
Conselho Pedagógico – 5 

24 de outubro de 2018 
Informações, Aprovações e Deliberações 



 

1. - Informações 

 1.1. Erasmus+ , a participação dos alunos pautou-se pelo sucesso académico 

e social perante as tarefas e os momentos de convívio entre delegações. 

 

1.2. Estudo sobre Competências Sociais e Emocionais, vai entrar na fase de 

aplicação dos questionários à amostra discente. 

 

1.3. Processo eleitoral para a associação de estudantes, com duas listas, “D” 

e “E”. Campanha a decorrer entre 23 e 25 de outubro. Eleição a 29 de 

outubro. 

 

1.4. A visita de estudo de alunos franceses à ESMM decorreu com sucesso. 

Envolveu as turmas 10ºLH4, 11ºLH4, 11ºLH5, 12ºCPTS e as docentes 

Fernanda Basílio e Carla Pinho. 



  

 

 

2. – Aprovação da documentação referente à EMAEI. 

2.1. – Guião de Reconversão; 

2.2. – Ficha de Identificação; 

2.3. Parecer da EMAEI; 

2.4. Guião Auxiliar de Preenchimento; 

2.5. Programa Educativo Individual; 

2.6. Relatório Técnico Pedagógico; 

2.7. Plano Individual de Transição. 

 

  



3. – Outros assuntos. 

3.1. – Regulamento Interno – houve uma reunião de planificação de trabalho, as secções 
estão trabalhar com a nova documentação legal. 

Relatório intermédio será efetivado até ao dia 15 de novembro de 2018. 

3.2. – Projeto Educativo de Agrupamento – houve duas reuniões de trabalho, as secções 
estão na fase de tratamento da informação. 

Relatório intermédio será efetivado até ao dia 15 de novembro de 2018. 

3.3. – Ver despacho Normativo 223-A/2018, de 3 de agosto, relativamente às condições de 
transição e aprovação no ensino básico. 

3.4. Proposta de visita de estudo à Polónia apresentada pelas docentes Inês Cruz, Fátima 
Bandeira e Ana Pires.  

Considerou o Conselho Geral não aprovar a proposta por colidir com o disposto aprovado em 
Conselho Pedagógico de 10 de outubro de 2108, não realização de visitas de estudo no 3º 
período, para além das que já se encontram aprovadas e integradas na plataforma GARE. 

 


