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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
 

 
 
 
 

 

Resumo da Ata número três 
 

---- Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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, através da aplicação 

“Ofice365:Teams”, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Informações;  

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

avaliação do 1º período; 

3.  Análise da Informação-Prova 2021-2022; 

4. Procedimentos a adotar na avaliação interna do Agrupamento; 

5. Apreciação do relatório do Plano Anual de Atividades 2020-2021; 

6. Apreciação do Plano Anual de Atividades 2021-2022; 

7. Outros Assuntos.  

 

Informações 

 

 A próxima reunião de Conselho Pedagógico realizar-se-á no dia vinte e seis de janeiro de dois mil e 

vinte e dois e os Departamentos/Grupos disciplinares devem apresentar, nessa reunião, as 

conclusões relativas a todo o trabalho desenvolvido nos diferentes níveis de ensino, expressas nos 

seguintes documentos: Relatório de análise dos resultados escolares referente às avaliações do 

primeiro período; relatório dos apoios (apoio educativo, apoio ao estudo, apoios complementares 

e acompanhamento e estudo); cumprimento das planificações (justificação, caso se verifiquem 

atrasos significativos); partilha e articulação; Domínios de Autonomia Curricular (DAC); atividades 

de articulação horizontal e vertical; supervisão e partilha de boas práticas; aplicação das medidas 

de desdobramento e de coadjuvação, nas disciplinas de Português e de Matemática e trabalho 

colaborativo. 

 Foi analisado o relatório - Sistema de alarme / videovigilância elaborado pelo professor Abílio 

Mocho. 

 Foi apresentado projeto da Câmara Municipal De Vila Franca de Xira “Agora contas tu” que visa a 

interligação à reciclagem e à promoção do gosto pela leitura para alunos (as) de primeiro Ciclo.  

 O Plano 21|23 Escola+, aprovado pela Resolução de Conselhos de Ministros n.º 90/2021, ao criar a 

ação específica 1.1.2 — Ler — conhecer, aprender e ensinar, com foco na aprendizagem da leitura, 

pretende responder ao acentuar das assimetrias das aprendizagens dos alunos neste domínio que 

a situação pandémica agravou. Objetiva esta ação específica o acesso livre a ferramentas digitais 
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que permitam aos docentes identificar precocemente fragilidades dos alunos na aquisição das 

competências pré-leitoras e leitoras e intervenção universal na aprendizagem da leitura através de 

práticas e recursos pedagógicos cientificamente validados.  

 Quanto aos casos de COVID-19 registados, até ao momento, são considerados residuais, a saber: 

duas turmas em isolamento (uma da Educação Pré-Escolar e uma de primeiro Ciclo) casos isolados 

foram seis alunos (as) e uma docente.  

 Nos dias vinte e nove e trinta de novembro a Diretora do Agrupamento estará disponível para 

efetuar esclarecimentos sobre avaliação de desempenho docente. 

 No mês de janeiro de 2022 serão agendadas reuniões de articulação de conteúdos/atividades 

entre ciclos. 

 Todas as aquisições de materiais ou outros devem ser efetuadas, após apresentação de requisição, 

nos Serviços Administrativos.  

 Em resultado da inspeção efetuada ao lançamento do ano letivo foram tecidas as seguintes 

considerações:  

a) Os horários das turmas e dos (as) docentes estão bem concebidos e equilibrados 

denotando-se preocupação com a distribuição das atividades dos (as) docentes que 

têm horas ao abrigo do artigo 79º do Estatuto da carreira Docente;  

b) As atas de Conselho Geral e Conselho Pedagógico cumprem o estabelecido na lei;  

c) Embora com algumas recomendações, o disposto no Despacho Normativo 10-B/2018, 

de 6/7, foi cumprido. 

 As Ações de Avaliação Externa dos Agrupamentos vão ter início em janeiro do próximo ano; 

 Solicita-se aos (às) professores (as) titulares de turma e aos (às) diretores (as) de turma que 

informem os (as) encarregados (as) de educação que não respondam aos emails provenientes da 

plataforma INOVAR alunos.  

 As licenças digitais para complemento do manual escolar adotado são gratuitas para todos (as) os 

(as) alunos (as) do Agrupamento. Solicita-se aos (às) professores (as) titulares de turma e aos (às) 

diretores (as) de turma que informem os (as) encarregados (as) de educação que devem ativar as 

referidas licenças. Irá ser enviado email, com os procedimentos a adotar para o devido efeito.  

 A reunião de diretores (as) de turma deverá ocorrer a seis de dezembro e os departamentos 

curriculares deverão reunir entre 25 de novembro e dez de dezembro.  

 Os procedimentos para abertura do processo eleitoral para a Associação de Estudante irão ter 

início com a realização de uma assembleia de delegados (as) e subdelegados (as) a realizar em dia 

e hora posteriormente agendados e comunicados após reunião com o Presidente do Conselho 

Geral, professor Abílio Mocho e a professora Adelaide Ferreira. 
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Ponto dois 

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

avaliação do primeiro período. 

 Foram analisados os seguintes documentos elaborados pela Seção de Avaliação:  

a) Documento Orientador e Memorando das Reuniões de Avaliação; 

b) Tutoriais de acesso ao INOVAR;  

c) Atas de reunião de conselho de Docentes/conselho de Turma de avaliação de primeiro 

período; 

d)  Atualização do Plano Curricular de Turma será efetuada na plataforma INOVAR alunos; 

e)  Documentos da EMAEI – avaliação das medidas universais será efetuada na plataforma 

INOVAR alunos; 

f) Calendário das reuniões de Avaliação do primeiro período, que se vão realizar por ano de 

escolaridade, durante os dias vinte a vinte e dois de dezembro, na aplicação microsoft TEAMS.  

Todos os documentos foram aprovados.  

 

Terceiro ponto 

 As informações Prova das Avaliações Externas já foram disponibilizadas aos Departamentos, com 

indicação de as mesmas serem analisadas com os (as) alunos (as). Igualmente, nas próximas 

reuniões com encarregados (as) de educação este tema deve ser abordado. As referidas 

informação já constam na página do Agrupamento.  

 

Quarto ponto  

 A docente Iolanda Farias informou sobre os procedimentos que irão ser adotados pela equipa do 

Observatório de Qualidade do Agrupamento: 

a) Realização de uma primeira reunião da Equipa de Avaliação no dia trinta de novembro para se 

proceder à análise e aprovação do regimento de funcionamento da mesma; 

b)  Análise e apresentação de sugestões de alteração a propostas de inquéritos que foram 

elaborados com a finalidade de serem aplicados a toda a comunidade escolar, via Teams, para 

realizar um diagnóstico da situação escolar do Agrupamento de forma mais abrangente, quer a 

nível da diversidade de questões que serão organizadas em três dimensões: “Organizacional”, 

“Pedagógica” e “Tecnológica e digital” quer a nível da aplicação dos questionários a um maior 

número de indivíduos. Pretende-se, desta forma, dar cumprimento à planificação inicialmente 

apresentada, prevendo-se o início da aplicação dos inquéritos na última semana do primeiro 

período letivo e o tratamento de resultados no decorrer do segundo período". 
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Ponto cinco 

 Foi analisado o Relatório do Plano Anual de Atividades referente ao ano letivo transato, 

apresentado pela professora Adelaide Ferreira, ficando o mesmo disponível para consulta e análise 

na plataforma TEAMS, e o mesmo segue em anexo a esta ata. Como conclusão do relatório os seus 

pontos fortes foram: - A concretização da maior parte das atividades propostas (93%); - O 

interesse, entusiasmo e participação das crianças/ alunos nas atividades; - A cooperação das 

famílias na concretização das atividades, particularmente ao nível do Pré- escolar; - A articulação 

entre departamentos, grupos disciplinares, clubes e outras estruturas para a consecução de 

algumas atividades; - Existência de atividades de articulação vertical e horizontal; - A capacidade 

de reformulação/criatividade dos proponentes/ dinamizadores face à necessidade de viabilizar 

determinadas atividades cuja concretização estava comprometida devido às restrições alusivas à 

pandemia COVID; - A existência de vários projetos no âmbito da Educação para a Cidadania; - A 

existência de projetos inovadores; - A avaliação média global das atividades que foi de 4,7 numa 

escala de 1 a 5- avaliação qualitativa de Muito Bom. O aspeto a melhorar é aumentar o número de 

atividades de articulação vertical e horizontal.  

 

Ponto seis  

 Foi apresentado o Plano Anual de Atividades, pela professora Adelaide Ferreira, para o presente 

ano letivo, que informou ainda que à data, de acordo com os dados disponíveis na plataforma 

INOVAR, foram propostas cento e cinquenta e duas atividades das quais quarenta e duas sem 

articulação e trinta sob a modalidade de Projetos. Deu ainda informações sobre os projetos 

ERASMUS e SALL em desenvolvimento na escola referindo que, no âmbito do projeto 

“Sustainability for our future” terá lugar na escola, no dia trinta de novembro, uma ação de 

degustação vegan/ vegetariana. 

 A professora Adelaide Ferreira solicitou que os docentes pudessem enviar informação, sobre as 

potencialidades/mais valias ou não, do procedimento deste assunto estar a ser operacionalizado 

através da plataforma INOVAR.  

 

Outros Assuntos 

 

 O Coordenador dos Professores Bibliotecários, Luís Pita, referiu que a Equipa das Bibliotecas 

Escolares, em parceria com o Departamento de Matemática e Ciências Experimentais e o Clube de 

Ciência, encontra-se a realizar entre os dias vinte e dois e vinte e seis de novembro uma série de 

sessões  na Biblioteca da Escola Pedro Jacques de Magalhães ("Semana da Cultura Científica na 

BE") nomeadamente a leitura de contos extraídos da obra "Contos da Dona Terra" e palestras 

subordinadas à temática "Nos Bastidores da Ciência", abrangendo as referidas sessões um total de 
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dezoito turmas do segundo e terceiro ciclos de escolaridade. Ao longo desta semana, encontra-se 

também patente na mesma Biblioteca uma exposição multimédia sobre Rómulo de 

Carvalho/António Gedeão, onde os alunos poderão conhecer os seus contributos para a 

valorização da Cultura Científica em Portugal e apreciar a sua notável obra poética". 

 A docente Lígia Cristina, representante da educação especial, apresentou os Relatórios Técnico 

Pedagógicos e os Programas Educativos individuais (correspondentes a um total de onze 

crianças/alunos com medidas seletivas e adicionais) os quais foram analisados e aprovados pelo 

Conselho Pedagógico.  

 

 

 

Nada mais havendo a tratar na ordem de trabalhos, foi lida e aprovada a minuta da ata dando-se por 

terminada a reunião. 

 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

 

Ana Cristina Silva 

 

A Secretária 

 

Lígia Cristina 

 


