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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
 
 

 
 
 
 
 

 

Resumo da Ata número um 
 
    Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas, reuniram os 

membros do Conselho Pedagógico, sob a presidência da professora Ana Cristina Silva, no Teams, com a 

seguinte ordem de trabalhos:  

 

Ordem de Trabalhos: 
1. Informações; 

2. Organização e Planeamento Curricular do Agrupamento; 

3. Aprovação das Planificações;  

4. Aprovação dos Critérios de Avaliação; 

5. Orientação para as Reuniões de Conselhos de Docentes/Conselhos de Turma; 

6. Orientação para as Reuniões com os Encarregados de Educação; 

7. Outros Assuntos.      

 

Como ponto prévio à ordem de trabalhos, a Presidente da reunião, Ana Cristina Silva, desejou a todos 

(as) um bom ano letivo. 

Informações 

 

 À semelhança do ano letivo anterior o agrupamento irá poder contar com duas psicólogas, Ana 

Paula Barreiros e Sofia Mendonça; 

 O Coordenador dos Professores Bibliotecários, professor Luís Pita,  informou que no passado 

dia  sete de setembro realizou-se uma reunião de articulação de atividades entre os (as) 

docentes do Apoio Educativo do primeiro ciclo de escolaridade com a Equipa das Bibliotecas 

Escolares. O referido Coordenador considerou que essa reunião foi muito produtiva, tendo já 

permitido delinear  linhas de ação estratégica comuns  e perspetivar atividades que poderão 

ser implementadas nos estabelecimentos do primeiro ciclo do Agrupamento,  ao longo do 

presente ano letivo, com os alunos que usufruem de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão seletivas e adicionais. 

Ponto dois  
 

 A Presidente do Conselho Pedagógico apresentou os principais pontos do documento que 

contém a organização e planeamento curricular do Agrupamento- OPA. Assim, de forma a 

atingir as metas das áreas de intervenção constantes no Projeto Educativo do Agrupamento, 

destacam-se algumas das medidas: 

a) Complemento à Educação Artística foram criadas as disciplinas de “Ciências da 

Computação” para os sétimos e oitavos anos e “Arte +” para os nonos anos; 

b) A disciplina de Ciências da Computação inclui as áreas do Pensamento Computacional, 

Programação e Robótica e as atividades a dinamizar partem sempre de um problema. 
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Relativamente à disciplina “Arte+” pretende-se um trabalho de maior liberdade de 

expressão sendo um dos desafios a decoração da escola; 

c) Ao longo do ano letivo, a fim de promover a articulação de trabalho no âmbito da 

Educação Física, deslocar-se-á aos estabelecimentos do primeiro ciclo um professor da 

área; 

d) Os professores Paulo Cairrão e Rui Patrício irão desenvolver o projeto-piloto de 

articulação vertical “O digital na expressão musical” ligado à Informática e à Música; 

e) Com vista à promoção do sucesso educativo, foram atribuídas aos docentes várias 

horas de crédito que permitiram a viabilização de coadjuvações aos alunos com 

medidas seletivas; a existência de Acompanhamento e Estudo a Matemática e 

Português aos alunos do nono ano; desdobramentos nas disciplinas de Português e 

Matemática no quinto, sétimo e oitavo anos e o funcionamento das áreas CSH 

(História e Geografia) e CFQ (Ciências e Físico-química) no sétimo ano de escolaridade 

entre outras; 

f) Aprovação de projetos e clubes de índole diversa com enfase para os que privilegiem a 

articulação vertical; 

g) Implementação das mentorias. 

    
Ponto três 

 

 Foram assinaladas, pela Secção de Avaliação do Conselho Pedagógico, as reformulações a 

realizar pelas disciplinas dos vários departamentos, nas planificações; 

 As planificações foram aprovadas na generalidade. 

 

Ponto quatro 

 

 A ponderação a atribuir a cada período realizar-se-á do seguinte modo: cada período escolar 

vale cem por cento (100% ) e,  no final do ano letivo, será calculada a média dos três períodos; 

 A terminologia classificativa a adotar nos diversos instrumentos de avaliação, mantém-se a 

que está em vigor, ou seja de zero a quarenta e nove por cento – Insuficiente, de cinquenta a 

sessenta e nove por cento – Suficiente, de setenta a oitenta e nove por cento – Bom e de 

noventa a cem por cento – Muito Bom. Relembra-se que a avaliação é formativa e, por isso, 

apenas serão apresentados resultados qualitativos, de preferência com a descrição dos 

aspetos que carecem de melhoria; 

 Os Critérios de Avaliação e os Perfis de Aprendizagem, analisados pela Secção de Avaliação, 

foram aprovados em Pedagógico; 

 Os Critérios de Avaliação e os Perfis de Aprendizagem serão publicitados na página Web do 

Agrupamento devendo os Diretores de Turma informar os (as) Encarregados (as) de Educação 

do facto; 

 Os Critérios de Avaliação e os Perfis de Aprendizagem serão explicitados em aula, aos (às) 

alunos (as), a partir da segunda semana de outubro, ficando o registo em sumário. 

  Ponto cinco 
 

 O trabalho a desenvolver em cada uma das reuniões, consta nas indicações no memorando 

elaborado pelas Coordenadoras dos Diretores de Turma dos segundo e terceiro ciclos em 

colaboração com a Presidente do Conselho Pedagógico; 
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 No que respeita às reuniões de Conselho de Turma dos segundo e terceiro ciclos, as 

coordenadoras de Diretores de Turma indicaram a ordem de trabalhos das mesmas e 

destacaram alguns aspetos da ata: 

a) Reuniões com os Encarregados de Educação, foram explicitados os assuntos a tratar 

desde o pré-escolar ao terceiro ciclo, a saber: apresentação da educadora, do professor 

(a) titular de turma, do (a) diretor(a) de turma; normas de funcionamento do 

estabelecimento de ensino e eleição do (a) representante dos pais e encarregados (as) de 

educação da turma. Foi igualmente divulgado o PowerPoint a apresentar pelos (as) 

diretores (as) de turma, na reunião com os (as) encarregados de educação, que contém 

todas as normas de funcionamento da escola; 

b) Na Educação Pré-escolar já foi efetuada a reunião de caracterização de grupos tendo em 

vista a construção do Projeto Curricular de Grupo e está em desenvolvimento a 

construção de um folheto com informações pedagógicas destinado aos (às) Encarregados 

(as) de Educação. 

 
Ponto seis 

 

 As propostas de atividades devem ser enviadas para a coordenadora de projetos, professora 

Adelaide Ferreira, a fim de se efetivar o documento do Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento. A professora Adelaide Ferreira referiu que na grelha do PAA, na plataforma 

INOVAR, acresceu um item referente à articulação vertical/ horizontal das atividades a 

desenvolver; 

 A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, coordenada pela professora Dolores Cruz, tem 

agendada para o dia seis de outubro uma reunião com os (as) docentes que a lecionam. São 

objetivos da reunião o ajuste da planificação a cada ano/turma e a uniformização de critérios 

entre outros aspetos; 

 A Coordenadora da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, professora Lígia 

Cristina, informou que as reuniões da equipa decorrerão às quintas-feiras das dezasseis às 

dezoito horas; 

 Foram apresentados os projetos “Os 5R’s” do programa “A sociedade começa aqui”, 

promovido pelo professor Pedro Flores e “Jovem repórter AEPJM” promovido pela professora 

Iolanda Farias solicitando-se a sua divulgação na comunidade escolar bem como a colaboração 

no desenvolvimento; 

 A professora Adelaide Ferreira informou que continuam em desenvolvimento os projetos 

ERASMUS+ “Sustainability for our future”, “Life is math around us” e “Ludanta Kune” sendo 

que aos dois primeiros foi concedido prolongamento do prazo por mais um ano letivo, estando 

assim o término previsto para o ano dois mil e vinte e três. Referiu ainda que, no âmbito do 

projeto “Life is math around us”, está prevista a realização de uma mobilidade envolvendo 

alunos, em outubro do corrente ano. 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

 
 

Ana Cristina Silva 
 

 

A Secretária 

 
 

Adelaide Ferreira 
 

 


