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10 de outubro de 2018 
Informações, Aprovações e Deliberações 



 Aprovação do PAA por unanimidade. PAA com total de 186 projetos aprovados. 

 Aprovado o parecer/fundamentação da pertinência do PAA. 

 Aprovado o desfile de Carnaval do 1ºciclo juntando todos os alunos no período da manhã. 

 No terceiro período não serão realizadas visitas de estudo para além daquelas que foram aprovadas 
no presente Conselho Pedagógico. 

 Foram homologados as propostas para quadro de excelência e menções honrosas. 

 JI/EB1 – Serra das Minas – 33 alunos para quadro de excelência. 

 JI/EB1 Mem Martins, 2 – 53 alunos para quadro de excelência. 

 EB2,3MAM – 38 alunos para quadro de excelência. 

      - 17 alunos com menção honrosa. 

 ESMM – 9º ano – 5 alunos para quadro de excelência. 

      - 2 alunos com menção honrosa. 

 ESMM – 80 alunos para quadro de excelência. 

     - 8 alunos com menção honrosa. 

 Hora da cerimónia de entrega dos diplomas e medalhas – 18h45min . 

 Entrega dos diplomas e medalhas é realizada pelo diretor de turma do ano transato ou diretor de 
turma do presente ano ou docente do conselho de turma. 

 Aperfeiçoamento da data de entrega dos diplomas na unidade JI/EB1 Mem Martins, 2: 

 - 25.10.18 – 1º e 2º anos; 

 - 29.10.18 – 3º e 4º anos. 

 

 

 



 Outros assuntos: 

1 – A Jornada Pedagógica dinamizada pelo professor Sérgio Quaresma pautou-se pela excelência. 
Agradecimentos profundos pela disponibilidade e desempenho do referido docente. 

2 – Colocação de professores está obstaculizada pela denuncia da colocação ou não aceitação da 
mesma. Situação quer a nível de contratação inicial quer a nível de escola. 

3 – Estudo sobre Competências Sociais e Emocionais está já na fase de preparação de aplicação 
dos questionários pelas coordenadoras Sónia Teixeira, Susana Alcobia e Lília Pires. 

4 – Os Planos de Acompanhamento Pedagógico Individualizado poderão ser aperfeiçoados para 
medidas universais da educação inclusiva. 

5 – Aprovada a ordem de trabalhos para as reuniões intercalares. 

 Ponto 1 – Apreciação global da turma no âmbito pedagógico-didático e disciplinar; 

 Ponto 2 – Plano de Turma: alunos abrangidos pela educação inclusiva, proposta de 
projetos/visitas de estudo a desenvolver, domínios da autonomia curricular (DAAC)/articulação 
horizontal do currículo; 

 Ponto 3 – Outros assuntos. 

6 – APA dirigido às turmas marcadas em horário também pode ser aberto a outros alunos, gerindo 
o professor as vagas e frequência. 

7 – No dia 10.10.2018, na BE, decorreu a aplicação dos testes diagnósticos de proficiência 
linguística para PLNM. 


