Conselho Pedagógico – 18
6 de novembro de 2019
Informações, Aprovações e Deliberações

1. - Informações
1.1. IAVE já disponibilizou todas a informações relativas às provas finais
exames para os ensinos básico e secundário.
1.2. Período de observação de aulas entre novembro de 2019 e janeiro de 2020,
no âmbito do faseamento, para os docentes que se encontram nos 2º e 4º
escalões.
2. Aprovação das planificações das AEC.
3. Aprovação do PAA e respetivo parecer.
4. Integração de alunos enviados pela DGESTE no 1º Ciclo.
-

Edmilson Pequeno e Kevin Pina, no 3º ano de escolaridade, na EBSM1.

-

Apesar da integração dos discentes suparcitados, esta situação não acolheu
aprovação por parte do Conselho Pedagógico, pelo facto de as turmas já
terem ultrapassado o limite máximo e pelo comprometimento no
acompanhamento mais individualizado dos alunos.

5. Outros assuntos.
5.1. Aprovado, no âmbito do PES, a recolha de sangue na ESMM, para o 2º
período, em parceria com o Rotary Club de Portugal. Uma semana antes da
recolha, haverá uma formação com um médico no Instituto Português do Sangue.
5.2. Não foi aprovada a visita de estudo, de EMRC, agendada para o terciero
período, de 22.05.2019, por não cumprir o estipulado em sede de Conselho
Pedagógico relativamente ao período temporal de realização da mesma.
5.3. Projeto de promoção do sucesso escolar SintraES+, intervenção na área do
desenvolvimento de competências de leitura, tendo como público-alvo os
discentes do JI e do 1º ano.
5.4. Alocado um docente de complemento educativo à leitura e escrita para os
alunos do 5º ano com graves lacunas nos dois domínios supracitados.
5.5. Contratado um docentes para APA ao 1º ciclo, nas duas escolas, com um total
de 25 horas.
5.6. Aprovação dos casos especiais de avaliação inerentes ao 1º período.

5.7. Aprovadoas reuniões de departamento para o dia 13.11.19, com a seguinte
ordem de trabalhos:
-

Informações;

-

Ponto de situação do DAC;

-

Balanço das Avaliações Intercalares;

-

Outros assuntos.

5.8. Alteração do horário na EBMM2, no desfile de Carnaval, sendo das 9h às 14h. No
último dia de aulas, no 3º período, o 4º ano iniciará as atividades às 16 horas com a
festa de finalistas. Os 1º, 2º, 3º anos farão o horário da manhã.

5.9. Aprovado o RTP do discente Daniel Martins, do 11ºCT2 e o novo modelo de RTP
com as alterações introduzidos pela Lei 116/2019, de 13 de setembro.
5.10. Aprovados os critérios de avaliação das PAP dos cursos profissionais.
5.11. EBMAM, intervenção necessária ao nível da iluminação dos espaços exteriores.

5.12. Todos os alunos NSE da EBMAM estão integrados em atividades físicas.
5.13. PES e Ed. Física devenvolverão uma atividade conjunta, na EBMAM, a
26.05.2020, implicando a reorganização das atividades letivas ou no período da
manhã ou no tarde.
5.14. Projeto “Partilhas”, na EBMAM, no no âmbito do DAC, envolvendo os 5D, 6D, 6E
e 6F e ainda os 4º anos, no dia do Agrupamento, dinamizado pelo disciplina de Ed.
Física.

