
Conselho Pedagógico – 12 

29 de abril de 2019 
Informações, Aprovações e Deliberações 



 

1. - Informações 

1.1. O logótipo do “Programa José Saramago”, Erasmus Nacional, será da 

autoria dos alunos do 10º CPTDG, por convite da Dgeste. 

1.2. Foi aprovada a oferta educativa em sede da tutela, com um total de 

119 turmas para o AEMM: JI (3); 1CEB (20); 2CEB (12); 3CEB (23); C. 

Profissionais (21); Ensino Secundário Regular (40). 

 Foi aprovado o 10º ano do Curso Profissional de Técnico de Logística. 

1.3. Decorrerá até ao dia 3.05.19 a atualização da progressão docente, sem 

incluir o DR 36/2019. 

1.4. O Regulamento Interno estará em discussão pública até ao dia 12.05.19. 

A proposta encontra-se na página da escola e os contributos serão 

endereçados à senhora coordenadora, professora Isabel Monteiro. 

2. Aprovadas as informações-prova dos ensinos básico e secundário. Serão 

afixadas no dia 15.05.19. 

 

 



  

3. Análise dos resultados escolares do 2º período letivo. 

3.1. Ensino Básico: insucesso significativo a Português, no 7º ano, e 

Matemática, no 9º ano. 

3.2. Ensino Secundário: insucesso significativo a Matemática, 10ºCSE1, e 

Filosofia, nos mesmos anos e turmas do período anterior. 

 Recomenda-se que os docentes em questão focalizem o processo de ensino-

aprendizagem na difereniação pedagógica, acomodações curriculares e 

diversificação dos instrumentos de avaliação. 

 Comparativamente ao período transato, regista-se uma melhoria, em 

termos de resultados sumativos. 

 

4. Outros Assuntos 

4.1. Aprovada a “Sessão de Sensibilização – internet segura”, dirigida aos 8º 

anos, no dia 6 de maio, com a 1ª sessão às 10:30 3 a 2º sessão às 15:30, na 

sede do AEMM. 

4.2. Foi aprovado o relatório do GAAP, da MAM, com o seguinte somatório de 

ocorrências: 

 5º ano – 95; 6º ano – 34; 7º ano – 161; 8º ano – 45. 

 



4.3. Aprovadas as candidaturas à Medida 2 do PAQUE, preconizadas pelas 

docentes Francisa Lopes e Isabel Vieira. 

4.4. Aprovados os seguintes RTP’s: 

 Ensino Secundário Regular – 6 alunos; 

 Ensino Secundário Profissional – 6 alunos; 

 JI e 1ºCEB – 33 alunos. 

4.5. Aprovado o aperfeiçoamento da visita de estudo a Braga, envolvendo as 

disciplinas de EMRC e História do 9º ano. Atividade que será acompanhada pelos 

docentes: Ângelo Rosa, Dília Gaspar; Helena Carmona. 

4.6. Foi apresentada a Declaração de Retificação nº 377/2019, de 29 de abril, 

relativa às provas de avaliação de avaliação externa e de equivalência à 

frequência. 

4.7. Durante o período de exames, as aulas dos Cursos Profissionais decorrerão 

após o último exame da tarde. 

 



4.8. De acordo com a norma de exame, referente às calculadoras permitidas, 

serão necessários os seguintes conjuntos de coadjuvantes: 

 Economia A – 2 professores; 

 Matemática A – 11 professores; 

 Matemática B – 1 professor; 

 MAC’s – 3 professores; 

 FQ A – 10 professores. 

 Matemática 9º ano – 12 professores. 

Os coordenadores deverão fazer chegar à direção o nome dos coadjuvantes, das 

disciplinas referidas anteriormente, até ao dia 8.05.19. 

4.9. Entre os dias 2 e 4 de maio decorrerá a Iª Mostra de Oferta Formativa do 

Concelho de Sintra, para os Cursos Profissionais. 

 



4.10. Aprovado o reagendamento das visitas de estudo do 1CEB das duas unidades 

orgânicas. 

4.11. Não foi aprovada a visita de estudo organizada pelo docente Pedro 

Faustino, por não cumprir o requisito temporal aprovado em Conselho Pedagógico 

– Não serão autorizadas visitas de estudo para o 3º período, para além das que 

foram consideradas na plataforma GARE em outubro de 2018. 

4.12. Aprovado os seguintes conselhos de diretores de turma: 

 Ensino Básico – 29.05.2019 

 Ensino Secundário, 11º e 12º anos, 29.05.19; 

 Ensino Secundário, 10º ano, 5.06.19 

 


