Conselho Pedagógico – 6
14 de novembro de 2018
Informações, Aprovações e Deliberações

1. - Informações
1.1. Está a decorrer um processo de averiguações ao processo eleitoral para
a associação estudantes por impugnação de uma das listas concorrentes.
1.2. A próxima Jornada Pedagógica terá lugar no dia 29 de novembro, a
cargo da senhora professora Teresa Gomes.
1.3. Finalizado o processo de inserção dos docentes em situação de
reposicionamento.
1.4. Agradecimentos da professora coordenadora bibliotecária Cristina
Façeira aos docentes e alunos do 5ºB, 5ºF, 6ºA, 6ºC, 7ºD e 8ºG pela excelente
participação na atividade “Natal em Sintra com Direitos Humanos”, da qual
resultará um connunto de postais de Natal (em exposição) que serão
enviados para a UNESCO e Amnistia Internacional. No dia 15 de dezembro
realizar-se-á uma palestra intitulada “Direitos Humanos, uma Tradição de
Natal”.

2. – Foi aprovado por unanimidade o Regimento de Coordenação dos
Professores tutores.

3. Os critérios de transição nos anos intermédios para o Ensino Básico, ou
seja, 1º,2º,3º,5º,7º,8º anos deverão ser objeto de trabalho em sede de
departamento curricular e de grupo disciplinar. O contributo de cada
departamento será objeto de análise, discussão e de aprovação no
Conselho Pedagógico de 28 de novembro corrente.

4. – Outros assuntos.
4.1. Dificuldade aceitação dos horários na RR e CE de Português e Filosofia.

4.2. Aprovada a abertura de vagas extraordinárias no JI e 1ºano,
concretamente para: Marcos Gabriel Ribeiro da Silva (JI), Luís Filipe Fialho
(1ºano) e Francisca Eulália Alexandra (1º ano).
4.3. Aperfeiçoamento da época de exames dos cursos profissionais, janeiro e
julho, relativamente ao período de inscrições e entregda de matrizes,
critérios de correção e provas.
4.4. Conselho de diretores de turma será dia 5.12.18, para preparação das
reunião de avaliação de final de período.
4.5. Lidos e aprovados os relatórios intermédios relativos ao Projeto
Educativo de Agrupamento e Regulamento Interno.

