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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
 
 

 
 
 
 
 

 

Minuta Ata número nove 
 
Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, pelas dezasseis horas, reuniram os membros do 

Conselho Pedagógico, sob a presidência da professora Ana Cristina Pereira, na sala de Pequenos Grupos 

número quatro, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto um – Informações; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois – Aprovação das Informações-prova das provas a nível de Escola e de Equivalência à Frequência 

do 3º Ciclo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto três – Outros assuntos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este Conselho teve início com a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade. -------Ponto um  

 O próximo Conselho Pedagógico realizar-se-á no dia vinte e dois de maio devido à realização das reuniões de 

avaliação do terceiro período do nono ano; 

 No dia catorze de maio realizar-se-á uma reunião da Secção de Avaliação para proceder à elaboração dos 

documentos necessários para as reuniões de avaliação, de modo a serem aprovados na próxima reunião do 

Conselho Pedagógico; 

 No dia trinta de maio realizar-se-ão as seguintes reuniões: Departamento da educação pré-escolar, primeiro 

Ciclo e de Diretores de Turma dos dois ciclos; 

 A docente Carla Lázaro foi nomeada a responsável pela proteção de dados do Agrupamento e no âmbito do 

Plano Interno de Segurança, foi nomeado como responsável, o professor Abílio Mocho, que contará com a 

colaboração da Diretora do Agrupamento e da Coordenadora das Assistentes Operacionais, Isabel Matos; 

 Foi enviada para o correio electrónico de todos os docentes a Portaria nº 119/2018 de 4 de maio. Esta 

portaria estabelece os procedimentos aplicáveis em sede de reposicionamento, para efeitos de 

determinação do escalão de ingresso; 

 O presidente da Junta de Freguesia de Alverca e Sobralinho enviou um email a agradecer a participação do 

aluno Renato Grilo, da turma E do sexto ano, nas comemorações do vinte e cinco de abril; 

 No dia dezoito de abril de dois mil e dezoito, o Agrupamento homenageou a ex-autarca e atual deputada 

Maria da Luz Rosinha na presença do Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, tendo decorrido 

como o previsto e tendo obtido, da maioria dos presentes, manifestações de agrado pela forma agradável e 

descontraída como tudo se processou, realçando o contributo de todos os participantes, nomeadamente as 

atuações da Tuna Magalhães; 

 A Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares já submeteu ao Instituto de Gestão Financeira, a proposta 

de reforço do orçamento desta escola, para que tenham lugar as obras necessárias para a reparação da fuga 

de água que ocorreu no seu Auditório; 
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 Na semana de onze a quinze de junho, exceto no dia doze, devido à realização das Provas de Aferição do 

oitavo ano a Matemática, deverá ser efetuado na escola, o primeiro simulacro em situação de incêndio, de 

modo a permitir um primeiro diagnóstico e adequar os procedimentos necessários; 

 Na reunião da Rede Escolar realizada a vinte e quatro de abril do presente ano, ficou estabelecido que o 

Agrupamento poderá integrar mais duas turmas de primeiro ciclo, mais uma de quinto ano, mais uma de 

sétimo ano e mais uma de nono ano; 

 O dia do Agrupamento será no dia um de junho e as atividades decorrerão das dez às treze horas. Os 

Departamentos deverão apresentar na Direção, as atividades que pretendem realizar até ao dia vinte e dois 

de maio; 

 A docente Lurdes Pedroso deu as seguintes informações em relação ao trabalho desenvolvido pela equipa de 

autoavaliação, no âmbito do respetivo Plano de Ação de Melhoria: foi apresentado pela docente, o relatório 

com a análise dos questionários de opinião aplicados aos alunos do segundo e terceiro ciclos, relativos ao 

ensino-aprendizagem das disciplinas de Português e Matemática. Os alunos (dez por turma) foram inquiridos 

on-line, no período que decorreu de vinte e dois de fevereiro a vinte e dois de março. Esta análise teve em 

conta os três itens que integram o questionário, a saber: “O que é para ti a disciplina de 

Matemática/Português?”; “Fatores que contribuem para o sucesso da aprendizagem nas disciplinas de 

Matemática/Português.”; “Fatores que contribuem para o insucesso da aprendizagem nas disciplinas de 

Matemática/Português.” Este relatório será posteriormente afixado na escola para que todos (professores e 

alunos) possam tomar conhecimento e refletir sobre os resultados; 

 Em relação ao Plano de Ação de Melhoria que visa a formação das turmas, já foi também elaborado pela 

respetiva equipa, um inquérito dirigido aos alunos do sétimo ano e aos dois representantes dos 

Encarregados de Educação dessas turmas. Os alunos serão escolhidos aleatoriamente, dez por turma e o 

questionário será realizado on-line no dia doze de maio, no período da manhã. Também irão ser sorteados 

quinze docentes que lecionam este ano de escolaridade para responderem ao mesmo questionário. 

Pretende-se no final poder tirar ilações que permitam melhorar o que for necessário; 

 A equipa responsável pelo Plano de Ação de Melhoria que visa a Diferenciação Pedagógica irá reunir no 

próximo dia nove de maio. 

 Foi também apontada pela Presidente deste Conselho Pedagógico, a possibilidade de se dividirem as turmas 

logo no quinto ano. Os Coordenadores dos vários Departamentos deverão abordar este assunto nas 

reuniões com os outros professores, de modo a refletirem e aferirem alguns critérios de atuação neste 

processo; 

 A professora Adelaide Ferreira deu as seguintes informações sobre o Projeto OSOS: Trata-se de um Projeto 

Internacional – Open Schools for Open Societes (Escolas Abertas para Sociedades Abertas) e é coordenado a 

nível nacional pela unidade Ciência Viva e tem como objetivos estreitar as relações entre a escola e a 

comunidade, fomentando nos alunos uma cidadania ativa e responsável. A Direção reconhece a grande 

importância deste Projeto, no sentido de que ele contribui para a abertura do Agrupamento a fim de se 

tornar uma escola aberta, inclusiva e realça com mérito o trabalho desenvolvido pela docente Adelaide 

Ferreira; 
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 A Direção agradece aos docentes Luís Fidalgo, Ana Jorge e Madalena Moreira, pela sua iniciativa e a todos os 

que com eles têm colaborado, no movimento de recolha de cromos alusivos à natureza/animais para 

entrega no IPO às crianças que ali se encontram internadas; 

 Por fim, foi apresentado o cronograma das atividades relativas aos meses de maio e junho que segue em 

anexo a esta ata.  

 

Ponto dois 

 Foram apresentadas as Informações Prova das disciplinas de Português e de Matemática a nível de escola 

para os alunos com necessidades educativas especiais. Da análise que foi feita concluiu-se que as mesmas 

estão de acordo com o perfil dos alunos e de acordo com a adequação das condições que constam nos 

respetivos Planos Educativos Individuais. Estas informações prova serão apresentadas aos alunos e aos 

respetivos encarregados de educação em reunião especificamente convocada para o efeito; 

 Foram também apresentadas as Informações Prova, das Provas de Equivalência à Frequência do terceiro 

ciclo não sujeitas a prova final. Da análise que foi feita concluiu-se que estas se encontram de acordo com a 

legislação em vigor, e serão a seguir divulgadas e afixadas publicamente.  

 

Ponto três 

 Em relação às aulas previstas de Português e de Matemática que visam a preparação dos alunos para as 

provas finais, a professora Graça Vaz, Coordenadora do Departamento de Línguas e a professora Maria de 

Lurdes Pedroso, Coordenadora do Departamento das Ciências Experimentais e da Matemática referiram que 

o seu agendamento terá de ser visto e articulado com as reuniões de avaliação do terceiro período, e irá ser 

combinado com os docentes das respetivas disciplinas. O calendário das reuniões de avaliação está a ser 

elaborado e será posteriormente afixado.  

Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a ata dando-se por terminada a reunião pelas vinte horas.  

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

 
Ana Cristina Pereira 

 
 

 

A Secretária 

 
Ana Paula Antunes 

 

 


