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

REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES
1) Informações
•

Está a decorrer um Plano de Formação elaborado pela Direção-Geral de Administração Escolar
(DGAE) entre os dias 18 de outubro e 19 de novembro – A “DGAE partilha conhecimento”,
sendo o público-alvo: Diretores da CFAE, Órgãos de Gestão, ADD, Avaliadores Internos,
Coordenadores de Departamento e Pessoal não Docente.
As primeiras sessões decorreram no dia 18 de outubro: “O papel das lideranças” -1ª sessão e
“O ensino à distância” -2ª sessão. Estas foram dirigidas aos órgãos da Gestão da Escola e aos
Coordenadores de Departamento.

•

A Câmara Municipal de Gondomar possui uma Newsletter, pelo que solicita às escolas o envio
de todas as atividades dinamizadas ao longo do ano letivo.

•

No âmbito da “Escola Digital”, estão a ser entregues computadores aos alunos com escalão A,
B ou C.

•

No âmbito do Programa Erasmus KA1, os docentes inscritos irão começar a participar em
formações. Relativamente ao KA2, a 1ª mobilidade, a Munique (Alemanha), decorrerá de 29 de
novembro a 3 de dezembro; a 2ª mobilidade a Itália (Sicília) de 2 a 6 de maio.

•

O Projeto: “Academia Digital para Pais” registou um número muito reduzido de inscrições, pelo
que não poderá ainda ser concretizado.

•

Projeto: “Ubuntu”, este irá ser realizado com uma das turmas do Técnico Auxiliar de SaúdeTAS2.

•

Concurso Nacional de Leitura- encontram-se abertas as inscrições para os alunos participarem,
solicitando-se aos professores que incentivem os alunos a inscreverem-se na biblioteca.

2) Análise e aprovação do Plano do Clube do Desporto Escolar (PCDE) 2021/2022
Foi analisado e aprovado o Plano do Clube do Desporto com oito grupos-equipas de desporto
escolar destinado à comunidade educativa.
3) Análise e aprovação do Plano de Acompanhamento/PLMN do 11ºB
Foi analisado e aprovado o Plano de Acompanhamento Pedagógico Individual do Português
Língua Não Materna do 11ºB.
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4) Organização das atividades do dia 29 de outubro:” Escola assustadoramente

ativa”
No dia 29 de outubro, da parte da manhã entre as 9:30 e as 12:30, irão decorrer várias atividades
na escola, dinamizadas pelos vários Departamentos, Biblioteca e Programa Erasmus, GAAF/SPO.
5) Reuniões de Avaliação intercalar
As reuniões de avaliação intercalar irão decorrer entre os dias 25 de outubro e 5 de novembro.
Todas as reuniões (online) serão a partir das 18 horas com a exceção do dia 29, sexta-feira que
se realizam da parte da tarde.
O prazo de registo das informações/sínteses dos alunos no programa Inovar ou grelha excel , no
caso do ensino profissional, será até 5 de novembro.
Nos dias 9 e 10 de novembro realizar-se-ão as reuniões (presenciais) de Pais/Encarregados de
educação com os Diretores de Turma:
- dia 9 de novembro -Ensino profissional;
- dia 10 de novembro- Ensino básico e ensino secundário.
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