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23 de janeiro de 2019 
Informações, Aprovações e Deliberações 



 

1. - Informações 

 

1.1. DGE relembra a aplicação da Lei 60/2008, de 6 de agosto, referente a 

“Educação para a Saúde e Educação Sexual”, ou seja, não foi revogada, logo 

ainda há PES. 

1.2. Encontra-se a decorrer um projeto de formação de competências 

pessoais, sociais e emocionais, pelo CRI e CECD, dirigido aos 5 A, 5 C, 5 D e 5 

E. 

1.3. A ESMM foi selecionada para o concurso “VS Solar Challenge”, havendo 

uma equipa do CTPGPSI que deverá contruir um veículo movido a energia 

solar. O orçamento atribúido é de 8 500 euros. 

1.4. Foi dado início ao projeto relativo ao Orçamento Participativo para 

2019, tendo como coordenadores a professora Isabel Monteiro e o professor 

Fernando Gaspar. 



  

2. Foram aprovados e homologados os RTP e PEI, um total de 28 casos, sendo 7 do 2º 

Ciclo; 11 do 3º Ciclo; 10 do Ensino Secundário. 

 

3. Aprovado o calendário das avaliações intercalares que decorrerão entre o dia 4 de 

fevereiro e o dia 28 do mesmo mês. 

 

4. O diretor solicitou a participação dos departamentos na elaboração de propostas de 

formação, de forma a ser efetivado o plano de formação para o AEMM. 

A direção apresentou as seguintes propostas: 

(i) Aprendizagens essenciais e flexibilidade curricular; 

(ii) DAC, uma aprendizagem por competências. 

 

5. Foram apresentados e apreciados os resultados escolares do 1º período, 

considerando-se alarmante o insucesso em Matemática, Filosofia, CFQ e a posição 

relativa do Inglês face aos outros anos letivos. 

Os resultados devem ser apreciados em departamento sob a bitola do DL 54/2018, art. 

48, a) e b). 



6. Outros assuntos. 

6.1. As visitas de estudo foram aprovadas, a saber: a do 11AV1; 12LH5; da BE; 
11º ano no âmbito da disciplina de Filosofia; 11 CPTDG; 11CT1 e 11CT3. 

6.2. Aprovada a formação em 3C, dinamizada pelo enfermeiro Daniel Lanzas, 
dirigida aos alunos, no âmbito de um protocolo entre a CMSintra, MEC e 
Ministério da Saúde. 

6.2. Encontram-se abertas as candidaturas à EXPO FCT, Universidade Nova de 
Lisboa, até ao dia 30.01.19, para os alunos do ensino secundário. 

6.3. Foi apresentado e aprovado o Torneio Counter Strike: Global Offensive, 
dinamizado pelo clube de robótica, que decorrerá entre 19 e 21 de fevereiro na 
ESMM. 

6.4. Balanço de atendimentos do GAAP, na EBMAM: 1 em setembro; 119 em 
outibro; 105 em novembro; 38 em dezembro. 

6.5. Plano de Emergência, haverá um simulacro no dia 30.1.19, na EBMAM, pelas 
9h20, e na ESMM, pelas 10h25. 

6.6. Este ano terá lugar a avaliação da BE, havendo inquéritos dirigidos aos 
professores e alunos. O processo deverá estar finalizado até ao final do 2º 
período letivo. A BE da escola JI/EB1 MM2 não será avaliada devido às obras de 
requalificação das instalações e pelo facto de estar em início de catalogação do 
acervo. 



6.7. Comemoração do centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner 

Andresen, recital de poesia que envolve os alunos da EBMAM, no dia 14.3.19, na 

Casa da Juventude da Tapada das Mercês. 

6.8. Apresentação do projeto “Ser sintrense, viver na diversidade”, no âmbito da 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, envolvendo o 5ºA, 6ºA, 7ºB, 8ºA, no dia 

14.5.19 no MUSA. 

6.9. A escola JI/EB1 MM2 celebrou uma parceria pedagógica com o grupo Auchan, 

visando o desenvolvimento de competências de alimentação saudável. 

7. Foi aprovado o documento proposto pelo docente Oiliveiros Rocha para 

recuperação das horas, pelos alunos, das faltas justificadas. 

7.1. Foi aprovada a possibilidade de conferência de equivalência a módulos aos 

alunos que transitam para os cursos profissionais. 

7.2. Alteração ao período de exames dos cursos profissionais, passando a ser de 

22.7.19 a 29.7.19. 

7.3 A docente Marília Costa apresentou o relatório de monitorização de ação da 

EMAEI. 


