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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
 
 

 
 
 
 
 

 

Minuta Ata número seis 
 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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 - Apreciação do Projeto Educativo do quadriénio 2017-2021; --------------------------------------------- 

Ponto três - Apresentação do Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo de 2017/2018; ----------- 

Ponto quatro - Apreciação do Regulamento Interno do Agrupamento do quadriénio 2017-2021; -------------- 

Ponto cinco – 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 docente Fátima Costa irá ser nomeada coordenadora do secretariado de Provas Externas 

(Aferição/Finais) e a restante equipa irá ser constituída pelos seguintes elementos: Marina 

Pacheco, Manuela Paiva, Luísa Leite, Rosário Araújo, Lurdes Pedroso, Isabel Raposo, Ilda Martins e 

Virgínia Santos. Todos os docentes devem consultar e analisar a Legislação que regulamenta estas 

Provas: Despacho Normativo nº 4-A/2018 de 14 de fevereiro e o Despacho nº 5458-A/2017 de 22 

de junho; 

 Foi feito o recenseamento de todos os docentes tendo a Secção de Avaliação de Desempenho 

Docente reunido a quinze de fevereiro deste ano para análise de todos os documentos inerentes 

ao processo de avaliação docente; 

  A próxima reunião de Conselho Pedagógico realizar-se-á a sete de março e a Secção de Avaliação 

reúne a cinco de março; 

 No dia catorze de março realizar-se-ão as reuniões de Diretores de Turma e dos departamentos do 

pré-escolar e primeiro ciclo a fim de preparar a avaliações referentes ao segundo período; 

 A Direção fez vários agradecimentos ao trabalho desenvolvido por vários professores: Helena 

Pires; Paulo Cairrão; Vera Marques; Nuno Lourenço, César Saramago, Ivo Gonçalves; Margarida 

Nunes e Luísa Leite; 
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 A Diretora informou ainda que a utilização dos telemóveis para contactos dos Diretores de turma 

com os Encarregados de Educação, nas várias escolas do Agrupamento, está a ser feita de forma 

eficiente e equilibrada a avaliar pela primeira fatura desde que este serviço entrou em 

funcionamento; 

 Por decisão da Direção muitos alunos têm participado na limpeza de espaços escolares como 

medida corretiva, quando apresentam comportamentos pouco corretos; 

 A Diretora agradece os elogios feitos pelos vários Departamentos curriculares relativamente ao 

funcionamento do Agrupamento desde o início do seu mandato e esclareceu quanto às questões 

apresentadas na anterior reunião de Conselho Pedagógico no que se refere ao funcionamento do 

Agrupamento; 

 No dia dezanove de fevereiro realizou-se a reunião de monitorização do Plano de Ação Estratégica 

com a presença da Dra. Marta Procópio. Estiveram presentes os (as) docentes de Português e de 

Matemática que estão a aplicar a medida de promoção do sucesso” Desdobramento”, a 

coordenadora de primeiro ciclo e a docente de Educação Especial Eunice Caetano. A grande 

conclusão a extrair desta reunião é a eficiência da referida medida uma vez que já se começam a 

verificar algumas melhorias nos resultados escolares. 

No que respeita ao segundo ponto da ordem de trabalhos: 

 Projeto Educativo foi disponibilizado em tempo útil a todos(as) os (as) docentes para análise e 

sugestões de melhoria. Ao ser nesta reunião analisado salientam-se as seguintes conclusões: foi 

feita a reestruturação do ponto quatro “Estrutura organizacional” (página quatro); no oito ponto 

um “Projetos/Programas/Clubes” (página dezassete) foi feita a reestruturação da tabela, incluindo 

outros Projetos que possam surgir a nível nacional ou internacional noa quais a escola venha a 

participar. O Projeto Educativo irá ser posto à aprovação na próxima reunião do Conselho Geral. 

 

Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos: 

 O Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo foi apresentado em julho de dois mil e 

dezassete em reunião deste órgão e este é o documento no qual são definidas, em função do 

Projeto Educativo, as estratégias de desenvolvimento do currículo, formas de organização e 

condução do processo de ensino e aprendizagem e de avaliação das aprendizagens dos alunos. Ao 

ser, nesta reunião, analisado os docentes concluíram que o mesmo está adequado.  

 

Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos: 

 O Regulamento interno do Agrupamento foi disponibilizado em tempo útil a todos(as) os (as) 

docentes para análise/sugestões de melhoria. Ao ser nesta reunião analisado salientam-se as 

seguintes conclusões: os artigos cuja redação foi pormenorizadamente analisada em Conselho 

Pedagógico são – “Normas de utilização do telemóvel” (artigo 12º); “Visitas de estudo” (artigo 
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12º); “Competências do Coordenador de estabelecimento” (artigos 55º a 65º); “Responsabilidade 

dos alunos” (artigos 102º a 107º); “Procedimentos para a marcação de Falta de atraso” (artigos 

112º a 119º);  “Prémios de Mérito” e “Quadro de Honra” (artigos 120º a 121º). O Regulamento 

interno do Agrupamento irá ser posto à aprovação na próxima reunião do Conselho Geral. 

No ponto cinco da ordem de trabalhos:  

 Foram aprovados os Programas Educativos Individuais de vários alunos; 

 A coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais informou os presentes 

que a equipa “Semideuses” formada pelos alunos Paulo Rodrigues e Tomás Muacho, da turma B 

do nono ano da Escola Pedro Jacques de Magalhães, ficou qualificada para a segunda avaliação 

da European Statistics Competition/Competição Europeia de Estatística. Informou ainda que os 

alunos que vão representar o Agrupamento na fase distrital da segunda fase do desafio pelo 

conhecimento são: na Leitura, Gonçalo Carreira Nobre da turma B do sétimo ano; na Matemática, 

Sara de Lima Guizo Mesquita da turma E do quinto ano; na Ciência, Gabriela Monteiro da Silva da 

turma C do sexto ano; no Inglês, Madalena Correia Ferreira da turma A do oitavo ano; 

 A Coordenadora de Projetos mencionou que no dia nove de março será feita a eleição dos 

representantes de alunos que constituirão a associação de estudantes.  

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 

 

Sónia Castro Mariano 

 


