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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
 
 

 
 
 
 
 

 

Minuta da ata de 29 de novembro de 2017 
Ordem de trabalhos 

1. Informações 

 A próxima reunião de Conselho Pedagógico realizar-se-á no dia 31 de janeiro de 2018. Todos 

os departamentos/grupos disciplinares devem apresentar na referida reunião os seguintes 

documentos: Análise dos resultados do sucesso por disciplina referente às avaliações do 1º 

período; Sucesso dos apoios educativos; Cumprimento dos conteúdos das planificações 

(justificação); Prática de supervisão/partilha/articulação; Relatórios dos Programas de 

Promoção do Sucesso Escolar (Português/Matemática);  

 Os promotores do Festival “Big Bang” enviaram email a agradecer a disponibilidade, o 

empenho e o entusiasmo pela participação do nosso Agrupamento no mesmo; 

 A Direção fez os seguintes agradecimentos: Professora Maria Catarina Correia pela pintura do 

mural “Humanizar para crescer”; aos Professores Abílio Mocho e Paulo Cairrão pela 

participação na Gala de entrega dos Prémios de mérito aos alunos no dia 31 de outubro; 

 A ASAE esteve a inspecionar o Refeitório da Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães e teceu 

elogios ao seu funcionamento e ao estado dos equipamentos. Igualmente estes inspetores 

deslocaram-se às EB1 da Quinta da Vala e Malva Rosa e não registaram irregularidades 

significativas; 

 Foi instalado o sistema de atendimento por senhas no Bufete, em resultado das sugestões 

apresentadas pelos alunos. A televisão que ali está instalada destina-se à apresentação de 

atividades realizadas pelos alunos, devendo os departamentos enviar para a equipa da Rádio 

escolar, em suporte digital, os registos das mesmas; 

 A rádio escolar irá entrar em funcionamento brevemente, uma vez que já estão a ser 

instaladas todas as infraestruturas necessárias; 

 O Jantar de Natal realizar-se-á a 19 de dezembro e decorrerá na escola sede do agrupamento; 

 O documento POTE (Projeto de Ocupação de Tempos Escolares) foi revogado, devendo as 

referidas atividades cumprir o estipulado no Despacho Normativo 4-A/2016, artigo 6º, alínea 

b). Os locais destinados às atividades de ocupação de tempos escolares são a Sala de Estudo, 

Auditório e a Biblioteca.  
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 Todos os docentes tiveram conhecimento das ações de formação que podem frequentar no 

Centro de Formação Infante D. Pedro pois foi enviado para os respetivos departamentos um 

documento informativo que segue em anexo; 

 O Projeto Caleidoscópio vai entrar em funcionamento e a primeira ação realizar-se-á a 04 de 

dezembro. Segue em anexo a calendarização das atividades; 

 Já estão disponíveis as informações das Provas Finais de Português e de Matemática; 

 O Centro de Formação Infante D. Pedro já disponibilizou a lista provisória dos 

docentes/avaliadores externos para observação de aulas; 

 Quanto ao desfile de Carnaval os coordenadores de departamento informaram que não 

entendem por conveniente realizar o desfile fora dos estabelecimentos de ensino que 

compõem o agrupamento por motivos que se relacionam com a segurança dos alunos. 

 

2. Orientação para as Reuniões da Educação Pré-Escolar/Conselhos de Docentes/Conselhos de 

Turma de avaliação do 1º período 

 A equipa de verificação de documentos provenientes das reuniões de avaliação é constituída 

pelos seguintes docentes: Manuela Paiva, Nuno Lourenço, Pedro Vale, Iolanda Farias; Manuela 

de Jesus, Luísa Delgado e Sónia Mariano; 

 Foram analisados/aprovados os seguintes documentos: ata de reunião de conselho de turma 

de avaliação de 1º período; Monitorização da implementação do Plano de Turma; Documento 

de Avaliação das medidas educativas constantes nos PEI; Documento de Avaliação dos alunos 

CEI; Documento com propostas de alunos para Apoio ao Estudo/Acompanhamento e Estudo; 

Plano de Promoção do Sucesso Educativo; Ficha de registo de Avaliação Intercalar das 

disciplinas semestrais – 1º Período; Memorando das Reuniões de Avaliação de 1º período. Foi 

analisado o Calendário das reuniões 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 17.3; 

 Relativamente à Ficha de autoavaliação ficou decidido que a mesma será apresentada por 

cada subcoordenação de Departamento; 

 A ficha de heteroavaliação será apresentada pela equipa de autoavaliação e o seu conteúdo 

será anexado às fichas de autoavaliação a preencher por aluno em cada período letivo. 

3. Aprovação da Ficha de supervisão 

Quanto à supervisão pedagógica, a presidente deste órgão relembrou que esta prática surge da 

necessidade de valorização do trabalho dos professores no sentido da partilha ao serviço da aprendizagem 

dos alunos. A legislação que regulamenta esta prática: Decreto Regulamentar n.º 2/2010 de 23 de junho; 

Decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de fevereiro; Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 26 de fevereiro. 
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Os coordenadores apresentaram os modelos de ficha de supervisão analisados pelos docentes nos vários 

departamentos tendo-se concluído que a ficha que entrará em vigor é a apresentada pelos Departamentos 

de Línguas e Ciências Sociais e Humanas devendo os descritores ser apresentados de acordo com o 

objetivo da aula 

 

4. Análise dos Relatórios dos resultados nacionais das Provas de Aferição de 2017 

Foram analisados os relatórios das Provas de Aferição Matemática e Ciências Naturais (5º ano); Ciências 

Naturais e Físico-química (8º ano); História e Geografia de Portugal (5º ano). Os referidos relatórios 

encontram-se em anexo à ata deste Conselho Pedagógico. 

 

5. Esclarecimentos sobre procedimentos dos Serviços Especializados de Apoio Educativo 

O Serviço de Psicologia e Orientação irá iniciar a intervenção de Domínio Vocacional em janeiro de 2018. A 

Orientação Vocacional consta de várias atividades dirigidas a diferentes públicos-alvo: 1ª fase- 

Reunião(ões) com Pais e Encarregados de Educação dos alunos do 9°ano; 2ª fase l- Início do Processo de 

Avaliação Psicológica aos Alunos do 9°ano. (avaliação de Interesses, aptidões, projetos de vida, 

motivações) inscritos no Processo de Orientação Vocacional; 2ª fase ll- Entrevista de Orientação 

Vocacional aos alunos que concluíram o Processo de Avaliaçãoo Psicollógica; 3ªfase- Alunos não inscritos 

no Processo de Orientação Vocacional e respetivos DTs, realização de Sessões de Informação Escolar e 

Profissional; 4ªfase- Sessões agendadas de Orientação e Informação a alunos do 9°ano, país e 

encarregados de educação, professores e outros. Informação Complementar: O Processo de Avaliação 

Psicológica aos Alunos do 9°ano será agendado em regime de contra horário que será posteriormente 

divulgado. Constará de 4 Sessões com duração aproximada de 1h.30m. 

6. Aprovação de Programas Educativos Individuais 

Foram analisados e aprovados os PEI dos de alunos que seguem em anexo à ata. 

 

7. Apresentação do resultado da avaliação e dos planos de melhoria das Bibliotecas da EB Pedro 

Jacques de Magalhães e da EB1 da Quinta da Vala 

Foram analisados os Relatórios de Avaliação e os Planos de Melhoria das Bibliotecas da EB Pedro Jacques 

de Magalhães e EB da Quinta da Vala referentes ao quadriénio de 2013 a 2017 que seguem anexo á ata. 

8. Outros Assuntos 

Foram analisadas e aprovadas as atividades, nomeadamente, as visitas de estudo constantes no Plano 

Anual de Atividades do Agrupamento. Este documento será apresentado e aprovado na próxima reunião 

de Conselho Geral. 

Foi analisado o relatório da disciplina de Matemática (7º ano) sobre a medida de promoção de sucesso 

educativo no que respeita ao desdobramento. O mesmo segue em anexo a esta ata.  
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A Presidente do Conselho Pedagógico 

 

Ana Cristina Pereira 

 

A Secretária 

 

Isabel Gomes 

 

 


