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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
 
 

 
 
 
 
 

 

Minuta Ata número oito 
 
 

 
Aos dezassete dias do mês de abril 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 – Preparação das Provas de Aferição/Finais de dois mil e dezoito; ---------------------------------------- 
Ponto três – Análise dos resultados escolares do segundo período; ----------------------------------------------------- 
Ponto quatro – Análise do Despacho n. º5908/2017, de 5 de julho (Flexibilização Curricular); -------------------- 
Ponto cinco – Definição de regras para a constituição das turmas de sétimo ano no próximo ano letivo; -----
Ponto seis - Outros assuntos. 
 
Ponto um 

 Foi enviado para os coordenadores de departamento o cronograma com as atividades previstas 
para os meses de maio e junho;  

 Os conselhos de turma dos nonos anos decorrerão ente os dias sete e treze de junho, tendo as 
reuniões sido programadas para períodos de duas horas cada; 

 O Despacho-Normativo n. º6/2018 de 12 de abril estabelece os procedimentos para as matrículas e 
respetiva renovação bem como as normas a observar na distribuição das crianças e alunos; 

 No dia vinte e quatro de abril a Diretora do Agrupamento terá uma reunião da rede escolar;  

 Têm sido realizadas várias reuniões para descentralização de competências na área da educação; 
assim, os espaços físicos, a tutela do pessoal não docente e a Ação Social Escolar entre outras, 
passarão a ser da responsabilidade dos municípios em todos os ciclos do ensino básico e 
secundário;  

 Os Serviços Municipalizados da Água agradeceram a participação da escola da Quinta da Vala nas 
comemorações do Dia Mundial da água;  

 No mês de março verificou-se um gasto em fotocópias superior ao efetuado nos meses anteriores; 

 O IGeFE- Instituto de Gestão Financeira da Educação, autorizou a medida de exceção que permitirá 
a compra de quarenta e dois computadores para as salas de aula da escola sede; 

 Tem-se verificado um aumento crescente de sujidade em algumas salas, no final das aulas; por esta 
razão, a Diretora solicitou aos Coordenadores de Departamento que alertem os docentes para a 
necessidade de estarem vigilantes e atuarem em conformidade;  

 Os cabos existentes nas salas de aula e que fazem a ligação dos computadores ao sistema de vídeo, 
continuam a ser danificados apesar de se ter diligenciado no sentido de os suspender e dessa 
forma os proteger;  

 Com o objetivo de promover boas relações entre os diversos grupos de profissionais, as Assistentes 
Operacionais em articulação com a Direção, propõem a realização de um passeio a Sintra no dia 
vinte e três de junho; 

 As docentes Isabel Gomes e Maria do Céu Lúcio estiveram presentes na ação de formação 
promovida pela IBM e pela DGE tendo em vista a continuação do projeto “Um ecossistema perto 
de nós” no próximo ano letivo;  

CONSELHO PEDAGÓGICO 

2017/2018 

 



Página 2 de 3 /_______ 

 

 As professoras Ana Vaz e Iolanda Farias de Físico-química acompanharam os alunos Madalena 
Ferreira do oitavo ano turma A, Ricardo Lemos e Sara Albino ambos do oitavo ano turma B, às 
Olimpíadas de Química Júnior que se realizaram no Instituto Superior Técnico, no dia catorze de 
abril; 

 Foram apurados para a segunda fase do Concurso Pangea que decorrerá no dia vinte e oito de abril 
os alunos Ana Margarida Costa e Carlos Martim Otto Sequeira do sétimo A, Joana Patrícia Pita do 
sétimo D, Dinis Firmino Dias do sétimo F e Pedro Horta Santos do sétimo H; os alunos serão 
acompanhados pelas professoras Maria Madeira e Eva Gaspar.  

 
Ponto dois 

 Legislação afeta às Provas de Aferição/ Finais, a saber: Regulamento das Provas de Avaliação 
Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário, Anexo I ao 
Despacho Normativo nº 4‐A/2018, de 14 de fevereiro, na sequência do estipulado no calendário de 
provas e exames de 2018 (Despacho nº 5458‐A/2017, de 22 de junho); Normas 1 e 2/JNE/2018; 
Guia para aplicação de condições especiais na realização de Provas e Exames – JNE/2018.  

 
Ponto três 
 

 Os Coordenadores de Departamento e a Representante de Oferta Complementar apresentaram os 
resultados da avaliação do segundo período e fizeram uma análise comparativa dos resultados dos 
primeiro e segundo períodos; 

 A Coordenadora do Departamento de Línguas enfatizou o impacto positivo na aprendizagem dos 
alunos, do desdobramento das aulas na disciplina de Português, no sétimo ano de escolaridade, e a 
reformulação do trabalho efetuado na disciplina de Francês com as turmas dos oitavos e nonos 
anos cuja consequência foi a melhoria global dos resultados; 

 A Coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais mencionou que as 
docentes de Matemática têm vindo a utilizar nas aulas, com sucesso, a plataforma Khan Academy 
verificando-se igualmente uma grande partilha de ferramentas informáticas entre os docentes; 

 A Presidente do Conselho Pedagógico referiu a importância dos docentes de Português e 
Matemática reunirem e definirem as medidas de promoção do sucesso a implementar em cada ano 
de escolaridade, no próximo ano letivo destacando ainda a necessidade de uma reflexão profunda 
sobre as medidas de promoção do sucesso para os alunos com necessidades educativas especiais.  

 
Ponto quatro 
 

 Análise do Despacho n. º5908/ 2017, de 5 de julho dado que, embora ainda sem critério de 
obrigatoriedade para o próximo ano letivo, a Flexibilização Curricular é um programa a generalizar. 

 
Ponto cinco 
 

 Foi solicitado aos departamentos curriculares a indicação de critérios a ter em consideração na 
constituição das turmas referindo-se ainda a importância das informações que, para o mesmo fim, 
devem advir dos Conselhos de Turma.  

 
Ponto seis 
 

 O Coordenador dos Professores Bibliotecários, Luís Pita, solicitou a todos os Coordenadores de 
Departamento que recolham, junto dos docentes do agrupamento, propostas de aquisição de livros 
para as Bibliotecas Escolares. As referidas propostas deverão ser entregues até ao final do ano 
letivo, em documento próprio, que irá ser enviado a todos os Coordenadores de Departamento. O 
Coordenador dos Professores Bibliotecários agradeceu ainda, em nome da Equipa das Bibliotecas 
Escolares, a todos os Departamentos a colaboração, o voluntarismo, o interesse e a participação 
demonstrados ao longo da “Semana da Leitura”, que decorreu entre os dias cinco e nove de março, 
e através da qual se pretendeu colocar em destaque a íntima articulação existente entre a palavra 
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escrita e o cinema (“Palavras em Ação!”). 

 A representante de Educação Especial, Lígia Cristina, apresentou para aprovação os Programas 
Educativos Individuais de novos alunos nee; 

 A Coordenadora de Projetos, Adelaide Ferreira, informou que na sequência das votações realizadas 
no dia vinte e três de março alusivas ao Orçamento Participativo das escolas, a proposta vencedora 
foi “O quintal da Jacques” no âmbito da qual irá ser organizado um jardim comestível (jardim 
botânico e horta). O projeto em questão beneficiará do orçamento previsto que, ainda assim, não 
esgotará o orçamento atribuído à escola facto pelo que o segundo projeto “Tuna Magalhães” 
também será exequível. 

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

A Presidente do Conselho Pedagógico 

Ana Cristina Pereira 

A Secretária 

Adelaide Ferreira 

 


