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

REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES
1) Informações
•

Por motivos diversos, surgiu a necessidade de proceder a duas substituições de docentes:- um
do subdepartamento de Física e Química e a formadora de enfermagem. Ambas as
substituições já foram concluídas, sendo que no caso da formadora de enfermagem, o horário
teve que ser atribuído a uma docente do grupo de recrutamento 520 – Biologia e Geologia, uma
vez que não existiram candidatos ao concurso para enfermeiro/a;

•

O Torneio de Badminton previsto para o dia 22 de novembro, devido ao elevado número de
inscritos, tem de ser realizado em duas manhãs – 22 e 29 de novembro -, o que fez com que
atividade da turma do TAS3, prevista para o dia 29 de novembro, seja adiada para o dia 6 de
dezembro;

•

No dia 25 de novembro irá realizar-se uma reunião geral de docentes, para se proceder à
eleição dos representantes dos docentes ao Conselho Geral, uma vez que não foi apresentada
nenhuma lista;

•

O técnico superior, colocado no âmbito do Plano do Desenvolvimento Pessoal, Social e
Comunitário, encontra-se disponível para colaborar com qualquer docente em projetos da área
da robótica e CTEM, tendo vindo já a desenvolver alguns workshops com as turmas do curso
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (TGPSI);

•

Os computadores adquiridos no âmbito do Programa TEIP e para utilização pedagógica, vão
ser colocados em todas as salas de aula

•

A coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento informou que esteve presente numa reunião
no dia 23 e que terá outra no dia 25 de novembro, tendo por objetivo a reflexão partilhada, a
estruturação de ideias, o debate e a definição de novos desafios, por parte das escolas, em
função das práticas atuais.

2) Avaliação das atividades desenvolvidas no dia 29 de outubro de 2021
Foi realizada a avaliação das atividades por parte da Direção, pelas coordenadoras dos
Departamentos e pela Professora Bibliotecária. O balanço foi considerado muito positivo, a
atividade foi bastante ativa e do agrado de todos.
Como pontos a melhorar foram referidos os seguintes aspetos:
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- o número de espaços diferentes a funcionar em simultâneo, o que levou à dificuldade de algumas
salas terem docentes suficientes para dinamizar as atividades;
- o tempo reduzido em cada atividade

3) Implementação das recomendações plasmadas na ficha-síntese da intervenção

de acompanhamento da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) “Avaliação
Pedagógica no Ensino Secundário”.
As planificações apresentadas pelos subdepartamentos foram analisadas e sugeridos pequenos
reajustes, principalmente nas disciplinas que não possuem domínios definidos nas aprendizagens
essenciais.
Foram ainda aferidos procedimentos relativos à avaliação formativa e dadas algumas orientações
para a definição dos critérios de avaliação. A direção, com base no que já se aplicava na Escola,
apresentou uma proposta para a definição dos critérios de avaliação transversais e os
subdepartamentos e departamentos devem pronunciar-se sobre a mesma e/ou apresentar
propostas até ao dia 10 de dezembro.

4) Outros assuntos
- Reuniões de Conselho de Diretores de Turma serão realizadas entre os dias 6 e 9 de dezembro;
- Reuniões dos Diretores de Turma com os Pais/Encarregados de Educação, serão realizadas na
1ª semana de janeiro;
- Próximo Conselho Pedagógico será no dia 10 de dezembro.
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