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1. Conferência Educar para o Direito 

Paula Varandas 12 abril 2018 10:30 / Contactos  

2. Relatório Refeitório  

Entrega do relatório de avaliação. Recomendações resultantes do observado. 

3. Contactos RPEE 

A APEE continua com um acesso muito escasso aos contactos dos RPEE. Do e-mail enviado 
em dezembro apenas um terço dos representantes das turmas da escola responderam. Há 
RPEE que não receberam o e-mail a solicitar os contactos. Dos formulários entregues em papel 
no início do 2º período para serem entregues pelos DT nas reuniões de pais e encarregados de 
educação nenhum contacto foi recebido. 

4. Entrega brochuras alunos 9º ano 

Solicitar a entrega da publicação de orientação vocacional aos alunos do 9º ano de escolaridade 
da ESRDL. 

5. Preocupação alunos 7º ano 

Pais e encarregados de educação de turmas do 7º ano de escolaridade referiram as dificuldades 
que os seus filhos estão a sentir em algumas disciplinas, nomeadamente a português. Uma das 
razões invocadas pela docente aponta para a «falta de bases» dos alunos. É um argumento que 
poderá responsabilizar os docentes que precederam a atual titular na referida falta de bases, 
sendo este um aspeto que a Direção do Agrupamento poderá analisar. A meio do ano letivo, os 
resultados dos alunos são bastante insatisfatórios, apresentando sinais de ansiedade, 
preocupação excessiva, tensão e perda de confiança. 

6. Lisboa Cantat  

O Coro Lisboa Cantat (Instituição de Utilidade Pública, sede em Alvalade e apoio da JFA) propõe 
uma atuação na escola no dia 12 de junho à tarde com um coro americano convidado. Eventual 
interesse para o Grupo Coral do Rainha.  

7. Visitas de estudo 3º período  

As turmas privadas de visitas de estudo no 3º período estão a realizá-las de inverno, sem 
condições meteorológicas adequadas para a sua realização e com uma participação 
reduzidíssima.  

8. Matrículas – Manual Procedimentos 

Criar uma publicação que sintetize de que forma é que as matrículas se fazem para cada ano de 
escolaridade, incluindo legislação e datas na medida do que for possível. Um documento de 
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âmbito geral e que possa ser adaptado todos os anos, dando resposta a uma preocupação 
frequente das famílias, nomeadamente nas mudanças de ciclo. 

9. Laboratório Media 

Criação de um Laboratório de Media onde se possa desenvolver o Jornal Académico para outros 
formatos: digital, vídeo, rádio, web, web 2.0 coordenado pela escola com a participação de 
alunos e professores e associação de estudantes. Possibilidade de tratar temas atuais como as 
fake news através de meios e linguagens apelativas para os alunos e de envolver diversos 
atores da comunidade educativa beneficiando do knowhow decorrente da atividade profissional 
ou da formação académica que detenham. 

10. Dia Mundial Coração – 29 de setembro 

Oportunidade de divulgar o desporto escolar e de fomentar a prática desportiva com o objetivo 
de incrementar a participação dos alunos nas modalidades propostas ao longo de todo o ano 
letivo. Em 2018, o Dia Mundial do Coração é num sábado pelo que se propõe a sua realização 
num dia anterior num formato em que todas as modalidades se instalam nos espaços em que 
são praticadas e todos os alunos participam em algumas das atividades propostas, possibilitando 
que as turmas possam ser divididas em grupos que participam em diferentes propostas. A 
criação de uma competição poderá contribuir para a motivação e envolvimento dos alunos. 

11. Plano Nacional de Cinema  

Candidatar a escola ao Plano Nacional de Cinema de forma a enriquecer a oferta de clubes e 
projetos da escola proporcionando aos alunos o acesso a um importante projeto curricular que 
se articula com o Projeto Educativo do Agrupamento. Estabelecer parcerias com o cinema do 
bairro (CinemaCity) ou equipamentos que possibilitem a projeção de filmes (Assembleia 
Municipal de Lisboa) e procurar apoio da autarquia através da JF Alvalade. O PNC prevê o 
visionamento de filmes em salas de cinema e na escola para alunos de todos os ciclos de 
escolaridade. Permite contribuir para o Plano Anual de Atividades e pode ser desenvolvido em 
diversas disciplinas. 

 

Informação sobre o Plano Nacional de Cinema: 
http://www.dge.mec.pt/plano-nacional-de-cinema 
 
Informação sobre a candidatura do último ano letivo: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/PNC/candidaturas_pnc_2017-2018.pdf 
http://www.dge.mec.pt/noticias/plano-nacional-de-cinema-candidaturas-2017-18 
 
Informação sobre os filmes recomendados no último ano letivo: 
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Projetos_Curriculares/Plano_Nacional_Cinema/d
ocumentos/pnc_2017_18_lista_filmes.pdf 
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