Conselho Pedagógico – 20
15 de janeiro de 2020
Informações, Aprovações e Deliberações

1. - Informações
1.1. Aprovação do Regulamento Interno (RI), no dia 9.01.20, na generalidade e
na especialidade, após as alterações sugeridas.
1.2. Apresentação do elatório de inspeção às infraestrturas do gás da ESMM, não
havendo defeitos críticos, não críticos e quaisquer outros a registar.
1.3. No quadro da desconcentração de competências para o município:
(i)

não foi continuado o contrato com a empresa de limpeza, o que implicará o
reforço de assistentes operacionais na ESMM.

(ii)

Os blocos orçamentais C e D, no âmbito do Orçamemnto do Estado (OE),
passaram na íntegra para a edilidade, ficando apenas na alçada do AEMM
cerca de 22 000 euros anuais (para todo o agrupamento).

1.4. O AEMM participará no PISA 2021, com uma amostra de 80 alunos, na faixa
etária dos 15 anos. A coordenadora do projeto, na ESMM, é a senhora
subdiretora, professora Maria de Fátima Fernandes.
2. Apresentação dos resultados escolares do 1º período letivo.

2.1. Sucesso generalizado no 1º, 2º Ciclos do Ensino Básico e 12º ano de
escolaridade.
2.2. Turmas com insucesso no 7º ano: A, B e E.

2.3. Turmas com insucesso no 8º ano: F e H.
2.4. Turmas com insucesso no 9º ano: E, F e G.
2.5. Turmas com insucesso no 10º ano: AV, CT5, LH1, LH2 e LH3.
2.6. Turmas com insucesso no 11º ano: AV, CSE2, CT2, CT4, CT5
2.7. Melhoria, comparando com o ano transato, nos anos iniciais de ciclo. Menor
número de níveis 1 e de classificações no intervalo de 0-7 valores. A disciplina de
Filosofia continua, em determinadas turmas, com percentagens elevadas de
insucesso.
3. Aprovação co Projeto Educativo de Agrupamento.
Aprovado por unanimidade, na generalidade e na especialidade, após as
alterações sugeridas.

4. Outros assuntos.
4.1.Reuniões de departamento terão lugar no dia 22.01.20, pelas 18:30, com a
seguinte ordem de trabalhos: ponto um, informações; ponto dois, apreciação da
avaliação do 1º período; ponto três, regimento do departamento; ponto quatro,
outros assuntos.
4.2. Agradecimento, por unanimidade, à equipa responsável pelo PEA, na pessoa
da senhora coordenadora, professora Madalena Custódio.
4.3. O 2º semestre terá início no dia 3.02.20.
4.4. O inquérito por questionário a aplicar aos alunos da ESMM, da autoria do
discente Tomás Figueiredo, 12LH1, foi autorizado.

4.5. Visitas de estudo aprovadas:
(i)

FCT da Unv. Nova de Lisboa, 12CT1 e 12CT3, dia 21.01.20, da
responsabilidade do docente Pedro Faustino.

(ii)

Unv. Lusófona no âmbito da atividade “Criar Saberes”, com o 12CPTAL, no
âmbito da disciplina de Química Analítica, com a docente Maria Teresa
Lebres, no dia 27.03.20.

4.6. Participação na Futurália, a decorrer entre 25 e 28 de março p.f.

4.7. Aprovação do calendário das reuniões intercalares para os 5º,6º, 7º e 8º anos, entre 10 e 20 de

fevereiro p.f. Neste período, os docentes estarão dispensados da CNL, por forma a evitar o
sobretrabalho. Estarão presentes somente na reuniões de avaliação intercalar os docentes titulares
das disciplinas, de Educação Especial e Apoio ao Estudo (no caso do 2º Ciclo do Ensino Básico).

Ordem de trabalhos das reuniões de avaliação intercalar:
-ponto um, aprovação das propostas de avaliação semestral;
-ponto dois, Plano de Turma (DAC e análise de casos específicos de indisciplina).
4.8. Evento “3C”, Mostra Formativa dos Cursos Profissionais”, dirigida ao 9º ano, realizar-se-á entre
4 e 6 de março p.f.
4.9. Apresentação do resultado da reunião dos docentes do CPTGPSI, em que a senhora diretora do
curso e a docente da PAP manifestaram algumas preocupações relativas ao funcionamento das aulas
e do curso.
4.10. Aprovação de 8 temas das PAP, 7 de CPTDG e 1 de CPTAS.

