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Resumo da Ata número nove 

 

---- Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e trinta minutos, 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

avaliação do 3º período; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três - Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

---- Depois de lida a ata da reunião anterior foi posta a votação tendo esta sido aprovada por unanimidade. ---------------- 

Ponto um  

 As próximas reuniões de Conselho Pedagógico realizar-se-ão nos dias catorze de junho, para aprovação dos 

manuais escolares e a dezanove de julho de dois mil e vinte e dois para análise dos resultados escolares e 

outros assuntos.  

 Foi analisado o documento sobre o alargamento da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola. Entre os dias vinte e 

três de maio e vinte e cinco de julho, estão abertas as candidaturas para uma nova fase. Do primeiro aviso 

resultou a aprovação de quatrocentos e sessenta e cinco projetos, distribuídos por todo o território nacional e 

abrangendo todos os níveis de ensino. Com este segundo aviso pretende-se a aprovação de cento e oitenta e 

cinco Clubes, de forma a alcançar um total de seiscentos e cinquenta novos Clubes Ciência Viva na Escola até 

ao ano de dois mil e vinte e cinco, meta inscrita no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). 

 O Ministério da Educação, através da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) apresentou 

o relatório do estudo “Observatório Escolar: Monitorização e Ação | Saúde Psicológica e Bem-estar”, que 

teve como principal objetivo proceder à recolha e monitorização de indicadores de saúde psicológica e bem-

estar nas escolas portuguesas, tendo em vista o desenho de propostas de intervenção diferenciadas, em 

função das necessidades identificadas, por grupos etários e por região geográfica.  

 No âmbito do Plano de Recuperação das Aprendizagens 21|23 Escola +, e tendo em conta o “domínio 

inclusão e bem-estar” do eixo “Ensinar e  Aprender”, com vista ao reforço das competências socio-

emocionais no cumprimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, considerou-se 

importante monitorizar a saúde psicológica e bem-estar nas escolas, numa iniciativa inédita. Este estudo 

resulta de um trabalho de parceria entre a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, Direção-Geral 

da Educação, Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, Equipa Aventura Social/ ISAMB, 
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Universidade de Lisboa, Ordem dos Psicólogos Portugueses e Fundação Calouste Gulbenkian, e conta com a 

coordenação científica da Professora Doutora Margarida Gaspar de Matos (Equipa Aventura Social/ ISAMB, 

Universidade de Lisboa). 

 Foi dada a conhecer a constituição das equipas de trabalho para o lançamento do ano letivo dois mil e vinte e 

dois - dois mil e vinte e três. 

 Subscrevendo os critérios gerais para a constituição de turmas que obedecem ao disposto no Despacho 

Normativo n.º 10-A/2018 de 19/06 conjugado com o Despacho Normativo n.º 16/2019 de 04/06, foram 

postos a análise e aprovação:  

a) A admissão das crianças na Educação Pré-Escolar faz-se de acordo com a legislação em vigor, atendendo, 

sempre que possível, às preferências de estabelecimento manifestadas pelos(as) encarregados(as) de 

educação no ato da matrícula:  

 Continuidade Pedagógica;  

 Heterogeneidade etária respeitando um número suficiente de crianças em cada faixa que permita ao educador 

uma planificação diferenciada; - 

 Integração de crianças estrangeiras com a mesma língua materna;  

 As turmas são constituídas por um número máximo de vinte e cinco crianças;  

 As turmas que integrem crianças com necessidades de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, cujo grau 

de funcionalidade o justifique, são constituídas por vinte crianças, não podendo incluir mais de duas crianças nestas 

condições, ficando dependente do acompanhamento e permanência destas crianças no grupo em pelo menos  

sessenta por cento do tempo curricular.  

b) No primeiro Ciclo do Ensino Básico: 

 As turmas serão constituídas por um número máximo vinte e quatro alunos(as);  

 Os(as) alunos(as) ingressam no primeiro ano de acordo com a legislação em vigor; 

 Manter os grupos/turma, sempre que possível até ao quarto ano de escolaridade, evitando turmas com mais de 

um ano de escolaridade;  

 No caso dos(as) alunos(as) retidos, estes(as) ficam integrados(as) no ano de escolaridade correspondente, 

evitando, sempre que possível, mais que um nível de escolaridade na mesma turma, salvo declaração expressa do(a) 

professor(a) titular de turma;  

 As turmas que integrem alunos(as) com necessidades de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, cujo 

grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por vinte alunos(as), não podendo incluir mais de dois 

alunos(as) nestas condições, ficando dependente do acompanhamento e permanência destes(as) alunos(as)  no 

grupo em pelo menos sessenta por cento do tempo curricular.  

 Postos à votação os critérios para a constituição de turmas foram aprovados por unanimidade. 

 A Coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais solicitou alguns esclarecimentos 

quanto à possibilidade da existência de aulas de apoio, com caráter facultativo, para esclarecimento de 

dúvidas aos(às) alunos(as) do nono ano, antes da realização das provas finais. A Presidente do Conselho 

Pedagógico, professora Ana Cristina Silva referiu que, tendo em conta este propósito, irão ser enviadas 
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informações para os(as) Diretores(as) de Turma e professores(as) de Português e Matemática do nono ano, no 

sentido de proporcionarem duas aulas para apoio a estes(as) alunos(as).  

Ponto dois 

 Foram analisados os seguintes documentos elaborados pela Seção de Avaliação: 

a) Documento Orientador das Reuniões de Avaliação;  

b) Ata de reunião de avaliação de terceiro período dando especial atenção a todos os pontos da ordem de 

trabalhos;  

c) Conclusão do Plano Curricular de Turma na plataforma INOVAR alunos;  

d) Documento número seis da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 

e) Sugerido pela Seção de Avaliação, foi apresentado o Calendário das reuniões de Avaliação, de terceiro período 

que se irão realizar em regime presencial; 

f) Documento de referenciação de Apoio ao Estudo; 

g) Documento de aprendizagens não adquiridas – alunos(as) não aprovados(as)/não transitados(as); 

h) Documento de apoio tutorial específico – alunos(as) não aprovados(as)/ não transitados(as); 

i) Relativamente à avaliação das medidas universais a mesma será efetuada na plataforma INOVAR alunos.  

 

 Quanto à autoavaliação os(as) alunos(as) deverão fazer uma reflexão sobre a mesma no caderno diário, ou 

noutro formato, em cada disciplina, devendo cada grupo disciplinar definir os parâmetros a observar. Quanto à 

heteroavaliação, a mesma poderá ser realizada na hora de DTA (ou outra definida pelo(a) diretor(a) de turma), 

através da realização de uma apreciação conjunta que deve ter como tópicos de análise, a relação entre os(as) 

alunos(as) da turma e o cumprimento das normas estabelecidas pelo Conselho de Turma, identificando-se os 

pontos fortes, os aspetos que não foram considerados positivos. Esta reflexão ficará formalizada em 

documento próprio. Postos à votação, todos os documentos foram aprovados por unanimidade.  

Ponto três 

 A Coordenadora do Observatório da Qualidade, apresentou o relatório de monitorização da avaliação do 

segundo período. Este reúne informação relativa ao desempenho dos alunos do Agrupamento nos domínios 

da avaliação. A recolha dos dados para a elaboração do relatório teve por base o levantamento dos elementos 

contidos nas pautas de avaliação, as informações que constam nos documentos de deliberações decorrentes 

das reuniões dos diferentes grupos disciplinares e nos dados recolhidos através da plataforma INOVAR e foram 

considerados muito satisfatórios. Este relatório está disponível para consulta, na Página do Agrupamento.  

 A Coordenadora de Projetos, transmitiu ao Conselho Pedagógico que o Clube de Teatro fará a XIII Mostra de 

Teatro da Escola Pedro Jacques de Magalhães com as Peças: “No País dos Diminutivos” e “Mas que Estranho 

Consultório”; “ Contar a História à nossa maneira” e “Os Sapatinhos Vermelhos” e “Teatro aos Bocadinhos”.  

 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

Ana Cristina Silva 

 

A Secretária 

Ana Paula Antunes 

 


