Conselho Pedagógico – 21
04 de março de 2020
Informações, Aprovações e Deliberações

1. - Informações
1.1. Terminus do recenseamento docente a 28.02.2020.
1.2. Finalização da primeira fase de observação de aulas relativa ao
cumprimento de requisitos para a progressão docente.
1.3. A decorrer a fase de candidatura ao PAQUE2, medida de financiamento da
CMS Sintra aos cursos profissionais.
1.4. Aprovação da oferta formativa do AEMM dos cursos profissionais, na fase
concelhia. A saber:
(i)

1 turma de CPTDG;

(ii)

1 turma de CPTGPSI;

(iii)

1 turma de CPTT;

(iv)

1 turma de CPTAS;

(v)

1 turma de CPTAL;

(vi)

½ de CPTS;

(vii)

½ de CPTV;

(viii) 1

turma de CPTLOG.

2. Apresentação e aprovação do relatório de diagnose da EAA pela senhora
coordenadora do PAM, professora Carla Sam Pedro.

3. Aprovação do Plano de Inovação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade do
Curricular do AEMM, projeto DIA – Desenvolvimento Interdisciplinar de
Aprendizagens, no 1.º Ciclo.
O conselho Pedagógico recomendou à equipa que proceda ao aperfeiçoamento da
carga horária da matriz curricular do projeto.
4. Foram aprovados, por unanimidade, os anexos ao Regulamento Interno(RI),
transitando o documento para o Conselho Geral.
5. Outros assuntos.
i.

Apresentação dos resultados das provas finais dos ensinos básico e secundário
de 2018/19, 1.ª fase, destacando-se o insucesso de Matemática (9.º ano) e
FQA (11.º ano).

ii.

História A com 0,4 pontos e Francês com 0,1 pontos acima da média nacional.

iii.

As restantes disciplinas apresentam valores próximos da média nacional.

iii.

Aprovação das seguintes visitas de estudo : 12CT3, BE ESMM, 6.ºA, 12AV, JI, EBMAM – Literacias

3D.
iv.

Alteração do calendário das seguintes visitas de estudo; Teatro Politeama (2.º ano), Jogos
Matemáticos, Casino de Estoril, Universidade dos Valores.

v.

Os cursos CPTGPSI, CPTS, CPTV e CPTT visitarão a II.ª Mostra de Oferta Formativa do conselho
de Sintra.

vi.

Recomendação do Conselho Pedagógico: os docentes devem inteirar-se, e agir em
conformidade, das recomendações da Direção Geral da Saúde relativamente à problemática de
exposição ao Coronavírus.

vii.

No dia 14.03.2020 decorrerão atividades alusivas ao Dia Internacional da Matemática.

viii.

Aprovação dos temas das PAP a realizar em julho, abrangendo alunos de CPTDG, 6 alunos de
CPTAL, 14 alunos de CPTS, 11 alunos de CPTAS, 8 alunos de CPTV e 23 de CPTGPSI. Estes alunos
já se encontram em Formação em Contexto de Trabalho.

x.

Foram aprovados 7 RTP – 3.ºE, 5.ºA, 7.ºC, 9.ºE e 11.ºLH5. Aprovado um PEI – 3.ºE.

xi.

PIT, suspensos até alocação de verba para os transportes.

xii.

A docente Paula Marques cessou contrato no grupo 240, com efeito a 16.03.2020.

xiii.

Reuniões de avaliação do 2.º período: 30 e 31 de março p.f. e 1 de abril p.f., nos 2.º, 3.º ciclos
e secundário. No pré-escolar e 1.º Ciclo decorrerão a 31 de março p.f. e 1 de abril p.f.

xiv.

Aprovadas as ordens de trabalho das reuniões de avaliação e com os encarregados de
educação, referentes ao final de período.

xv.

Reuniões do DT com os encarregados de educação: 2.º, 3.º ciclos e secundário, entre 20 e 24
de abril p.f. JI e 1.º Ciclo, entre 13 e 17 de abril p.f.

xvi.

A reunião de diretores de turma foi aprovada para 18.03.2020.

xvii.

Foi lida a reclamação da docente Ana Paula Vilares, decorrente do direito de resposta à
exposição, endereçada ao Conselho Pedagógico, com conhecimento do Diretor, da autoria do

docente Fernando Faustino.

