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4 de dezembro de 2019 
Informações, Aprovações e Deliberações 



 

1. - Informações 

 

1.1. Reposicionamento de 2019, fase de reclamação. 

1.2. PNPSE de 2017/2018, a nível nacional verificou-se um decréscimo do 

sucesso no domínio da leitura do 1º para o 2º ano de escolaridade. Recomenda-

se o reforço de apoios e complementos educativos. 

1.3. Francisco Vicente, do 12CPTGPSI, foi eleito presidente da Associação de 

Estudantes da ESMM. 

2. Aprovação da ordem de trabalhos para as reuniões de avaliação de final de 

período. 

(i) – Apreciação global da turma no âmbito padgógico-didático; 

(ii) - Confirmação e homologação da avaliação; 

(iii) - Alunos com Necessidades de Saúde Especiais; 

(iv) - Plano de Turma; 

(v) Outros assuntos. 

 



 

3. Aprovação dos Planos de Melhoria das Bibliotecas Escolares. 

Uma vez que as diferentes bibliotecas atingiram o nível de excelência nos 

diferentes domínios, não houve obrigatoriedade de estabelecer novos planos de 

melhoria. O Conselho Pedagógico regozija-se e felicita os professores 

bibliotecários e respetivas equipas pela qualidade ímpar dos projetos 

desenvolvidos. 

4. Outros assuntos. 

4.1. Os alunos de PLNM têm que obrigatoriamente realizar o teste de proficiência 

linguística, devendo o mesmo ser arquivado no PIA do devido aluno. 

4.2. O horário de Inglês da docente Lurdes Gonilho foi repartido pelas professoras 

Margarida Lopes e Cláudia Correia, dando origem a 5 horas extraordinárias, que 

foram autorizadas pela tutela. 

4.3. Apresentação do projeto de continuação do “Clube de Robótica”, que foi 

aprovado por unanimidade. 

4.4. Os casos especiais de avaliação estão a ser aperfeiçoados, o documento será 

enviado às senhoras coordenadoras dos diretores de turma. 

 



4.5. As reuniões de avaliação decorrerão entre 18 e 20 de dezembro e as pautas 
estarão afixadas entre as 15horas de 23.12.19 e as 15horas do dia 30.12.19 

4.6. As reuniões com os encarregados de educação, na EBMAM e ESMM, terão lugar 
entre 13 e 17 de janeiro. No caso do 1CEB, acontecerão na 1ª semana de janeiro. 

4.7. Os docentes de apoio ao estudo, apoio pedagógico acrescido e apoio tutorial 
específico não necessitam de estar presentes nas reuniões de avaliação de final de 
período. Terão de entregar ao diretor de turma o respetivo relatório de atividades. Os 
docentes coadjuvantes têm que obrigatoriamente marcar presença nos conselhos de 
turma de avaliação de final de período. 

4.8. Autorização concedida à Dr-ª Vanessa Neves, doutoranda do ISPA e NOVA FCSH, 
para encetar a sua investigação no âmbito das NSE, PIT. 

4.9. Os departamento curriculares deverão refletir sobre a possibilidade de criação de 
novas disciplinas para o 12º ano de 2020/21, no âmbito da autonomia e flexibilidade 
curricular. O projeto será enviado a Conselho Pedagógico para aprovação, constando 
no documento o plano curricular, que incluirá domínios de aprendizagem, 
aprendizagens essenciais, desenvolvimento de competências, Metodologias e 
estratégias, recursos e avaliação. 

4.10. Aprovação do calendário da Avaliação de Desempnho Docente para 2019/20. 

4.11. Aprovação da subcoordenação de Área de Integração, com efeito a 1.09.2020. 

4.12. Aprovação do horário letivo, no período do Carnaval, para a EBSM1, à 
semelhança do estebelecido na EBMM2. 

 



4.13. Aprovação da visita de Estudo ao “Reino do Natal”, no Parque da 

Liberdade, dia 12.12.19, para o 2º ano de escolaridade. 

4.14. Apresentado o projeto “Casas de Banho” para os alunos NSE da EBMAM. 

4.15. Aprovação do documento de revisão ao RTP. 

4.16. Aprovação do documento de monitorização das medidas universais e 

respetivo guião de aplicação. 

4.17. Voto de felicitação aos docentes de Educação Especial pela forma como foi 

organizada a atividade “Ida ao Teatro”. 


