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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
 
 

 
 
 
 
 

 

Minuta da Ata número cinco 
 
Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, pelas dezasseis horas e quinze 

minutos, 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 – Análise do Documento “ Provas Finais e Exames Nacionais -  principais indicadores – ensino 

básico e secundário (2017); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três – Análise e reflexão dos Resultados Escolares do 1º período; ----------------------------------------------- 

Ponto quatro – Análise dos procedimentos adotados quanto à supervisão em cada Departamento; ---------- 

Ponto cinco – Análise do Relatório de supervisão das AEC; ---------------------------------------------------------------- 

Ponto seis – Monitorização do Plano de Ação Estratégica; ----------------------------------------------------------------- 

Ponto sete – Informações sobre o procedimento da 2ª avaliação intercalar;  ----------------------------------------- 

Ponto oito – Outros assuntos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Em relação ao ponto um da ordem de trabalhos, a presidente do Conselho Pedagógico, professora Ana 

Cristina Pereira, prestou as seguintes informações: ----------------------------------------------------------------- 

 A Direção agradece às docentes e às assistentes operacionais da Escola do Ensino Básico, número 

um, as atividades realizadas no dia onze de janeiro do corrente ano, na abertura do Projeto 

“Brigada do Amarelo”; 

 No dia trinta de janeiro decorreu a sessão do parlamento dos Jovens subordinada ao tema 

“Igualdade de Género” com a presença da Deputada da Assembleia da República Maria da Luz 

Rosinha e do Senhor Presidente da Câmara Alberto Mesquita. A senhora Deputada enalteceu o 

civismo e espirito crítico evidenciado pelos cerca de cento e vinte alunos presentes nesta sessão. A 

Direção agradece à docente Margarida Nunes, responsável por este programa, bem como às 

docentes que acompanharam os alunos, a saber, Cristina Santos, Carla Calado e Paula Couto; 

 No dia nove de fevereiro, os alunos da escola Secundária Gago Coutinho que frequentam o curso 

de Técnico de Apoio Psicossocial irão fazer atividades no âmbito do Projeto “Animação de Rua”; 
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 A Direção criou um documento que os (as) docentes deverão preencher e entregar na Direção, 

com a antecedência mínima de quarenta e oito horas, quando participarem em visitas de estudo 

ou outras atividades; 

 O portal InfoEscolas apresenta as estatísticas do ensino básico e secundário e atualiza a 

informação sobre todos os ciclos de ensino abrangendo, agora, cerca de cinco mil trezentas e 

cinquenta escolas, segue em anexo a nota informativa; 

 Foi lida, a este órgão, a proposta apresentada à tutela pelo Conservatório Regional Silva Marques 

sobre a aplicação de Provas de Aferição aos alunos que frequentam o ensino artístico 

especializado que segue em anexo a esta ata. Após análise da referida proposta, o Conselho 

Pedagógico concorda com a posição do Conservatório Regional Silva Marques, no sentido da não 

realização das provas de aferição, conforme previsto no ponto 2, artigo 16º, Despacho Normativo 

nº 1F/2016, de 5 de abril; 

 Encontra-se em anexo a esta ata o parecer dos Diretores dos Agrupamentos de Escolas/Escolas 

Secundárias do Concelho de Vila Franca de Xira sobre a proposta de Carta Educativa que foi lida e 

comentada neste Conselho; 

 No dia dezassete de maio do presente ano os alunos de nono ano irão ao “Festival da Juventude”, 

organizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; 

 a Presidente deste órgão informou que a diretora de turma da turma F do quinto ano, Fátima 

Germano, será substituída pela professora Helena Pires, passando esta a desempenhar as funções 

de diretora de turma até ao final do ano letivo. As turmas A, C e D do oitavo ano encontram-se 

sem aulas à disciplina de Matemática por não haver, até à data, professores disponíveis para a 

substituição da professora Ana Rute Pereira. 

 

Ponto dois 

 Relativamente à percentagem de percursos diretos de sucesso entre os alunos do terceiro ciclo do 

ensino básico e artístico houve uma evolução positiva quando comparados os anos de dois mil e 

catorze e dois mil e dezassete, uma vez que passa de quarenta e dois por cento para quarenta e 

seis por cento, embora tenha decrescido em dois mil e dezasseis; 

 Quanto à percentagem de percursos diretos de sucesso entre os alunos do terceiro ciclo do ensino 

básico geral e artístico do distrito de Lisboa, também houve evolução positiva, uma vez que em 

dois mil e dezasseis o sucesso foi de quarente e um por cento e em dois mil e dezassete subiu para 

quarenta e sete por cento. Um dado significativo foi o sucesso apresentado por alunas que, em 

dois mil e dezassete, é de cinquenta e um por cento, enquanto o dos alunos se situa nos quarenta 

e um por cento; 

 Quando comparados os alunos com Apoio Social Escolar com os que não beneficiam desse apoio, 

verifica-se que os últimos obtêm maior sucesso; 
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 No que diz respeito à classificação média nacional (escala de um a cinco) na prova de Português do 

terceiro ciclo verifica-se uma melhoria de dois mil e treze, dois virgula seis (2,6) a dois mil e 

dezassete, três virgula zero (3,0), sendo mais significativa no ano de dois mil e quinze, três virgula 

um (3,1). Na disciplina de Matemática do terceiro ciclo, verifica-se uma melhoria de dois mil e 

treze, dois virgula quatro (2,4) para dois mil e catorze, dois virgula oito (2,8) e em dois mil e 

dezassete revelou uma ligeira melhoria, dois virgula nove (2,9). Este documento fica em anexo à 

ata, sendo suprimidas as páginas referentes ao Ensino Secundário.  

 

Ponto três 

 

 Foi apresentada a grelha com os resultados escolares alcançados no primeiro período que segue 

em anexo a esta ata; 

 Foram apresentados e analisados os relatórios elaborados pelos Departamentos Curriculares 

relativamente aos resultados escolares do 1º período. 

 

Ponto quatro 

 

 Relativamente ao cumprimento das planificações, a coordenadora do Departamento de Línguas, 

professora Graça Vaz, referiu que foi necessário proceder a adequações nas planificações da 

disciplina de Francês para os oitavo e nono anos de escolaridade; Também a coordenadora do 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas, professora Luísa Leite, informou que foram feitas 

pequenas adequações às planificações na disciplina de História em relação aos sétimo e oitavo  

anos de escolaridade; A professora Lurdes Pedroso, coordenadora do Departamento de 

Matemática e Ciências Experimentais, mencionou que houve necessidade de proceder a 

adequações na planificação de Matemática para a turma D do nono ano. Para além destas 

especificidades, todos os Departamentos referiram o cumprimento das planificações nas 

disciplinas que os integram; 

 Prática da supervisão: departamento do Pré-Escolar já se iniciou a supervisão entre pares; 

Departamento do primeiro ciclo decorre com normalidade; Departamento de Línguas estão 

agendadas todas as supervisões a realizar este ano letivo; Já foram iniciadas e estão a decorrer da 

melhor forma; Departamento de Ciências Sociais e Humanas, foi agendado, apenas, o primeiro 

momento de supervisão entre pares e que este já se iniciou, sem nenhuma resistência por parte 

dos professores; Departamento de Matemática e Ciências Experimentais foram conjugados os 

horários entre todos para conseguir agendar as supervisões entre pares e que já foram iniciadas; 

Departamento de Expressões a calendarização da supervisão está feita para todo o ano letivo e 

que já teve o seu início. 
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Ponto cinco 

 

 A coordenadora do Departamento do primeiro ciclo fez referência ao relatório de supervisão das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) realçando que o empenho dos alunos foi bom, 

assim como o comportamento em todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento. O 

relatório encontra-se em anexo a esta ata.  

 

Ponto seis 

 Dia dezanove de fevereiro, pelas catorze horas, haverá uma reunião com a doutora Marta 

Procópio a fim de serem analisadas as medidas constantes no Plano de Ação Estratégica. 

 

Ponto sete 

 Informações sobre o procedimento da segunda avaliação intercalar: calendário para as reuniões 

semestrais; último dia do semestre será o dia nove de fevereiro e o primeiro dia do segundo 

semestre será o dia quinze do referido mês; as reuniões de Conselho de Turma para registo das 

avaliações das disciplinas semestrais realizar-se-ão a sete de fevereiro; avaliações intercalares 

respeitantes a cada disciplina serão introduzidas no programa Gestão Integrada para 

Administração Escolar entre quinze e vinte de fevereiro, devendo os diretores de turma, abrir 

reuniões para o efeito; caso existam Planos de Promoção do Sucesso Educativo para elaborar, 

assim como motivos considerados pertinentes e inadiáveis pelo diretor de turma, as reuniões de 

conselho de turma devem ser solicitadas na Direção. 

 

Ponto sete 

 

 A professora Lígia Cristina apresentou para aprovação os Programas Educativos Individuais dos 

alunos registados nesta ata; 

 O professor Paulo Cairrão, dinamizador do Clube “ Rádio Escolar” fez saber que o clube já tem 

instalações próprias e que, no dia trinta de janeiro, inaugurou oficialmente as suas emissões, em 

direto, com uma entrevista à senhora deputada Maria da Luz Rosinha. Os alunos revelam-se muito 

empenhados no projeto do Clube e estão a trabalhar nas grelhas de programação. Também, a 

atuação da Tuna da Escola Superior de Educação levada a efeito na escola sede para todos os 

alunos foi, posteriormente, difundida pela Rádio escolar, assim como a entrevista que os alunos 

realizaram aos seus elementos. A presidente do Conselho Pedagógico aproveitou para informar 

que as instalações, onde se encontra sediado o Clube, foram gentilmente cedidas pela associação 

de pais e encarregados de educação; 
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 Sob solicitação, por parte da senhora diretora todos os Departamentos refletiram e se 

pronunciaram sobre as dinâmicas das estruturas pedagógicas durante o primeiro período; 

 A professora Adelaide Ferreira informou que está a decorrer, pelo segundo ano consecutivo, o 

Orçamento Participativo das Escolas, no âmbito do qual alunos do terceiro ciclo e do ensino 

secundário podem apresentar propostas de projetos de acordo com o consignado no Despacho 

n.º436 A/ 2017. Informou ainda que, para além da divulgação da medida aos alunos, num Placard 

da escola e na página do Agrupamento, as informações foram também enviadas por correio 

eletrónico aos professores de todos os Departamentos dos segundo e terceiro ciclos; 

 Relativamente ao Plano Anual de Atividades do Agrupamento, foi referido o envio, a todos os 

coordenadores de Departamento, de um email solicitando a atualização das atividades que se 

preveem dinamizar; 

 O professor Luís Pita, coordenador da Biblioteca Escolar, solicitou a todos os coordenadores que 

participassem na atividade “ A Questão da Semana”, inserida no Plano de Melhoria da Biblioteca, 

elaborando uma questão, no Departamento, e entregando-a na Biblioteca. O objetivo é que os 

alunos respondam às questões da semana pesquisando a resposta nos livros existentes na 

Biblioteca. A atividade será divulgada através dos diretores de turma; 

 A professora Lurdes Pedroso informou que reuniu, no dia vinte e cinco de janeiro, com a equipa 

operacional da ação de melhoria “Melhorar os resultados escolares” com o objetivo de serem 

analisados os objetivos e as medidas propostas e elaborado um questionário a aplicar aos alunos 

sobre as disciplinas de Português e Matemática. Esta inquirição será feita por amostragem e 

realizada online.  

      Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a ata. 

 
 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

 
Ana Cristina Pereira 

 

 

A Secretária 

 
Manuela de Jesus 

 

 


