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

REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 27 DE MAIO DE 2022
SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES
1) Informações
- A docente Clarinda Santos foi reconduzida no cargo de Professora Bibliotecária para o próximo ano
letivo 2022-2023.
- De acordo com a nova legislação, foi alterado o formato dos diplomas e certificados de formação e
certificados educativos, passando aqueles a serem apresentados em formato digital através da
plataforma: “Passaporte Qualifica”
- No dia 15 de junho, pelas 19 horas, na sala dos alunos, irá realizar-se a entrega dos Diplomas e
Quadros de Excelência e Mérito referentes ao ano letivo anterior. Os Diretores de Turma das turmas
de 12º ano, do ano transato, contactarão os respetivos alunos para dar conhecimento da cerimónia
de entrega dos respetivos diplomas.
- No final do dia 9 de junho serão publicadas as notas do 9º,11º e 12º anos. Os alunos poderão fazer
as inscrições para os exames finais nacionais, provas finais e provas de equivalência à frequência
nos dias 13 e 14 de junho.
Os diretores de turma dos alunos que terminam o 12º ano (Cursos Científico-humanísticos e Cursos
Profissionais) deverão agendar um dia/hora para lhes serem entregues os respetivos processos
individuais (PIA). Os PIA também poderão ser entregues aos encarregados de educação aquando
da reunião com o respetivo diretor de turma. Os que não forem entregues deverão ser colocados
numa caixa na sala dos diretores de turma.
- No dia 7 de junho, pelas 9 horas e 10 minutos, os alunos que usufruem de medidas adicionais irão
dinamizar uma atividade dirigida aos alunos do ensino secundário, que consiste numa sessão de
cinema com o filme “Divertida-Mente”, no auditório da nossa escola.
- Nos dias 7 e 15 de junho, em parceria com o Programa - “Escolhas com futuro”, o Gabinete de
Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) irá realizar um Pedi-Paper para os alunos do 9º, 11º e 12º anos
e 7º, 8º e 10º anos respetivamente.
- “ESSPC Portas Abertas” - no dia 7 de junho a partir das quinze horas e trinta minutos, a Equipa
GAAF e SPO irá dinamizar uma atividade de divulgação da nossa escola - oferta formativa/educativa
e instalações, a partir de um convite dirigido a todos os Pais/Encarregados de Educação dos alunos
do 9º ano da nossa escola e das escolas básicas de Fânzeres e São Pedro da Cova. Será ainda
enviado, via correio eletrónico, o convite a todas as escolas do concelho de Gondomar. Serão
afixados cartazes de divulgação pela freguesia e divulgação nas redes sociais.
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- Nos dias 6, 7 e 8 de junho vai ser realizada, no Auditório da Biblioteca de Gondomar e no Auditório
Municipal de Gondomar, uma mostra pedagógica de Bibliotecas Escolares. A sua inauguração será
feita no dia 6 de junho pelas 14 horas, onde estarão expostos trabalhos dos alunos das diferentes
escolas. No dia 7 de junho, a exposição é visitável e no dia 8 será realizada uma Ação de Curta
Duração. Esta mostra pedagógica está relacionada com a obra de José Saramago - “Leituras
Centenárias”. A nossa Escola vai estar representada através de um vídeo – “Leituras
Saramaguianas”, que será exibido no dia 6 de junho, pelas 14h30, no Auditório Municipal de
Gondomar.
- No dia 4 de junho, vai ser inaugurada uma exposição dos trabalhos do Curso Profissional de Técnico
de Desenho Gráfico, na Casa de Juventude de São Pedro da Cova.
- No dia 6 de junho, às 21 horas, a turma do 1º ano do Curso Profissional de Técnico de Desporto vai
apresentar a “Jornada da ética no desporto”, no auditório da Junta de freguesia de São Pedro da
Cova, para a qual estão convidados todos os membros da comunidade educativa.
- A Diretora da escola Ana Rangel participou no 2º Encontro de “Autonomia e Flexibilidade Curricular”
nos dias 25 e 26 de maio, em Santa Maria da Feira, onde estiveram presentes o Sr. º Ministro da
Educação, João Costa, representantes da UNESCO, entre outros.

2) Análise e aprovação dos critérios e procedimentos para os conselhos de turma de
avaliação do 3º período do Ensino Básico e Ensino Secundário- Cursos Científicohumanísticos.
Foram aprovados os critérios e procedimentos para os Conselhos de Turma de avaliação do 3º
período do Ensino Básico e Ensino Secundário dos Cursos Científico-humanísticos. Os docentes
devem introduzir no programa Inovar as propostas de classificações até ao dia 6 junho para os alunos
do 9º, 11º e 12º anos e até 13 de junho para os alunos do 7º, 8º e 10º anos.
As reuniões dos diretores de turma com os encarregados de educação dos alunos das turmas do 9º,
11º e 12º anos serão realizadas no dia 14 de junho pelas 18h30.
Os Conselhos de Turma do 7º, 8º e 10º anos e Cursos Profissionais serão agendados posteriormente.

3)Avaliação de Desempenho Docente
A Secção de Avaliação de Desempenho Docente procedeu a uma alteração no calendário avaliativo,
sendo que a data prevista da reunião de harmonização das avaliações e validação das propostas de
avaliação final, passou de 22 de julho para 29 de julho de 2022.

4) Provas de equivalência à frequência
Um exemplar de cada prova de equivalência à frequência do 9º e 12º anos da 1ª fase, e
respetivos critérios de correção, deverão ser entregues, nos Serviços Administrativos,
através do Coordenador de Subdepartamento, até 13 de junho.
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