
Conselho Pedagógico – 10 

13 de março de 2019 
Informações, Aprovações e Deliberações 



 

1. - Informações 

 

1.1. Foi publicado o Despacho Normativo n.º3-A/2019, de 26 de fevereiro, 

que regulamenta as provas de avaliação externa e as provas de equivalência 

à frequência dos ensinos básico e secundário. 

 

1.2. Formação “A Gestão Curricular e o Trabalho de Projeto”, dia 

20.03.2019, entre as 17h e as 20h, no CFAES, abrangendo os elementos do 

Conselho Pedagógico, subcoordenadores, coordenadores de 

estabelecimento, coordenadores do 1.º e 4.º anos e coordenadora de 

Cidadania e Desenvolvimento. 

 



  

2. Foram aprovados os Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP). 

- 2.º Ciclo, 16 RTP aprovados; 

- 3.º Ciclo, 22 RTP aprovados; 

- ES, 8 RTP aprovados. 

 

2.1. Foi aprovada a dispensa de realização das provas de aferição, 5.º e 8.º anos, 
por parte de 8 alunos, fundamentando o Conselho Pedagógico que o conjunto de 
problemáticas apresentadas pelos alunos sujeitá-los-ia a situações de ansiedade e 
descompensação emocional, o que se traduziria em quadros de comportamentos 
rejeição, oposição e angústia, entre outras manifestações disruptivas. 

 

2.2. Dois alunos do ensino secundário realizarão provas finais a nível de escola e 
seis usufruirão de tempo suplementar, leitura de enunciado, sala à parte e 
aplicação de da ficha A nos critérios de calssificação/correção. 

 

3. Processo relativo às Provas de Equivalência à Frequência e Provas a Nível de 
Escola, foram propostas as equipas de elaboração da informação-prova, respetiva 
prova e critérios de avaliação/classificação específicos. Os departamentos deverão 
manifestar-se até ao dia 27.03.19 e os coordenadores entregarão as contra-
propostas no dia 28.03.19, na direção. 

 

 



 

4. Outros assuntos. 

4.1. Aprovada reformulação do Programa de Prevenção Primária para a Leitura e 

para a Escrita.  

Coordenado pela Dr.ª Ana Rita Branco, cujo público-alvo são os alunos do JI e do 

1.º ano. 

 

4.2. Aprovação das seguintes visitas de estudo: 

a) “Centro Histórico de Sintra”, realização de um peddy-paper, 10.ºCT6, dia 

3.04.19. Atividade dinamizada pela docente Maria João Soares. 

b) “Futurália”, no dia 3.04.19, 12.ºAV. Atividade dinamizada pelo docente Lineu 

Oliveira. 

c) “A Caminho da Praia das Maçãs”, dia 28.3.19, atividade do 7.ºF, no âmbito do 

DAC, organizada pela docente Rita Valadas. 



4.3. Situação do aluno Leonel Vera Cruz, com 13 anos, ingressa no 1º ano (1ºB), na 
Escola da Serra das Minas, com NSE. O relatório sugere a integração numa escola de 
educação especial. A EMAIE deliberou pelo contacto com três escolas da região que 
ainda têm vaga para este tipo de situações. Estão agendadas duas entrevistas. 

4.4. A sala de TIC da EBMAM está em situação grave de envelhecimento dos teclados e 
ratos, pelo que é necessário a sua substituição. Facto que será ultrapassado aquando 
do reforço deste material, por via do orçamento participativo do ano transato. 

 

4.5 No dia 13.3.19 foi realizada a reunião com os delegados e subdelegados, no 
âmbito do orçamento participativo, deliberando-se pela efetivação de todas as 
propostas apresentadas. 

 

4.6. O Regulamento Interno encontra-se em fase de conclusão, devendo, 
posteriormente, a proposta ser levada a discussão pública junto da comunidade 
educativa. Situação idêntica para o caso do Projeto Educativo de Agrupamento. 

 

4.7. 4 alunos do agrupamento foram apurados para a 2.ª fase das Olimpíadas da 
Língua Portuguesa. 


