã (8.30h13.30h) com os alunos dos cursos TAS1 e TGPSI1.

2) Análise e aprovação dos procedimentos para os Conselhos de Turma de Avaliação
do 1.o período;
Foram aprovados os critérios e procedimentos para os Conselhos de Turma de avaliação do 1º
período. Os docentes devem introduzir no Inovar as propostas de classificações até ao dia 16 de
dezembro. Sempre que um aluno não reúna condições para ser avaliado, nomeadamente porque
o docente não dispõe de elementos de avaliação pelo facto de o aluno ter mudado de
escola/turma tardiamente, e no sentido de não prejudicar os alunos, não deverá ser atribuída
qualquer classificação/nível, mas ser colocada a alínea: A) Não é atribuída classificação ao
aluno, por falta de elementos de avaliação.
As reuniões DT/Pais/EE realizar-se-ão na segunda semana de janeiro 2022, dependendo a
respetiva modalidade (presencial, ou via Google Suite) da evolução da pandemia.
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3) Parecer sobre os Relatórios Técnico Pedagógicos (RTP) dos alunos com
mobilização de medidas seletivas e/ou adicionais de suporte à aprendizagem;
O Conselho Pedagógico deu parecer positivo aos Relatórios Técnico Pedagógicos (RTP) dos
alunos com mobilização de medidas seletivas e/ou adicionais de suporte à aprendizagem.

4) Plano de ação da equipa de autoavaliação
A equipa de autoavaliação refez o documento de avaliação/reflexão das ações TEIP que deverá
preenchido por todos os responsáveis das ações, mesmo das que não são TEIP. Os
coordenadores de departamento devem enviar, via email, todos os documentos à equipa de
autoavaliação até 18 de janeiro de 2022.

1) Implementação das recomendações plasmadas na ficha-síntese da intervenção de
acompanhamento da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) “Avaliação
Pedagógica no Ensino Secundário”.
No âmbito das recomendações plasmadas na ficha-síntese da intervenção de acompanhamento
da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) “Avaliação Pedagógica no Ensino Secundário”,
foram ouvidas e analisadas as propostas de cada departamento para a definição dos critérios de
avaliação transversais, não se tendo ainda chegado a nenhuma conclusão.
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