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AGRUPAMENTO	DE	ESCOLAS	PEDRO	JACQUES	DE	MAGALHÃES	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
Minuta	Ata	número	onze	

	
Aos	vinte	e	cinco	dias	do	mês	de	junho	do	ano	de	dois	mil	e	dezoito,	pelas	dezasseis	horas	e	trinta	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	-	Critérios	de	constituição	de	Turmas;	

Ponto	três	-	Constituição	das	equipas	de	trabalho	para	lançamento	do	ano	letivo	2018/2019;	

Ponto	quatro	-	Medidas	de	Promoção	do	Sucesso	Escolar;	

Ponto	cinco	-	Projeto	de	autonomia	e	flexibilização	curricular;	

Ponto	seis	-	Normas	para	a	reutilização	de	manuais	escolares;	

Ponto	sete	-	Relatório	das	atividades	desenvolvidas	pelo	SPO;	

Ponto	oito	–	Outros	assuntos.	

Como	 nota	 prévia	 à	 ordem	 de	 trabalhos	 agendada,	 foi	 aprovada	 por	 unanimidade	 a	 ata	 da	 reunião	

anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Ponto	 um	 da	 ordem	 de	 trabalhos,	 Informações,	 a	 presidente	 do	 Conselho	 Pedagógico,	 professora	 Ana	

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

• Sempre	 que	 seja	 solicitada	 pelos	 professores	 (as)	 bibliotecários(as)	 a	 colaboração	 dos(as)	 restantes	

docentes	para	realizarem	a	heteroavaliação	de	atividades	é	obrigatório	que	a	mesma	seja	efetuada;---------	

• A	plataforma	SIGO	(Sistema	Integrado	de	Informação	e	Gestão	da	Oferta	Educativa)	irá	ser	preenchida,	à	

semelhança	do	ano	letivo	anterior,	pelos	(as)	diretores	(as)	de	turma	mediante	a	afixação	de	calendário;	---	

• Já	podem	ser	adquiridos	vários	computadores	para	equipar	a	Biblioteca;	--------------------------------------------	

• Foi	apresentado	e	analisado	o	Despacho	nº	6020-A/2018	de	19	de	junho,	que	determina	a	aprovação	dos	

calendários,	para	o	próximo	ano	letivo	e	o	calendário	de	provas	e	exames	dos	ensinos	básico	e	secundário;		

• Foi	 igualmente	 apresentado	 o	 Despacho	 Normativo	 n.º	 10-A/2018	 de	 19	 de	 junho,	 que	 estabelece	 o	

regime	de	constituição	de	grupos	e	turmas	assim	como	o	período	de	funcionamento	dos	estabelecimentos	

de	educação	e	ensino	no	âmbito	da	escolaridade	obrigatória;	------------------------------------------------------------		

• Estes	documentos	devem	ser	dados	a	conhecer	nas	reuniões	de	Departamento	Curricular	convocadas	para	

o	dia	vinte	e	nove	de	junho,	pelas	dez	horas,	com	a	seguinte	ordem	de	trabalhos:	Informações;	Definição	

das	novas	matrizes	curriculares;	Definição	de	um	tema	aglutinador	que	permita	a	articulação	horizontal	e	
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vertical	 tendo	 em	 vista	 o	 projeto	 de	 flexibilização	 curricular;	 Avaliação	 da	 supervisão	 e	 da	 partilha	 de	

práticas	pedagógicas	na	melhoria	do	processo	de	ensino	aprendizagem;	Avaliação	das	atividades	do	PAA	

realizadas	e	justificação	das	não	realizadas	e	Propostas	para	o	Plano	Anual	de	Atividades	do	ano	de	dois	mil	

e	dezoito	dois	mil	e	dezanove.	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	

Ponto	dois		

• Critérios	 de	 constituição	 de	 Turmas,	 os	 coordenadores	 enunciaram	 as	 propostas	 resultantes	 da	

auscultação	realizada	nos	respetivos	Departamentos;	------------------------------------------------------------	

• Após	 análise	 ponderada,	 o	 Conselho	 Pedagógico	 votou	 por	 unanimidade	 a	 proposta	 de	 proceder	 à	

reorganização	das	turmas	do	quarto	ano,	já	no	próximo	ano	letivo.	Assim,	as	turmas	de	quinto	ano	serão	

organizadas	de	acordo	com	os	seguintes	critérios:	 juntar	alunos	de	escolas	diferentes,	manter	pequenos	

grupos	 respeitando	 afinidades	 e	 interesses	 semelhantes,	 independentemente	 dos	 resultados	 escolares	

alcançados;	 proceder	 à	 separação	 de	 alunos	 com	 comportamentos	 perturbadores;	 integrar	 de	 forma	

equilibrada	 os	 alunos	 com	 Necessidades	 Educativas	 Especiais	 nas	 diferentes	 turmas,	 tendo	 em	 conta	 o	

perfil,	a	problemática	e	as	necessidades	de	cada	um.	Quanto	aos	alunos	retidos/não	aprovados	devem	ser	

distribuídos	 por	 todas	 as	 turmas.	 No	 próximo	 ano	 letivo,	 as	 turmas	 do	 sexto	 ano	 também	 vão	 ser	

desmembradas	e	usado	o	mesmo	critério	que	presidiu	à	reorganização	no	presente	ano	letivo	uma	vez	que	

resultou,	pelo	menos,	na	maioria	das	 turmas.	Ficou	ainda	decidido	que	no	 final	de	cada	ano	 letivo,	 será	

feita	 uma	 avaliação	 dos	 procedimentos/critérios	 adotados	 e,	 sempre	 que	 se	 justifique,	 serão	 ajustados	

e/ou	reformulados.	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	

Ponto	três	

• Foram	dadas	a	conhecer	as	equipas	de	trabalho	para	lançamento	do	próximo	ano	letivo.	---------------------- 

	

Ponto	quatro	

• Foram	apresentadas	as	propostas	 sobre	as	medidas	de	promoção	do	 sucesso	escolar	onde	 se	destaca	o	

sucesso	do	desdobramento	das	disciplinas	de	Português	e	de	Matemática.		

	

Ponto	cinco	

	

• Projeto	de	Autonomia	e	Flexibilização	Curricular,	foi	analisado	o	Despacho	n.º	5908/2017	de	5	de	julho	que	

autoriza	em	regime	de	experiência	pedagógica,	a	implementação	do	projeto	de	autonomia	e	flexibilidade	

curricular	dos	ensinos	básico	e	secundário,	no	ano	escolar	de	dois	mil	e	dezassete	dois	mil	e	dezoito.	--------	

• A	Presidente	da	reunião	informou	os	membros	do	Conselho	Pedagógico	que	a	professora	Manuela	Paiva	

foi	nomeada	para	coordenar	Cidadania	e	Desenvolvimento.	-------------------------------------------------------------	

Em	seguida,	apresentou	três	propostas	para	as	novas	matrizes	curriculares	relativas	ao	primeiro,	segundo	

e	 terceiro	 ciclos,	 solicitou	 uma	 cuidadosa	 análise	 na	 reunião	 de	Departamento	 e	 sugestões	 para	 gerir	 e	
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organizar	os	vinte	e	cinco	minutos	de	Cidadania	e	Desenvolvimento,	os	vinte	e	cinco	minutos	de	TIC	e,	na	

matriz	do	segundo	ciclo,	que	“áreas”	devem	ser	incluídas	no	Complemento	à	Educação	Artística	nos	cem	

minutos	 que	 lhe	 estão	 atribuídos.	 Na	 matriz	 curricular	 do	 terceiro	 ciclo	 deve	 também	 ser	 objeto	 de	

reflexão	a	 forma	de	distribuir	os	 tempos	 letivos	entre	as	disciplinas	de	 Inglês	e	Francês,	entre	História	e	

Geografia	e	entre	Ciências	Naturais	e	Físico-Química;	----------------------------------------------------------------------	

• Foi	 referido	 que	 os	 Departamentos	 devem	 construir	 as	 suas	 planificações	 com	 base	 nas	 aprendizagens	

essenciais,	nas	novas	matrizes	curriculares,	nas	propostas	de	Domínios	de	Autonomia	Curricular	(DAC)	e	no	

perfil	do	aluno	à	saída	do	ensino	básico	e	salientado	que,	apesar	da	flexibilização	se	iniciar	no	primeiro	e	

no	quinto	anos	de	escolaridade,	as	novas	matrizes	irão	ser	aplicadas	em	todos	os	anos	de	escolaridade.-----	

	

• Ponto	seis	

	

• Foram	apresentadas	as	normas	para	a	reutilização	de	manuais	escolares,	a	saber:	---------------------------------	

-	 O	 encarregado	 de	 educação	 deverá	 devolver	 os	 manuais	 escolares	 do	 seu	 educando	 e	 assinar	 o	

documento	de	entrega	dos	mesmos;	--------------------------------------------------------------------------------------------	

-	Deverá	proceder-se	à	avaliação	dos	manuais,	registando	o	seu	estado	de	conservação,	isto	é,	se	estão	em	

condições	ou	não	de	serem	reutilizados;	----------------------------------------------------------------------------------------	

-	Os	manuais	que	se	encontrarem	em	condições	de	reutilização	devem	ser	separados	dos	restantes;	---------	

-	Deverão	ser	identificados	os	alunos	cujos	manuais	foram	indevidamente	utilizados	(rasgados,	sujos,	outro	

tipo	de	dano);	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

-	Os	 encarregados	de	 educação	podem,	 se	 assim	o	 entenderem,	 adquirir	 ao	preço	de	 capa,	 os	manuais	

escolares	 dos	 seus	 educandos.	 Para	 esse	 efeito	 devem	 dirigir-se	 aos	 Serviços	 Administrativos	 do	

Agrupamento.	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	

Ponto	sete	

	

• Foi	apresentado	e	analisado	o	Relatório	Anual	dos	Serviços	de	Psicologia	e	Orientação	que	segue	em	anexo	

a	esta	ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	
	

Ponto	oito	

	
• A	 professora	 Lurdes	 Pedroso	 informou	 que	 dos	 doze	 alunos	 que	 participaram	 no	 desafio	 nacional,	

SuperTmatik	de	Ciências	Naturais,	 seis	deles	 ficaram	no	top	dez,	a	saber:	no	quinto	ano,	de	um	total	de	

cinco	mil	 novecentos	 e	 vinte	 e	 nove	 alunos	 participantes,	 a	 aluna	 Joana	 Oliveira	 da	 turma	 A,	 ficou	 no	

quinto	 lugar	 e	 a	 aluna	Maria	 do	 Céu	 Fonseca,	 da	 turma	 E,	 no	 oitavo	 lugar;	 no	 sexto	 ano,	 de	 cinco	mil	

quinhentos	 e	 quarenta	 e	 quatro	participantes,	 o	 aluno	Duarte	Oliveira	 e	 o	 aluno	Tiago	Alves,	 ambos	da	
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turma	D,	ficaram	respetivamente,	no	segundo	e	no	quarto	lugares;	no	sétimo	ano,	o	aluno	Luís	Machado,	

da	 turma	D,	 ficou	em	sexto	 lugar,	num	 total	de	 três	mil,	 setecentos	e	 setenta	e	 três	participantes;	e	no	

oitavo	 ano,	 a	 aluna	 Catarina	 Faustino	 Rodrigues,	 da	 turma	 B	 ficou	 em	 nono	 lugar,	 entre	 três	 mil,	

novecentos	e	vinte	e	sete	participantes.	----------------------------------------------------------------------------------------	

Referiu	também	que	relativamente	ao	SuperTmatik	de	Cálculo	Mental,	a	classificação	obtida	pelos	alunos	

que	 participaram	 na	 grande	 final	 online,	 a	 nível	 internacional,	 foi	 a	 seguinte:	 no	 quinto	 ano,	 Tomás	

Camisão,	da	turma	E,	no	lugar	duzentos	e	cinquenta	e	sete;	Diogo	Alves,	da	turma	G,	no	lugar	duzentos	e	

noventa	e	nove	e	Lucas	Ribeiro,	da	turma	F,	no	 lugar	quatrocentos	e	oitenta,	de	um	total	de	quarenta	e	

quatro	mil	oitocentos	e	setenta	participantes;	no	sexto	ano,	Tiago	Alves,	da	turma	D,	na	posição	duzentos	

e	noventa	e	nove;	Rafael	 Inácio,	da	turma	A,	na	posição	cento	e	sessenta	e	nove	e	Mariana	Piedade,	da	

turma	 F,	 na	 posição	 trezentos	 e	 quarenta	 e	 oito,	 de	 um	 total	 de	 quarenta	 e	 dois	mil	 novecentos	 e	 dez	

participantes;	no	sétimo	ano,	Dinis	Dias,	da	turma	F,	na	posição	cinquenta;	Rodrigo	Caroço,	da	turma	A,	na	

posição	duzentos	e	doze	e	Bianca	Rijo,	da	turma	C,	na	posição	duzentos	e	vinte,	de	um	total	de	trinta	e	

cinco	 mil	 participantes;	 no	 oitavo	 ano,	 André	 Mano,	 da	 turma	 B,	 no	 lugar	 trezentos	 e	 três;	 Tiago	

Barriguinha,	da	turma	E,	no	lugar	sessenta	e	nove	e	Chen	Yi,	da	turma	F,	no	lugar	cento	e	setenta	e	dois,	de	

um	total	de	trinta	e	um	mil	e	quinhentos	participantes;	nono	ano,	João	Flores,	da	turma	A,	no	lugar	cento	e	

noventa	e	 três;	Rafael	Rato,	da	 turma	E,	no	 lugar	cento	e	vinte	e	quatro	e	Andrei	Nucã,	da	 turma	A,	no	

lugar	duzentos	e	quarenta	e	oito,	de	um	total	de	vinte	e	sete	mil	oitocentos	e	sessenta	participantes;	-------	

• A	 coordenadora	 de	 Projetos	 referiu	 ter	 elaborado,	 em	 conjunto	 com	 a	 professora	 Alexandra	

Rodrigues	de	TIC,	um	questionário	que	foi	aplicado	a	trezentos	e	cinquenta	e	um	alunos	do	segundo	ciclo,	

sétimo	 e	 oitavo	 anos	 de	 escolaridade,	 nas	 duas	 últimas	 semanas	 de	 aulas	 do	 terceiro	 período.	 O	

questionário,	cujos	resultados	foram	apresentados	ao	Conselho	Pedagógico,	teve	como	objetivo	sondar	os	

alunos	 sobre	 os	 Clubes	 disponibilizados	 na	 Escola	 no	 presente	 ano	 letivo,	 conhecer	 as	 dificuldades	

encontradas	na	frequência	dos	mesmos	e	recolher	as	propostas	para	o	próximo	ano	letivo.	Destacou	que	

pelas	respostas	dadas,	 foi	percetível	o	agrado	dos	alunos	relativamente	a	todos	os	projetos	dinamizados	

pela	Escola,	surgindo	o	Clube	de	Informática	no	topo	das	preferências	para	o	próximo	ano	letivo.	-------------							

Nada	mais	havendo	a	 tratar	na	ordem	de	 trabalhos	deu-se	por	 terminada	a	 reunião	pelas	 vinte	horas	e	

trinta	minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

	
	

A	Presidente	do	Conselho	Pedagógico	

	
	

Ana	Cristina	Pereira	
 

	

A	Secretária	

	
	

Luísa	Leite	
	

	
	
 


