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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
 
 

 
 
 
 
 

 

Minuta da ata de 18 de outubro de 2017 
Ordem de trabalhos 

Ponto um – Informações 

Ponto dois – Orientações para as Reuniões Intercalares 

Ponto três – Análise dos resultados nacionais das Provas de Aferição de 2017 

Ponto quatro – Reestruturação das matrizes CEI 

Ponto cinco – Outros assuntos.  

     Informações 

 Os planos de emergência das escolas do pré-escolar e primeiro ciclo já estão aprovados desde o 

dia treze de setembro.  

 Relativamente à Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães apenas se verifica que existe um 

parecer favorável sobre medidas de autoproteção datado de sete de janeiro de dois mil e quinze 

(documento segue em anexo a esta ata).  

 Desde dezasseis de agosto, o sistema que gere a rede de água contra incêndios na Escola Básica 

Pedro Jacques de Magalhães não funciona devido a uma fuga detetada na zona do auditório. 

 A partir da próxima segunda-feira (vinte e três de outubro), os alunos terão ocupação de tempos 

letivos da seguinte forma: quando estiverem vários professores a faltar, as turmas serão 

encaminhadas para a Biblioteca, Sala de Estudo e Sala de Convívio onde os alunos já podem 

requisitar jogos didáticos.  

 Os docentes não podem chegar atrasados às aulas e os alunos apenas podem sair da aula ao 

toque. 

 A cozinheira ofereceu-se para confecionar o almoço ou jantar de Natal.  

 A entrega de diplomas referente ao ano letivo transato efetuar-se-á no dia trinta e um de outubro, 

pelas dezoito horas e trinta minutos na Sociedade Filarmónica e Recreativa de Alverca. 

 A Educação Pré-Escolar tem como referência obrigatória as “Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar “ (OCEPE). 

 O Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC) deve ser consultado na seguinte página 

da Direção Geral de Educação: http://dge.mec.pt/autonomia-e-flexibilidade-curricular.  

 A Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães está inscrita no Programa Parlamento dos Jovens cuja 

edição deste ano está subordinada ao tema: “Igualdade de Género”. Esta atividade está a cargo do 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas.  

 Irá ser adquirido equipamento para que os alunos sejam atendidos no bar através de senhas. 

Igualmente será adquirido um monitor para que, em consonância com a rádio escolar, os alunos e 

os professores possam passar informações, notícias e divulgar atividades realizadas ou a realizar.  

 No dia vinte e três de outubro, realizar-se-á uma reunião de articulação na Escola Secundária Gago 

Coutinho com docentes das disciplinas de Português, Matemática, Inglês e Físico-Química.  

 As Associações de Pais/Encarregados de Educação concordam e irão colaborar com a realização de 

um desfile de Carnaval nas ruas de Alverca para todos os alunos do Agrupamento.  
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 Todos os assuntos relacionados com o e-mail institucional devem ser tratados com os docentes 

Pedro Vale e Nuno Lourenço. Os assuntos relacionados com a manutenção de equipamentos 

devem ser tratados com a docente Alexandra Rodrigues. Será afixado um horário para o efeito 

 Serão apagados, semanalmente, os documentos pessoais que constem dos computadores 

existentes na sala de professores e de diretores de turma.  

 Os docentes devem escrever o sumário e assinar, diariamente, os cargos/atividades de Escola 

junto da Chefe das Assistentes Operacionais. 

 Constituição das equipas dos Planos de Ação de Melhoria: 

a) Plano de Ação de Melhoria: Generalização e reforço da diferenciação pedagógica, Helena Pires, 

Fátima Costa, Dina Olival, Alcínia Figueiredo e Fátima Oliveira 

b) Plano de Ação de Melhoria: Reorganização das turmas - promoção do sucesso escolar, Manuela 

Paiva, Nuno Lourenço, Eva Gaspar, Elsa Simões e Marta Barroca.  

c) Plano de Ação de Melhoria: Envolver os alunos na organização escolar, Adelaide Ferreira, Sandra 

Cardoso, Vanda Coelho, Pedro Soares e Catarina Baicev. 

d) Plano de Ação de Melhoria: Melhorar os resultados escolares, Isabel Raposo, Lucília Paredes, Lígia 

Cristina, Ana Cristina Ferreira e Ana Antunes.  

 No seu todo a equipa de autoavaliação terá a seguinte constituição: Coordenadora: Lurdes 

Pedroso; Isabel Gomes (pré-escolar); Ilda Martins (primeiro ciclo); Adelaide Ferreira, Isabel Raposo, 

Manuela Paiva, Helena Pires (docentes); Luís Pita (biblioteca escolar); Fernanda Roma (autarquia); 

Vanda Coelho (encarregados de educação); Emília Mouro (administrativa); Jacinta Marques 

(assistente operacional); Pedro Soares, Catarina Baicev (alunos). 

 A psicóloga Ana Paula Barreiros vai realizar Testes Vocacionais a alunos de nono ano. 

 Foi integrada numa turma de 2º ano a aluna Lara Tavares. 

 Os departamentos irão reunir no dia vinte e dois de novembro. 

 Os departamentos de Línguas e de Matemática e Ciências Experimentais devem refletir sobre a 

eficácia da medida do desdobramento, no horário, nas disciplinas de Português e de Matemática 

no sétimo ano, na melhoria dos resultados escolares.  

 Todos os docentes já se encontram inscritos no programa de Gestão Integrada para a 

Administração Escolar online. As dúvidas deverão ser colocadas através do email 

carlalazaro@aepjm.pt. 

 A Direção encerra todos os dias entre as doze e as catorze horas e à segunda-feira de manhã entre 

as dez e as onze horas para reunião da equipa.  

       

Ponto dois 

  Foram apresentadas e aprovadas as orientações para as reuniões intercalares. As reuniões 

intercalares realizar-se-ão de vinte e quatro de outubro a onze de novembro de dois mil e 

dezassete, devendo os diretores de turma convocar os representantes de Pais e Encarregados de 

Educação. 

 

Ponto três  

 Foram analisados os resultados das Provas de Aferição de dois mil e dezassete, realizadas no 

segundo, quinto e oitavo anos comparativamente às médias nacionais e ao NUTS III 

(“Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos” – território dividido em vinte e 

cinco unidades territoriais, agora designadas de «unidades administrativas).  

 Foi ainda analisado o Documento “Resultados Nacionais das Provas de Aferição, dois mil e 

dezassete” no seu ponto dois referente aos resultados. Quanto à “Breve caracterização do 

desempenho dos alunos”, ponto três, foi devidamente lido e analisado. 
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     Ponto quatro 

  A proposta de reestruturação das matrizes do terceiro ciclo dos alunos com currículo específico 

individual deveu-se à impossibilidade de os docentes de educação especial fazerem o 

acompanhamento dos alunos às disciplinas de História e Inglês. Esta impossibilidade decorre do 

número de elementos do grupo de educação especial que viu o seu número reduzido em um 

docente no presente ano letivo.  

 

      Ponto cinco 

 Foi lido um Relatório sobre as aulas em desdobramento da disciplina de Português. 

 A coordenadora de Matemática e Ciências Experimentais informou que os docentes de 

Matemática estiveram reunidos no dia dezasseis de outubro e que os colegas fizeram um balanço 

muito positivo das aulas em desdobramento, uma vez que é possível dar um apoio mais 

individualizado aos alunos e todos têm a oportunidade de ir ao quadro na mesma aula. Segundo o 

testemunho dos alunos os mesmos ficam menos inibidos ao exporem as suas dúvidas e, assim, 

dizem que as aprendizagens estão facilitadas.  

 A professora Manuela de Jesus informou que o Plano de Turma está concluído e já foi dado a 

conhecer aos coordenadores de departamento. A professora Lurdes Pedroso referiu que o 

documento do Projeto de Educação para a Saúde que integra o plano de turma foi reformulado 

com base nas orientações recebidas pelo ministério da educação em articulação com o ministério 

da saúde.  

 A Coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais referiu que algumas 

turmas do segundo e terceiro ciclos irão participar na “Literacia 3D – Desafio pelo conhecimento”. 

No quinto ano, o desafio será sobre a matemática e no sexto ano sobre ciência. No sétimo ano, o 

desafio será o da leitura e no oitavo ano, competências de inglês.  

 As pré-olimpíadas de Matemática para o quinto ano, na categoria júnior para os alunos dos sextos 

e sétimos anos e a categoria A para os oitavos e nonos anos, realizar-se-ão no dia oito de 

novembro à tarde. 

 Os dinamizadores do projeto “Ecopilhas” agradeceram a participação da Escola na sexta edição da 

Campanha “O Pilhão vai à escola”.  

 No Âmbito do Projeto de Educação para a Saúde (PES), neste ano letivo, os alunos abrangidos 

pelos Cheques Dentistas são os que nasceram em dois mil e dez, dois mil e sete e dois mil e quatro. 

 Os rastreios orais no primeiro ciclo irão decorrer entre o dia seis e nove de novembro. 

  Estão calendarizadas sessões formativas sobre alimentação “Revela o teu melhor”, nos dias três e 

seis de novembro, para o nono ano e sessões para o sétimo ano “Afetos e sexualidade 

Responsável”, nos dias dez a doze de janeiro de dois mil e dezoito. 

  O projeto “Jogos Nestlé Crianças Saudáveis” destina-se aos alunos do Pré-Escolar e primeiro ciclo 

e poderá integrar as atividades dos anos/ turmas que estão a desenvolver os seus projetos no 

âmbito da alimentação. 

 A “REDE EXAEQUO”, Associação de Jovens Lésbicos, gays, bissexuais, trans, intersexo e apoiantes 

propõe sessões de debate, com o objetivo de reduzir o bullying escolar, com os seguintes temas: 

“Orientação Sexual”, “Identidade de Género”, “Biologia Sexual”, “Discriminação e Igualdade” e 

“Dúvidas e Mitos”, contudo o conselho pedagógico sugeriu que estas sessões deveriam ser 

destinadas prioritariamente aos docentes a fim de lhes fornecer a formação necessária para a 

abordagem destas temáticas. ---------------------------------------------------------------------------- 
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A Presidente do Conselho Pedagógico 

 
 

Ana Cristina Pereira 
 

 

A Secretária 

 
Fernanda Domingues 

 

 


