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MEMORANDO 
 

¨ Foram apreciados os Critérios Gerais para a Elaboração de Horários: 
à Recomendação que nos 2º e 3º ciclos, as disciplinas sujeitas a prova de aferição/ exame nacional 
(Português e Matemática) estejam distribuídas no período da manhã, quando a concentração dos alunos 
é maior. É uma preocupação dos EE e da APEEESO; 
à O Sr. Diretor decidiu que os departamentos não realizariam a reunião em que os docentes 
manifestavam as suas preferências de serviço, para não condicionar a distribuição de serviço; 
à Assegurar que a distribuição de serviço, além de considerar o perfil do docente e a continuidade 
pedagógica, respeite de igual forma a sua graduação profissional;  
à Garantir a atribuição de uma sala por turma na medida do possível, cumprindo as orientações das 
autoridades de saúde;  
à Evitar a ocupação dos laboratórios de Química por turmas que não estejam acompanhadas por um 
professor da disciplina devido à existência de reagentes perigosos e material sensível. 

¨ Foram aprovados por unanimidade os Critérios Gerais para a Elaboração de Horários. 
¨ Foi solicitado ao Sr. Diretor a criação de um e-mail institucional para cada aluno. A situação será avaliada 

em setembro. 
¨ Foi questionada a redução da carga letiva na disciplina de Geografia no 8º ano, que passou de 100 para 

50 minutos semanais. O Sr. Diretor respondeu que as matrizes não foram discutidas em reunião de 
departamento e que a sua proposta foi analisada e discutida em reunião de CP, que se certificou que 
todas as matrizes estão de acordo com o que a lei permite. 

¨ A disciplina de Físico-Química, no 7º ano, passou de 100 para 150 minutos semanais. 
¨ Foi sugerido que, no próximo ano letivo, os Critérios Gerais para a Elaboração de Horários incluíssem 

critérios para o 1º ciclo e as AEC. 
 

Odivelas, 28.07.2020 
 
O Presidente do Conselho Geral 
Cidália Lopes 
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