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

REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 30 DE MARÇO DE 2022
SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES
1) Informações
•

Está a decorrer o concurso externo e de contratação inicial de pessoal docente, de 28 de março
até 5 de abril.

•

A data do concerto de Jimmy P, no Multiusos de Gondomar, no âmbito do projeto TEIA (Amarte e respeitar-te) foi alterada de 5 de abril, para 2 de maio.

•

A ESSPC foi convidada, através do SPO, para participar na Mostra Formativa do Agrupamento
de Escolas Infanta D. Mafalda, Rio Tinto, no dia 27 de abril, entre as 10h30 e as 16h30. Esta
atividade será desenvolvida pelo SPO e GAAF, em articulação com os diretores dos cursos
profissionais e os docentes dos cursos científico humanísticos.

•

No dia 6 de maio realiza-se a Feira das Profissões, denominada “Passaporte para o Futuro”, na
ESSPC. A dinamização desta atividade é da responsabilidade do SPO, em parceria com o
Projeto CLDS 4G TEIIA. O período da manhã, contará com a presença das universidades, dos
institutos politécnicos e do exército, sendo dirigido aos alunos do ensino secundário. No período
da tarde, iremos receber a visita dos alunos do 9ºano, do Agrupamento de Escolas de São Pedro
da Cova. São cinco as turmas que irão fazer a visita à ESSPC, prevendo-se a presença de
aproximadamente 100 alunos.

•

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 das turmas dos 12ºA e B, e
as responsáveis do projeto respetivamente: Ana Rangel, Teresa Gandra e Susana Penha.

•

No âmbito de uma parceria Erasmus+ com a escola de Madrid - IES Maria Guerreiro - durante
a semana de 28 de março a 1 de abril, dois docentes - matemática e inglês - visitam a nossa
escola, desenvolvendo um programa de job shadowing.

•

O projeto ERASMUS KA1, CLICK - Citizenship, Literacy and Inclusion Challenging Knowledge
!, a decorrer desde 2019 e prolongado para 2021 e 2022, devido aos entraves provocados pela
pandemia, continua com dificuldades em poder ser concluído com sucesso. As mobilidades
terão de ser concluídas até meados de julho, período que coincide com a época de exames,
acrescendo o facto de tanto as propinas como as despesas de viagens terem subido
substancialmente.

•

A Prova de Aptidão Profissional do dia 30 de março, da turma do TDG3, decorreu com sucesso.
As seguintes realizar-se-ão no dia 26 de abril, para a turma TAS3 e no dia 20 de maio, para o
TAGD3.
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•

A turma do TAGD2 foi convidada a apoiar a organização do Mega Sprint, a decorrer na Póvoa
de Varzim no dia 30 de março. Este convite foi feito pela equipa do Desporto Escolar da
DGEstE.

•

Foi aprovada a Eco-Caminhada, no âmbito do Projeto e Sustentabilidade e em parceria com a
CMG, a ter lugar no dia 6 de abril.

2) Análise e aprovação dos procedimentos para os Conselhos de Turma de Avaliação
do 2. Período
•

Foram aprovados os procedimentos para os Conselhos de Turma (CT), de Avaliação do 2.º
período, do Básico, do Secundário e dos Cursos Profissionais. Estes procedimentos
apresentam algumas alterações, decorrentes da avaliação por domínios.

•

O prazo de registo das propostas de classificação dos alunos, no programa Inovar, será até 6
de abril.

•

O CT deverá uniformizar a avaliação da eficácia das MSAI (Medidas de Suporte à
Aprendizagem e à Inclusão), de acordo com o indicador taxa de insucesso, a saber:
Medidas Eficazes – 0% a 15% de insucesso;
Medidas Pouco Eficazes – 15% a 30% de insucesso;
Medidas Não Eficazes – mais de 30% de insucesso.

•

No caso dos cursos profissionais, o Diretor de Turma deve importar as avaliações atribuídas e
imprimir uma pauta de trabalho – Inovar P014P (em A4) -, que será levada para a reunião para
validação / ratificação das propostas de classificações, quer dos módulos concluídos quer das
recuperações efetuadas no período em causa. Relativamente às sínteses globais, os docentes
farão os registos nas observações gerais.

•

As reuniões (presenciais) de Pais/Encarregados de Educação (EE) com os Diretores de Turma,
realizar-se-ão na primeira semana de aulas do 3º período, 21 de abril.

3) Relatório semestral TEIP
•

Foi apresentado pela coordenadora o relatório semestral TEIP. Analisando o ponto de situação
das novas ações: Oficina da Matemática, Oficina das Ciências e Recuperando com Artes e
Humanidades, os objetivos e metas estão a ser cumpridos maioritariamente, sendo que alguns
apenas se concretizarão no final do ano letivo. Os dados analisados são referentes apenas ao
1º período.
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4) Análise dos resultados do Ensino Secundário - Cursos Profissionais
•

Feita a analise aos resultados dos Cursos Profissionais infere-se que se apresentam inferiores
ao habitual. Contudo, neste momento e com estes resultados, não estão em causa as metas
do POCH de 70% de taxa de conclusão dos cursos e de 85% de taxa de transição.

5) Autoavaliação - análise dos resultados do inquérito ao pessoal não docente
•

A equipa de autoavaliação apresentou os resultados do inquérito realizado ao pessoal não
docente e validado por dois elementos não docentes.

•

A apreciação é maioritariamente de Bom e Muito Bom. Contudo, na apreciação de alguns
aspetos relativos aos alunos, como a linguagem, o respeito e a higiene, a apreciação é
maioritariamente de suficiente. Na organização e orientação do trabalho, embora a apreciação
de bom seja superior, a de suficiente é elevada.

•

Está também a ser elaborado, pela equipa de autoavaliação, o inquérito para aplicação aos EE,
nas reuniões com DT, no 3º período.

6) Exames e Provas Finais.
•

Foram publicados o Decreto-Lei nº 27- B/2022, de 23 de março, e o Despacho Normativo
n.º 7-A/2022, de 24 de março, referentes à realização de provas e exames do ensino básico
e do ensino secundário.

•

Foi também publicada a Norma 01/JNE/2022 e o Guia para Aplicação de Adaptações na
Realização de Provas e Exames – 2022.

•

A equipa do secretariado de exames manter-se-á a mesma de ano anterior.

•

Aprovou-se o calendário de exames das Provas de Equivalência Frequência de 9º ano e
Ensino Secundário.

•

As Informações-Prova serão afixadas com um mês de antecedência e terão de ser
aprovadas no pedagógico de 11 de maio.

•

Realizar-se-ão Provas de Aferição para o 8º ano, de 17 de maio a 27 de maio para
Educação Física; para Português em 3 de junho e para História e Geografia, em 8 de junho.

•

As reuniões de avaliação do 3º período para o 9º, 11º e 12º anos decorrerão nos dias 8 e 9
de junho.
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