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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
 
 

 
 
 
 
 

 

Resumo Ata número dois 
 
Aos treze dias do mês de outubro 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:  

 

1. Informações; 
2. Aprovação dos Critérios de Avaliação do 1º Ciclo e Cidadania e Desenvolvimento; 
3. Orientação para as Reuniões de Conselhos de Docentes intercalares/Conselhos de Turma intercalares; 
4. Apreciação do Plano Anual de Atividades com aprovação das visitas de estudo; 
5. Aprovação do Programa de Mentoria; 
6. Constituição da equipa de autoavaliação do agrupamento; 
7. Outros Assuntos. 

 

Informações 

 O sistema de climatização da EB Pedro Jacques de Magalhães nunca foi posto a funcionar desde a 

sua instalação em 2011. A Diretora do Agrupamento, quando assumiu o cargo em junho de 2017, 

solicitou uma vistoria ao sistema. Contudo, constatou-se que o custo apresentado nesse orçamento 

para colocar o equipamento a funcionar é muito elevado face à disponibilidade financeira da própria 

escola, pelo que se tem vindo a solicitar a intervenção da Autarquia de forma a permitir a resolução 

da situação.  

 A entrega de diplomas de excelência, referente ao ano letivo transato, efetuar-se-á no final do mês 

de novembro. A referida entrega far-se-á, em sala de aula, quando a turma estiver com o (a) diretor 

(a) de turma; nas salas de aula em que as turmas se encontrem e contará com a presença da 

Diretora do Agrupamento, Ana Cristina Silva, e do Presidente do Conselho Geral, Abílio Mocho. 

 As coordenadoras de departamento devem marcar reunião de departamento entre os dias dezanove 

e vinte e dois de outubro a fim de darem as informações/resoluções aprovadas nesta reunião. As 

reuniões de diretores (as) de turma decorrerão a dezoito de outubro de dois mil e vinte e um, pelas 

dezoito horas e quinze minutos, na aplicação Teams. Estas reuniões contarão com a presença do 

docente José Carlos Marques a fim de serem esclarecidas todas as questões técnicas do 

preenchimento do Plano Curricular de Turma e dos (as) alunos (as) com as medidas Universais ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6/7. 
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 As alterações a efetuar no regulamento interno do agrupamento estiveram em consulta pública até 

ao dia dez do presente mês tendo-se registado cinco respostas (um aluno e quatro encarregados (as) 

de educação). Apenas uma resposta tem uma sugestão válida pois aponta para melhor 

esclarecimento do horário de funcionamento do bufete e da biblioteca escolar. 

 Questionados (as) os (as) docentes, sobre a aquisição de software para as atividades letivas, 

responderam quarenta e sete e a conclusão será para a aquisição de licenças das ferramentas 

digitais Quizizz e  Genially. 

 O documento “Avaliação do Desenvolvimento das Atividades Realizadas pelos Avaliados nas 

Dimensões previstas no artigo  4º do Decreto -  Regulamentar. nº 26/2012, de vinte e um de 

fevereiro” deverá ser analisado em reunião de Departamento para que os (as) docentes possam 

contribuir para a alteração ou manutenção dos parametros da sua avaliação tornando este processo 

mais envolvente e transparente.  

 No âmbito da contribuição do IAVE para o plano de recuperação das aprendizagens dois mil e vinte e 

um, o referido instituto disponibilizou em https://iave.pt quatro relatórios com informações 

referentes a várias provas de avaliação externa do ensino básico, cujo conteúdo será certamente 

uma mais-valia para que os (as) nossos (as) docentes possam trabalhar com os (as) nossos (as) 

alunos (as) no diagnóstico e na recuperação e melhoria das aprendizagens. Os relatórios contêm 

informações sobre os resultados da avaliação externa, bem como sugestões pedagógicas e didáticas 

que podem ser utilizadas em sala de aula.  

 Os (as) alunos (as) não podem sair mais cedo das aulas. O facto de alguns (as) serem federados (as), 

quanto à sua prática desportiva, não significa que tenham o estatuto do atleta de alta competição.  

 

Ponto dois  

 Foram aprovados os Critérios de Avaliação do Primeiro Ciclo, após a apresentação dos documentos 

que foram elaborados por uma equipa de trabalho constituída por representantes dos quatro anos 

de ensino, segundo informação da professora Fernanda Rodrigues, coordenadora do Primeiro Ciclo. 

Foi ainda realçada a importância da articulação que foi conseguida através da intervenção de um 

docente de Educação Física pertencente ao segundo ciclo e do professor Paulo Cairrão, 

desenvolvendo atividades junto de turmas e colaborando com os professores deste ciclo de ensino.  

 Em relação à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, coordenada pela professora Dolores Cruz, 

foram apresentados os critérios de avaliação, que foram igualmente aprovados.  

 Todos os Critérios de Avaliação estarão disponíveis, para consulta, na página do Agrupamento e 

deverão ser alvo de atenta reflexão, com os (as) alunos (as), em sala de aula.  

 

 

 

https://iave.pt/
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Ponto três 

 

 Orientação para as Reuniões de Conselhos de Docentes/Conselhos de Turma. As reuniões de 

Conselho de docentes/ Conselhos de turma realizam-se de vinte e cinco de outubro a doze de 

novembro de dois mil e vinte e um. Estas reuniões terão a presença dos (as) representantes dos (as) 

Encarregados (as) de Educação e dos (as) Alunos (as) de segundo e terceiro ciclo, até ao segundo 

ponto da ordem de trabalhos, inclusive. 

 Foram analisados e aprovados todos os documentos inerentes às Reuniões de Conselho de 

Docentes/Conselhos de Turma, a saber: calendarização, atas, documento orientador das reuniões, 

grelha de planificação do Plano de Educação para a Saúde, dos Domínios de Autonomia Curricular e 

dos Projetos, tutoriais da aplicação das medidas universais e do Plano Curricular de Turma.  

 

Ponto Quatro  

 

 Apreciação do Plano Anual de Atividades com aprovação das visitas de estudo, os (as) presentes 

foram elucidados (as) sobre os seguintes procedimentos para a realização de visitas de estudo: as 

verbas que se destinam à realização de visitas de estudos devem ser entregues, nos serviços 

administrativos, sessenta dias antes da sua realização a fim de se cumprirem todos os requisitos 

exigidos por lei. Os orçamentos, caso as visitas de estudo envolvam transportes, devem ser 

solicitados nos serviços administrativos do nosso agrupamento. 

 As propostas de visitas de estudo que constam do Plano Anual de Atividades são as que 

seguidamente se enumeram: 

1. No âmbito da disciplina de Português foi proposta uma visita ao Teatro, dirigida a todas as turmas do 

sétimo ano para assistirem à representação da peça Leandro, rei da Helíria, de Alice Vieira, no 

auditório da Companhia “O Sonho, em Lisboa. Deslocando-se no dia vinte e sete de abril de dois mil 

e vinte e dois, no período da manhã, as turmas B, C, D, E e G e no período da tarde do dia vinte e 

oito de abril do mesmo ano as turmas A, F e H. 

2. Ainda no âmbito da disciplina de Português foi proposta uma visita de estudo ao Teatro, dirigida a 

todas as turmas do oitavo ano, para assistirem à representação da peça O que os olhos veem ou o 

Adamastor, de Manuel António Pina, no auditório da referida Companhia “O Sonho”, estando 

agendado o período da tarde do dia vinte e um de abril de dois mil e vinte e dois para a deslocação 

das turmas C, D, G e H e o período da manhã do dia seguinte para a visita das turmas A, B, E e F.  

3. No âmbito da disciplina de Português foi também proposta uma visita ao Teatro, dirigida a todas as 

turmas do nono ano no turno da manhã, para assistirem à representação da peça Ato da Barca do 

Inferno, no auditório da Companhia “O Sonho” nos dias catorze (turmas B, C, E e F) e quinze de 

março (A, D e G) de dois mil e vinte e dois. No período da tarde do dia catorze de março foi possível 
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conjugar ainda a proposta de uma visita a realizar ao Museu da Eletricidade no âmbito da disciplina 

de Físico-química e no dia quinze de Março foi apresentada a proposta para a visita ao Museu da 

Coleção Berardo, no âmbito da disciplina de Educação Visual.  

O Conselho Pedagógico apreciou as propostas de visitas de estudo constantes no Plano Anual de Atividades 

e concordou com a pertinência da sua realização. 

 Foram igualmente apreciadas e aprovadas pelo Conselho Pedagógico as propostas das atividades de 

“Ida ao Teatro” dirigidas às turmas do quinto e do sexto ano, as quais não implicam a deslocação dos 

alunos uma vez serão realizadas no Auditório da Escola no âmbito da disciplina de Português, 

designadamente: 

1. Dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois, a peça O Príncipe Nabo de Ilse Losa, 

apresentada pela Companhia de Teatro “Educa”, será dirigida a todos os alunos do quinto ano; 

2.  Dia dezassete de maio, está prevista a apresentação da peça “25 de abril - História de uma 

Revolução”, dirigida a todos os alunos do sexto ano, igualmente apresentada pela Companhia de 

Teatro “Educa”. 

 Algumas atividades propostas no Plano Anual de Atividades envolvem a vinda de entidades externas 

(cientistas, grupos de teatro entre outros) às escolas. No que diz respeito à Escola Pedro Jacques de 

Magalhães foi mencionado que determinadas atividades poderão ser realizadas no auditório que 

suportará duas turmas em simultâneo com respeito pelas regras de distanciamento sanitário.  

 No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento irá ser dinamizado, em todas os 

estabelecimentos de educação e ensino do agrupamento, a atividade “Peditório 2021” da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro. 

 

Ponto cinco 

Foi analisado e aprovado o documento relativo ao Programa de Mentoria, o mesmo já havia sido 

apresentado no ano transato. Irá ser analisado em reunião de Departamento para que seja posto em prática 

a partir da realização das reuniões de avaliação intercalar.  

 

Ponto seis 

O Constituição da equipa de autoavaliação do agrupamento, a mesma foi apresentada pela coordenadora da 

equipa, professora Iolanda Farias, bem como o cronograma de realização das várias etapas a cumprir.  

 

Ponto sete 

 A docente Lígia Cristina, coordenadora da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI) apresentou os Relatórios Técnico Pedagógicos e os Programas Educativos individuais 

(correspondentes a um total de vinte e sete alunos) os quais foram aprovados pelo Conselho 

Pedagógico.  
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 Com o objetivo de retomar as atividades práticas/ laboratoriais dando maior autonomia aos (às) 

alunos (as) para o desenvolvimento do trabalho laboratorial/ experimental em pequenos grupos, os 

(as) professores (as) de Ciências Naturais e de Físico-química solicitaram a reformulação/ atualização 

do Plano de Atuação. Situação análoga foi apresentada pela coordenadora do Departamento de 

Expressões no que diz respeito à prática de Educação Física. Face ao exposto, a Presidente do 

Conselho Pedagógico solicitou que os (as) professores (as) das disciplinas em questão formulassem a 

informação a constar no Plano de Atuação. Ainda no âmbito das atividades laboratoriais foi 

solicitada a existência de cinco dispensadores de álcool gel em cada laboratório para que exista um 

dispensador por cada grupo de trabalho. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a ata dando-se por terminada a reunião, pelas dezoito horas 

e trinta minutos.  

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

Ana Cristina Silva 

 

A Secretária 

Iolanda Farias 

 


