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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
 
 

 
 
 
 
 

 

Minuta Ata número sete 
 
Aos sete dias do mês de março 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 – Atribuição dos prémios de mérito aos alunos que participaram no Programa Parlamento dos 

Jovens e Corta Mato Nacional; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três - Diretrizes para as reuniões da Educação Pré-escolar/Conselhos de Docentes/Conselhos de 

Turma de avaliação do segundo período; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro – Monitorização do trabalho desenvolvido pelo SPO; ---------------------------------------------------- 

Ponto cinco - Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Cristina Pereira, prestou as seguintes informações:  

 O Plano de Emergência das escolas do pré-escolar e primeiro ciclo já está em fase de conclusão e, 

em breve, iniciar-se-ão os simulacros. O Plano de Emergência da Escola Básica Pedro Jacques de 

Magalhães está por concluir, uma vez que ainda não se finalizaram as fases relativas à sinalética e 

à formação. Para a conclusão do Plano de Emergência a diretora do agrupamento já solicitou três 

orçamentos a fim de expor, novamente, o assunto à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares; 

 No dia onze de abril realizar-se-á, às dezassete horas, uma reunião de articulação com a Escola 

Secundária Gago Coutinho, a Escola Básica do Bom Sucesso e o Agrupamento de Escolas de 

Vialonga. Os (as) Coordenadores (as) dos Departamentos de Línguas, Ciências Sociais e Humanas, 

de Matemática e Ciências Experimentais e Expressões devem nomear docentes das seguintes 

disciplinas de terceiro ciclo: Português, Inglês, História, Matemática, Físico-química e Ciências 

Naturais. Deverá também comparecer nesta reunião a Representante da Educação Especial; 

 Foi enviado via “email” para todos os (as) docentes do Agrupamento o Despacho número dois mil 

cento e quarenta e cinco C de dois mil e dezoito que define as vagas de acesso ao quinto e sétimo 

escalões. Igualmente foi enviada a lista de progressão na carreira do pessoal docente proveniente 

da DGAE; 
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 No dia vinte e sete de março far-se-á um lanche partilhado a partir das dezoito horas. Todos os (as) 

docentes e funcionários (as) estão convidados (as) a participar como forma de fomentar a sã 

convivência entre todos (as) que aqui trabalham; 

 Estão a decorrer os conselhos de turma de nono ano cujo ponto único da ordem de trabalhos é o 

seguinte: Proposta de aplicação de condições especiais aplicáveis para a realização das provas 

finais do nono ano. 

Dando cumprimento ao segundo ponto da ordem de trabalhos: 

 Foram atribuídos prémios de mérito aos alunos que participaram no Programa Parlamento dos 

Jovens e Corta Mato Nacional, a saber: Pedro Soares, Margarida Sá e Marta Neves (Programa 

Parlamento dos Jovens); Nuno Fernandes, Diogo Ruivo, Daniel Teixeira, Diogo Lopes, Frederico 

Nazaré e Duarte Valente. Estiveram presentes dois dos docentes responsáveis, Margarida Nunes e 

Nuno Lourenço e ainda o Presidente do Conselho Geral, professor Abílio Mocho, o qual procedeu à 

entrega dos referidos prémios.  

Seguidamente, de acordo com o terceiro ponto da ordem de trabalhos: 

 A presidente do Conselho Pedagógico informou que a equipa de verificação de documentos 

provenientes das reuniões de avaliação será constituída pelos seguintes docentes: Manuela Paiva, 

Nuno Lourenço, Pedro Vale, Iolanda Farias, Luísa Delgado, Manuela de Jesus e Sónia Mariano. 

Foram depois analisados e aprovados os seguintes documentos: Ata de reunião de conselho de 

turma de avaliação de segundo período; Monitorização da implementação do Plano de Turma; 

Documento de Avaliação das medidas educativas constantes nos Programas Educativos Individuais 

(PEI); Documento de Avaliação dos alunos Currículo Específico Individual (CEI); Documento com 

propostas de alunos para Apoio ao Estudo/Acompanhamento e Estudo; Plano de Promoção do 

Sucesso Educativo e respetiva análise relativamente aos (às) alunos (as) referenciados (as) no 

primeiro período; Ficha de registo de Avaliação Intercalar das disciplinas semestrais – segundo 

período; Documento orientador para as Reuniões de Avaliação de segundo período, que segue em 

anexo a esta ata. Foi analisado o Calendário das reuniões de Avaliação de segundo período 

sugerido pela Direção, o qual foi aprovado, nada havendo a assinalar; 

 Quanto à Monitorização da implementação do Plano de Turma ficou decidido que todos 

os dados deverão ficar preenchidos até ao campo dezassete ponto três. Deverão também 

ser atualizados os campos nove ponto dois, dez, treze, catorze, quinze e dezasseis; 

 Relativamente à Ficha de autoavaliação a mesma será preenchida na parte 

correspondente ao segundo período. A ficha de heteroavaliação encontra-se anexada às 

fichas de autoavaliação a preencher pelos alunos; 

 As avaliações serão registadas no GIAE entre os dias dezanove a vinte e três de março.  
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Passou-se, em seguida, ao quarto ponto da ordem trabalhos, tendo a psicóloga Ana Paula Barreiros 

apresentado o balanço semestral da atividade do Serviço de Psicologia e Orientação (de setembro de dois 

mil e dezassete a fevereiro de dois mil e dezoito), o qual se encontra anexo a esta ata.  

No ponto cinco da ordem de trabalhos: 

 Foi apresentado pela Representante da Educação Especial, o Plano Educativo Individual de um 

aluno; 

 A Coordenadora dos Projetos, Maria Adelaide Ferreira transmitiu as seguintes informações: Na 

próxima segunda-feira, dia dezassete de março, terá lugar a eleição para a Associação de 

Estudantes da Escola. O ato eleitoral decorrerá no Bar da Escola entre as nove horas e cinco 

minutos e as dezassete e cinco minutos existindo duas listas concorrentes. A Viagem de Finalistas, 

atividade promovida pela Associação de Pais da Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães, em 

colaboração com a escola, realizar-se-á de vinte e quatro a vinte e seis de março, no “Parque Pena 

Aventura”, em Ribeira de Pena. No âmbito do “Orçamento Participativo das Escolas”, foram 

apresentadas pelos alunos duas propostas. Uma destina-se à organização de um mini jardim 

botânico e horta, intitulando-se “O Quintal da Jacques” e outra tem como objetivo o 

desenvolvimento do projeto experimental de constituição de uma tuna juvenil intitulando-se 

“Tuna Magalhães”. Qualquer um dos projetos obedece às normas do regulamento do “Orçamento 

Participativo das Escolas”, nomeadamente pelo facto de nenhum deles se esgotar no presente ano 

letivo, de se destinar a todos os alunos da escola e de representar melhorias  a diversos níveis. A 

votação para identificação da proposta vencedora terá lugar na Escola, no dia vinte e três de 

março, “Dia do Estudante”. Está agendado para o dia nove de maio, na escola Pedro Jacques de 

Magalhães, o “workshop” solicitado à “Equipa Multidisciplinar da Reabilitação Urbana da Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira - Projeto Caleidoscópio”, intitulado “Hábitos e Métodos de 

estudo”. A escola candidatou-se como parceira da escola alemã “Gesamtschule Lohmar” a um 

projeto no âmbito do “Programa Erasmus Mais”. Caso o projeto venha a ser aprovado, integrará 

ainda uma escola de Itália e outra de Malta e decorrerá no biénio dois mil e dezoito- dois mil e 

vinte, envolvendo, por parte da nossa escola, alunos dos oitavos e nonos anos.---------------------------

------------------------------------------------------------- 

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 
 

 

O Secretário 

Luís Pita 
 

 


