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       AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

 
 

 
 
 

 
 

Resumo da Ata número cinco 
 
----Aos Vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas, reuniram os membros 

do Conselho Pedagógico, sob a presidência da professora Ana Cristina Silva, via Teams, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Ponto um – Informações; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- Ponto dois – Análise e reflexão dos Resultados Escolares do 1º período; ---------------------------------------------------------- 

---- Ponto três – Análise do Relatório de supervisão das AEC; ------------------------------------------------------------------------------ 

---- Ponto quatro - Análise dos procedimentos adotados quanto à supervisão em cada Departamento; ----------------------- 

---- Ponto cinco – Aprovação dos Planos Curriculares de Turma; -------------------------------------------------------------------------- 

---- Ponto seis – Análise das atividades de articulação vertical; ---------------------------------------------------------------------------- 

---- Ponto sete – Aprovação dos documentos inerentes ao processo de avaliação de desempenho docente de acordo 

com o Decreto Regulamentar nº 26/2016, de 21 de fevereiro e a Portaria nº119/2018 de 4 de maio; -------------------------- 

---- Ponto oito – Outros Assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Como nota prévia da ordem de trabalhos, este Conselho teve início com a leitura da ata da reunião anterior, a qual 

foi aprovada por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Primeiro ponto 

•  Os Departamentos Curriculares devem reunir até ao dia onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois com a 

seguinte ordem de trabalhos:  

---- Ponto um - Informações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Ponto dois - Preparação para as reuniões de Avaliação Intercalar do 2º período; ------------------------------------------------ 

---- Ponto três - Utilização das licenças de software Quizizz e Genially; ------------------------------------------------------------------ 

---- Ponto quatro - Definição de critérios de transição para anos intermédios; --------------------------------------------------------- 

---- Ponto cinco - Análise dos resultados dos inquéritos do Observatório de qualidade do Agrupamento; --------------------- 

---- Ponto seis - Análise dos documentos inerentes ao processo de avaliação de desempenho docente de acordo com o 

Decreto Regulamentar nº 26/2016, de 21 de fevereiro; ------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Ponto sete - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As referidas reuniões devem ser agendadas em dias não coincidentes para que o docente José Marques possa 

participar em cada uma, a fim de explicitar, a utilização das licenças de software Quizizz e Genially.   

• Os (As) docentes devem consultar e ter em conta o novo calendário escolar regulamentado pelo Despacho nº 

12123-M/2021, de 13/12. 

• Relativamente à mudança de semestre a mesma será efetuada a sete de fevereiro de dois mil e vinte e dois. A 

entrega da avaliação das disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e de Tecnologias da Informação e 

Comunicação deverá ser efetuada, na Direção, até ao dia catorze de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Será 

enviada, por email, a grelha para cumprir este procedimento. 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

2021/2022 
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• As reuniões de avaliação intercalar de segundo período terão os seguintes procedimentos:  

a) Calendarização: entre vinte e um de fevereiro e onze de março; 

b) Avaliação por domínios na Plataforma INOVAR;  

c) Elaboração de ata; 

d) Documentos disponibilizados pelas coordenadoras de diretores de turma, no Teams, nas Equipas dos Diretores de 

Turma do segundo e terceiro ciclos.  

• Em relação aos critérios de transição, após criteriosa análise de todas as propostas apresentadas e postas à 

votação decidiu-se o seguinte: O Conselho Pedagógico aferiu que os critérios de transição, em anos 

intermédios, devem ser novamente expostos nos Departamentos Curriculares de forma a escolherem uma das 

três propostas, que foram definidas. As três propostas para serem votadas em reunião de Departamento são: 

primeira proposta – O(a) aluno(a) transita, independentemente do número de níveis inferiores a três, se por 

decisão devidamente fundamentada em ata de Conselho de Turma, este considerar que o(a) aluno(a) não irá 

beneficiar em ficar retido no mesmo ano de escolaridade; segunda proposta – O (a) aluno(a) transita se obtiver 

nível inferior a três a duas disciplinas, independentemente da disciplina e terceira proposta ---- O(a) aluno(a) 

transita se obtiver nível inferior a três a três disciplinas, independentemente da disciplina. Cada Departamento 

Curricular, deverá, depois de devidamente analisada e ponderada cada proposta, proceder a uma votação e 

optar por uma das três. 

• Por solicitação de vários (as) docentes os videoprojectores estão a ser, progressivamente, direcionados para o 

Quadro Branco.  

• Como forma de aproximar e integrar os pais/encarregados (as) de educação na vida do Agrupamento irão ser 

efetuadas sessões de esclarecimento, via Teams, com os seguintes assuntos: Seguranet; Documentos 

Estruturantes; Organograma do Agrupamento; Prazos e funcionamento dos Serviços Administrativos; Plano 

Anual de Atividades. A data destas sessões será anunciada brevemente.  

• Estão a ser atribuídos, a todos (as) os (as) alunos (as) do primeiro Ciclo, Kits (segunda fase-alun@s sem escalão 

da Ação Social Escolar) constituídos por uma mochila, um computador, um hotspot (sem cartão sim – a atribuir 

posteriormente), auscultadores e microfone. Para os (as) alunos (as) de segundo e terceiro ciclo os Kits ainda 

não foram fornecidos ao Agrupamento.  

• No âmbito dos apoios para apetrechamento de equipamentos no Agrupamento foi aprovada, em reunião da 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, realizada a doze de maio de dois mil e vinte e um, uma verba de onze 

mil, trezentos e sessenta e cinco euros e vinte e três cêntimos. Para dar resposta à substituição de 

videoprojectores que já não apresentam boas condições de funcionamento o Conselho Administrativo vai 

adquirir os necessários para suprir essa carência.  

• Com base no protocolo estabelecido entre a Associação Nacional da Farmácias e a Associação Nacional de 

Diretores(as) de Agrupamentos e Escolas Públicas, a diretora técnica da Farmácia Nova Alverca disponibilizou 

os seus serviços para testagem aos (às) alunos (as), docentes e não docentes, das Escolas nas instalações das 

mesmas, por intermédio do atual Regime Excecional de Comparticipação de testes antigénio pelo Serviço 

Nacional de Saúde. 

• Os procedimentos para abertura do processo eleitoral para a Associação de Estudantes 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 a professora Adelaide Ferreira.  
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• Após a leitura das atas das reuniões de avaliação de primeiro período será elaborada uma listagem com os (as) 

alunos (as) para quem irá ser preenchida a Ficha A respeitante à realização das Provas de Avaliação Externa.  

• Estão disponíveis, na Direção, quatro routers, quatro computadores portáteis, quatro tablets e sete mesas 

digitais para trabalho em sala de aula. As requisições são feitas, diretamente, ao colega José Marques.  

 

Segundo ponto  

Foi efetuada a análise e reflexão dos Resultados Escolares do primeiro período tendo por base o documento que se 

encontra no separador, da página do Agrupamento – “Observatório da Qualidade” - Relatório de Monotorização. 1.ºP 

21-22. 

 

Terceiro ponto  

• A coordenadora do departamento do primeiro ciclo citou, relativamente às Atividades de Enriquecimento 

Curricular, no que diz respeito ao empenho: De um modo geral em todas as escolas do Primeiro Ciclo, os(as) 

alunos revelaram um bom desempenho nas Atividades de Enriquecimento Curricular por serem 

essencialmente lúdicas e práticas. Nas situações em que se verifica menor empenho dos(as) alunos(as), é 

consequência do grau de imaturidade e falta de concentração, assim como no fim do dia os(as) alunos(as) já 

acusarem algum cansaço. Relativamente ao comportamento: Os(as) alunos(as) apresentaram na sua maioria 

um comportamento adequado à sua faixa etária, demonstrando participação, motivação e interesse pelas 

atividades desenvolvidas. Os comportamentos menos adequados de alguns(as) alunos(as) verificaram-se 

devido à imaturidade, impulsividade e incumprimento de algumas regras, situações essas resolvidas pela 

escola e sempre que necessário em contacto com os pais/encarregados(as) de educação.  

• Aspetos considerados relevantes:  A assiduidade, a pontualidade e a substituição dos profissionais das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC); Atitude pedagógica da maioria dos(as) profissionais das AEC, 

confirmada pela supervisão; A cooperação dinâmica destes(as) profissionais com a escola, quer nas atividades 

de articulação integradas no Plano Anual de Atividades, quer em atividades de iniciativa da escola; A 

comunicação entre os professores titulares de turma e os(as) profissionais AEC. 

 

Quarto ponto  

• As coordenadoras de Departamento mencionaram que estão a dar cumprimento ao estipulado para as 

atividades de supervisão, ainda que, com alguns constrangimentos decorrentes das medidas de segurança e 

proteção associadas ao contágio por Covid -19.  

• A Coordenadora do Departamento da Educação Pré-Escolar referiu que as docentes planificam atividades no 

domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, são mantidas as normas de sanidade em vigor. Com base 

no quadro de monitorização 30% (trinta) das docentes já efetuaram intervisões e já partilharam em reunião de 

departamento sendo momentos enriquecedores para a   prática educativa.  Todas as docentes têm agendadas 

intervisões para janeiro e fevereiro.  

• A Coordenadora do Departamento do Primeiro Ciclo mencionou que em relação à supervisão pedagógica 

todos(as) os(as) docentes do primeiro ciclo agendaram e já iniciaram a supervisão/intervisão pedagógica sendo 

partilhada em reunião de grupo de ano e registada em documento próprio no departamento.  
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• A Coordenadora do Departamento de Línguas referiu que as atividades de supervisão/intervisão estão já 

calendarizadas e alguns(as) docentes já procederam à realização das mesmas, assim como é prática constante 

a troca de materiais/ estratégias entre os(as) docentes, considerando-se uma mais-valia nas aulas de 

coadjuvação, em que os(as) docentes intervenientes trabalham em partilha e articulação de estratégias e 

atividades. 

• A Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas referiu que no que diz respeito à 

supervisão/intervisão e partilha de boas práticas, no Departamento de Ciências Socais e Humanos, os(as) 

docentes do grupo de Geografia (420) já efetuaram a respetiva calendarização e irão decorrer neste período, 

entre fevereiro e março. Nos grupos disciplinares de História e Geografia de Portugal e História (200) e História 

(400), os(as) docentes encontram-se a calendarizar as suas práticas e irão também iniciar-se neste período 

letivo.  

• A Coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais referenciou que todos(as) os(as) 

docentes do Departamento têm conhecimento da forma como se processa a intervisão no Agrupamento e da 

importância da partilha das práticas letivas no desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Não foram 

realizadas intervisões no primeiro período letivo e os(as) docentes estão a proceder à calendarização das 

intervisões para o segundo período.  

• A Coordenadora do Departamento de Expressões referiu que os(as) docentes que integram o departamento de 

expressões procederam à calendarização das aulas observadas inerentes à prática da supervisão pedagógica, 

com a designação da turma a observar e respetivo(a) supervisor(a). Este procedimento terá início no segundo 

período escolar com o intuito de contribuir para uma partilha e reflexão conjunta sobre a prática letiva e 

consequentemente enriquecimento da mesma, traduzindo-se numa melhoria das práticas pedagógicas 

individuais. Os(as) docentes continuam a entender este processo como uma mais-valia, com resultados no 

processo de ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as), permitindo aferir entre pares as melhores soluções 

para o sucesso educativo, relacionando-as diretamente com os conteúdos lecionados, pelo que são da opinião 

que este processo se possa manter nos próximos anos letivos. Os referidos documentos encontram-se em 

anexo à presente ata. 

 

Quinto ponto  

• Os Planos Curriculares de Turma, foram aprovados. Os mesmos serão preenchidos, na Plataforma INOVAR, em 

cada momento de realização de reuniões de Conselho de Turma. Quanto aos Planos Curriculares de Grupo a 

coordenadora do Departamento da Educação Pré-Escolar citou que em todos os Projetos Curriculares de 

Grupo têm sido respeitados os ritmos das crianças, tem-se aplicado a diferenciação pedagógica, afastado as 

barreiras que limitam as aprendizagens individuais e coletivas e tem sido promovido um ambiente educativo e 

estimulante. Irá dar-se continuidade a esta ação educativa tendo em vista a progressão das aprendizagens de 

todas as crianças e a evolução de todos os Grupos. 

 

Sexto ponto  

• A Articulação Vertical é considerada entre anos de escolaridade e ciclos. No presente mês foram realizadas 

reuniões entre ciclos e preenchidas grelhas com os seguintes parâmetros: Identificação das aprendizagens não 

concretizadas/consolidadas e Propostas de estratégias/medidas. Estas reuniões irão, igualmente, ser efetuadas 
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no mês de julho a fim de se uniformizar os procedimentos e elaborar as conclusões para serem apresentadas 

em reuniões, convocadas para o efeito, no próximo ano letivo. Igualmente irão ser solicitadas reuniões de 

articulação, à Direção da Escola Secundária Gago Coutinho, no mês de julho.  

• A grelha, o documento com as ações de articulação e a ata das reuniões de articulação deverão ser enviadas, 

pelos (as) presidentes das referidas reuniões, para a respetiva coordenadora de departamento que, 

posteriormente, as enviará para a Direção e as colocará, na disciplina de cada departamento, na plataforma 

Teams.  

 

Sétimo ponto  

• Nos dias vinte e nove e trinta de novembro de dois mil e vinte e um a Diretora do Agrupamento esteve 

disponível para efetuar esclarecimentos sobre avaliação docente. Em cada um dos dias a participação de 

docentes foi absolutamente residual, uma vez que, apenas compareceram cerca de treze docentes distribuídos 

pelos dois dias.  

• A Secção de Avaliação de Desempenho Docente, reuniu no dia dezoito do presente mês e elaborou os 

seguintes documentos: Calendarização da SADD para dois mil e vinte e um – dois mil e vinte e dois; Linhas 

orientadoras para o processo de avaliação docente. Os referidos documentos foram devidamente analisados. 

Após apurada análise os documentos foram postos à aprovação cumprindo o disposto no Decreto 

Regulamentar nº 26/2016, de 21/02. O resultado da votação foi o seguinte:  foram aprovados por 

unanimidade. Todos os documentos elaborados na referida reunião e aqui aprovados estarão disponíveis na 

página do Agrupamento, separador Pessoal Docente, Avaliação de Desempenho Docente e serão expostos nos 

estabelecimentos de educação e ensino que compõem o Agrupamento.  

 

Oitavo ponto 

 

• A coordenadora do Observatório da Qualidade do Agrupamento referiu o seguinte:  

a) No âmbito da avaliação diagnóstica do Agrupamento, procedeu-se à aplicação dos questionários à 

comunidade escolar. O preenchimento dos diferentes questionários servirá para aferir o grau de 

satisfação perante as dimensões: Organizacional; Pedagógica e Tecnológica e digital; 

b) No primeiro ciclo do ensino básico (terceiro/quarto ano), duzentos e cinquenta e sete alunos(as) 

responderam correspondendo a taxa de setenta e nove vírgula noventa e cinco por cento. Sendo que 

cento e nove alunos(as), são do terceiro ano e cento e quarenta e oito são do quarto ano de escolaridade 

o que corresponde a uma taxa de quarenta e dois por cento e cinquenta e oito por cento, respetivamente. 

Relativamente às escolas: Escola Básica N.º1 responderam setenta e nove alunos(as), o que corresponde a 

uma taxa de trinta vírgula setenta e quatro por cento; Escola Básica N.º4 responderam quarenta e sete 

alunos(as), o que corresponde a uma taxa de dezoito vírgula vinte e nove por cento; Escola da Quinta da 

Vala, responderam sessenta e seis alunos(as), o que corresponde a uma taxa de vinte cinco vírgula 

sessenta e oito por cento; Escola da Malva Rosa, responderam sessenta e cinco alunos(as), o que 

corresponde a uma taxa de vinte cinco vírgula vinte e nove por cento.  O questionário esteve disponível 

nos computadores das bibliotecas escolares de cada escola - exceto na Escola n.º 4 que foi realizado numa 
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sala denominada "laboratório" (teve acompanhamento do professor Rui Patrício) e foi realizado de treze a 

dezassete de dezembro; 

c) No segundo ciclo do ensino básico, trezentos e vinte e dois/duas alunos(as) responderam correspondendo 

a taxa de oitenta e um e vírgula cinco por cento. Sendo que cento e cinquenta e seis alunos(as), são do 

quinto ano e cento e sessenta e seis são do sexto ano de escolaridade o que corresponde a uma taxa de 

quarenta e oito por cento e cinquenta e dois por cento, respetivamente. O questionário esteve disponível 

nos computadores das salas de informática (teve acompanhamento dos(as) professores(as) de TIC e de 

Cidadania e Desenvolvimento) e foi realizado de treze a dezassete de dezembro; 

d) No terceiro ciclo do ensino básico, quinhentos e trinta e três alunos(as) responderam ao questionário, o 

que corresponde a uma taxa de noventa e vírgula nove por cento. Cento e oitenta e sete alunos(as), são 

do sétimo ano de escolaridade, o que corresponde a uma taxa de trinta e cinco por cento; cento e setenta 

e oito alunos(as) são do oitavo de escolaridade o que corresponde a uma taxa de trinta e três por cento e 

cento e sessenta e oito alunos(as) são do nono ano de escolaridade o que corresponde a uma taxa de 

trinta e dois por cento. O questionário esteve disponível nos computadores das salas de informática (teve 

acompanhamento dos professores de TIC e de Ciências da Computação e de Cidadania e 

Desenvolvimento) e foi realizado de treze a dezassete de dezembro; 

e) No que diz respeito ao pessoal docente, responderam ao questionário cento e dezanove docentes (vinte 

docentes da Educação Pré-Escolar, vinte e oito do primeiro ciclo, vinte e oito do segundo ciclo e quarenta 

e três do terceiro ciclo do Ensino Básico) o que corresponde a uma taxa de setenta e seis vírgula três por 

cento. Quarenta docentes, não responderam ao questionário, apesar do prazo de resposta ter sido 

alargado para dezasseis de janeiro. O questionário foi disponibilizado através do email institucional e foi 

realizado de vinte e três de dezembro a dezasseis de janeiro; 

f) Relativamente ao pessoal não docente, responderam ao questionário cinquenta e sete funcionários, o que 

correspondendo a uma taxa de oitenta e dois vírgula, sessenta e um por cento. O questionário esteve 

disponibilizado através do email institucional (primeira fase) e instalado nos computadores das Bibliotecas 

do Agrupamento (segunda fase) e foi realizado a vinte e três dezembro (início da primeira fase) e de dez 

de janeiro (início da segunda fase) a dezasseis de janeiro - registou-se a ausência de um elevado número 

de funcionários por baixa médica ou isolamento profilático; 

g) No que diz respeito à aplicação do questionário a Pais e Encarregados(as) de Educação, responderam ao 

mesmo quatrocentos e dez Pais e Encarregados(as) de Educação, sendo que, cento e doze são da 

Educação Pré-Escolar, o que corresponde a uma taxa de vinte e sete vírgula três por cento; sessenta e dois 

do primeiro ciclo, o que corresponde a uma taxa de quinze vírgula um por cento; cento e vinte dois do 

segundo ciclo, o que corresponde a uma taxa de vinte e nove vírgula oito por cento e cento e catorze do 

terceiro ciclo, o que corresponde a uma taxa de vinte sete vírgula oito por cento. O questionário foi 

disponibilizado através do Inovar e realizado de vinte e três dezembro a dezasseis de janeiro. Neste 

momento, os questionários estão a aguardar pela análise, tratamento de resultados e relatórios, que 

serão apresentados posteriormente.  

• Quanto à reformulação do Regulamento Interno do Agrupamento e respetivos regimentos, que irão constar 

em anexo, a proposta foi enviada para os membros deste órgão, em tempo útil, a fim de ser aqui analisada e 

posta à aprovação em reunião do Conselho Geral. Foram tecidas as seguintes considerações, deverá ser feita 
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uma consulta e análise sobretudo no que diz respeito aos deveres e direitos dos(as) alunos(as), para tal foi 

alargado o prazo para que sejam dadas sugestões tanto para os regimentos como para o Regulamento Interno.  

• A docente representante da educação especial, apresentou os Relatórios Técnico Pedagógicos e os Programas 

Educativos individuais (correspondentes a um total de sete crianças/ dos (as) seguintes alunos(as). 

• A coordenadora de Projetos fez o balanço do Apoio Tutorial, tendo referido que a maioria dos(as) 

tutorandos(as) está a usufruir de tutoria pela primeira vez. Assim, para estes(as) alunos(as), as sessões 

realizadas foram maioritariamente para abordar assuntos de âmbito psicossocial. O número de sessões 

realizadas/ assistidas foi insuficiente para o desenvolvimento do trabalho com os(as) alunos(as). É necessário 

reforçar e envolver os(as) encarregados(as) de educação no processo inerente ao Apoio Tutorial. Este 

envolvimento, para que seja efetivo, deve passar por haver reuniões a três – professor(a) tutor(a)-aluno(a)-

encarregado(a) de educação - de carácter presencial. A situação de saúde pública provocada pela pandemia 

tem atrasado este procedimento que seria de grande utilidade para que os resultados do Apoio Tutorial 

fossem mais efetivos.  

• No que diz respeito ao Relatório do Plano Anual de Atividades, a referida coordenadora, informou ainda que à 

data, existiam atividades que não tinham sido avaliadas de forma quantitativa e outras que não sido avaliadas 

de forma qualitativa, pelo que o referido relatório será apresentado posteriormente.  

• Foi apresentada a proposta de mobilidade à Turquia, no âmbito do projeto Erasmus+ Life is Math Around Us. A 

mobilidade irá decorrer entre os dias treze e dezanove de março de dois mil e vinte e dois a Osmaniye e 

Capadoccia. Esta mobilidade, com a temática Math in Games, prevê a exploração de jogos matemáticos e troca 

de experiências pedagógicas entre professores(as). O plano de atividades está a ser ultimado e será enviado 

posteriormente pela equipa responsável da mobilidade. Irão participar nesta mobilidade dois/duas alunos(as) 

de sétimo ano e dois/duas do oitavo ano e quatro professores(as) envolvidos(as) no projeto.  

 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

Ana Cristina Silva 

 

A Secretária 

Maria Dolores Cruz 

 


