
Conselho Pedagógico – 9 

20 de fevereiro de 2019 
Informações, Aprovações e Deliberações 



 

1. - Informações 

 

1.1. Foi negado, pela DGE, o pedido de transferência de escola, como 

medida sancionatória disciplinar, do aluno Carlos Santos, do 5.º E. 

 

1.2. O horário da docente Paula Sofia Freire foi repartido, em 10 horas, 

pelos docentes António Vila e Alda Prego. Medida conforme o artigo 83.º, 

n.º1, do ECD e mediante autorização da DGESTE. 

 

1.3. A ESMM, de acordo com o Ranking dos exames da 1.ª fase, encontra-se 

em terceiro lugar, a nível geral, e em segundo, no Cômputo das escolas 

públicas 



  

2. Foi aprovado por unanimidade o Plano de Formação do AEMM para o quadriénio 2018-

2022. 

 

3. Outros assuntos. 

3.1. Foram aprovadas as seguintes visitas de estudo: Regaleira, 10.º AV1; “Mãos na Serra 

de Sintra”; Pavilhão do Conhecimento; ao ISEL (CPTAL); Decatlhon, pelo núcleo de 

Educação Física,  e referentes ao JI e 1.ºCEB. 

 

3.2. Aprovados os seguintes estudos/investigações/inquéritos/formações/participações/ 

conferências: “Formação em 3C”; inquérito dirigido aos professores e alunos do 5º ano 

(ISPA); Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros comportamentos 

Aditivos e Dependências (SICAD, Ministério da Saúde); Estudo Internacional associado ao 

Grupo de Trabalho de Investigação da Associação de Professores de Matemática (GTI); 

Parentalidade, Métodos e Atitudes perante o Estudo (Rotina Estratégica); Vamos Lá 

Argumentar (Inst. de Filosofia da Universidade Nova); palestra “Verdade, Conhecimento 

e Ciência”; projeto “Observatório Europeu da Educação Física”; projeto “Reprogramar 

Vidas”, pela docente Sónia Teixeira e alunos do CPTGPSI, Ciclo de Conferências de 

Geografia. 

 



 

3.3. A ESMM estará presente na “I Feira das Instituições de Rio de Mouro”, 

participando professores e alunos dos Cursos Profissionais, nos dias 5,6,7 de 

julho p.f. 

 

3.4. Foi analisado o artigo 40.º, n.º 1, da portaria 235-A/2018, de 23 de agosto, 

referente aos cursos profissionais (abrangendo somente o 10.º ano), consideram 

os conselheiros que os 10% de faltas reportar-se-ão à assiduidade anual. 

Acresce referir que os alunos integrados na escolaridade obrigatória, na situação 

de exclusão por faltas, assumirão o estatuto de assistentes, logo, continuarão a 

frequentar as aulas nas disciplinas em causa. 

 

3.5. Aprovado o aditamento ao Regulamento Interno, no anexo IV – Regulamento 

dos Cursos Profissionais, tomando a designação de 55.º A, pontos 1 e 2. 



3.6. O grupo disciplinar de Informática apresentou uma proposta de oferta 

educativa que contempla a disciplina de Aplicações Informáticas B nos diferentes 

cursos de prosseguimento de estudos. O colégio de conselheiros adiou a decisão 

para o momento em que os departamentos deliberarão sobre as suas sugestões. 

 

3.7. Foi apresentado o calendário das provas de equivalência à frequência e a nível 

de escola para os ensinos básico e secundário, sendo posteriormente publicitado. 

 

3.8. Foram aprovados os temas das provas de aptidão profissional. 

 

3.9. No corta-mato escolar foram aprovados alunos para o evento nacional. 

 

3.10. O grupo de Educação Física pondera a possibilidade de concorrer à “Bandeira 

da Ética Desportiva” 



3.11. 5 alunos da ESMM participarão no “Prémio Traduzir 2019”, da FCSH da 

Universidade Católica, 3 em Inglês e 2 em Espanhol. 

 

3.12. A senhora coordenadora do Departamento de Ciências Exactas solicitou o 

reforço de horas de apoio a BG e FQ A, podendo este ser encetado pelos docentes 

que terminam os módulos nos cursos profissionais. Foi igualmente equacionada a 

possibilidade, para o próximo ano, de haver um projeto semelhante ao “Grupo +”. 


