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

REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022
SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES
1) Informações
•

Atendendo a nova ausência da docente do Grupo 410 – Filosofia – manteve-se a docente que
se encontrava em substituição da mesma;

•

Foi colocada a docente em substituição da docente ausente do grupo 500;

•

A época de recuperação dos Cursos Profissionais irá decorrer entre 17 e 25 de fevereiro;

•

A análise semestral dos resultados dos Cursos Profissionais deverá ser efetuada e enviada à
equipa de autoavaliação até 18 de março, para posterior reflexão no Conselho Pedagógico de
30 de março;

•

O estágio no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho dos cursos profissionais Técnico
de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e Técnico Auxiliar de Saúde, do 2º ano,
irá decorrer entre 28 de fevereiro e 8 de abril e 2 de março e 8 de abril, respetivamente;

•

Terá lugar, a 3 de março, o Conselho Consultivo no âmbito do Quadro de Referência Europeu
de Garantia da Qualidade para o Ensino e Formação Profissional (EQAVET);

•

Decorre, até 21 de fevereiro, a inscrição para a formação do IAVE, oficina (50h – 25h síncronas
e 25 h assíncronas) e em regime online, “Formação de classificadores na definição de
processos conducentes à realização e classificação eletrónica em provas de avaliação externa
em ambiente digital”;

•

Decorrerá, entre 23 e 25 de fevereiro, mais um ciclo da iniciativa “A DGAE Partilha
Conhecimento”, neste caso subordinada ao tema “A abordagem de uma Nova Escola”, em que
participarão os elementos da Direção: Ana Rangel – Diretora -, Célia Moreira – Subdiretora -, e
Alzira Araújo – Adjunta da Diretora;

•

Após uma segunda volta, que decorreu no dia 11 de fevereiro, foi eleita a lista B para a
Associação de Estudantes;

•

No âmbito do ERASMUS KA2, Be Cool Stay at School !, a vinda de alunos e professores das
escolas parceiras foi adiada para a semana de 14 a 18 de março;

•

No âmbito do ERASMUS KA1, CLICK - Citizenship, Literacy and Inclusion Challenging
Knowledge !, faltam 4 mobilidades de docentes que deverão ocorrer até junho;

•

De 28 de março a 1 de abril, dois docentes, um de Inglês e outro de Matemática, de uma escola
da região de Madrid, visitarão a nossa escola na modalidade de job shadowing. Para além de
poderem assistir a algumas aulas, pretendem igualmente conhecer as nossas práticas em
termos de mediação de conflitos;

•

Foram aprovadas as seguintes atividades:
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- Aula de campo à FADEUP e CDUP, 16 de março, para o TD1;
- Aula de campo ao Complexo desportivo de Lousada, 6 de abril, para o TD1;
- Aula de campo ao Parque Aventura Azurara, 13 de abril, para as turmas TAGD2 e TAGD3;
- Concerto de Jimmy P, 5 de abril, no Multiusos de Gondomar, no âmbito do projeto TEIA (Amarte e respeitar-te), para o 9ºA, 11ºB e alunos dos Cursos Profissionais;
•

Foi aprovado o Regulamento da Formação em Contexto de Trabalho do Técnico de Desporto;

•

Para o dia 4 de março, Dia da Escola, as atividades, organizadas por 5 espaços, decorrerão
das 10h00 às 12h30, preferencialmente no exterior.

2) Oferta formativa 2022/2023
•

Para o próximo ano letivo, não será efetuada candidatura ao CEF tipo 3;

•

Embora se deva ouvir o Conselho Consultivo, o Conselho Pedagógico é de opinião que se deve
manter a oferta formativa, a saber:
-Técnico Auxiliar de Saúde
-Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticas
-Técnico de Design e Comunicação Gráfica
-Técnico de Desporto

3) Avaliação das Aprendizagens
•

Avaliação Intercalar do 2º período:
o

O prazo de registo das informações/sínteses dos alunos no programa Inovar ou grelha
Excel, no caso do ensino profissional, será até 1 de março;

o

No dia 3 de março realizar-se-ão as reuniões (presenciais) de Pais/Encarregados de
educação com os Diretores de Turma.
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