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 Resumo da Ata número oito 
 

---- Aos dezoito dias do mês de maio 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:  

1. Informações;  

2. Orientação para as Reuniões dos Conselhos de Turma de avaliação, de 9.º ano, do 3º período;  

3. Outros Assuntos. 

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

Ponto um  

 A próxima reunião da Secção de Avaliação será realizada a trinta de maio e a de Conselho 

Pedagógico realizar-se-á no dia um de junho de dois mil e vinte e dois.  

 As reuniões de coordenação de diretores(as) de turma de segundo e terceiro ciclo, com exceção de 

nono ano, decorrerão no dia oito de junho do presente ano.  

 As reuniões de departamento deverão ser convocadas entre os dias dois e treze de junho, com 

exceção do dia oito de junho, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Informações; 

2. Adoção de Manuais Escolares com efeitos no ano letivo 2022-2023; 

3.  Orientação para as Reuniões da Educação pré-Escolar/Conselho de Docentes/Conselhos de Turma 

de avaliação, do 3º período; 

4. Análise dos critérios de transição/aprovação; 

5. Outros assuntos. 

 Foi analisado o documento – Plano 21|23 – Escola+. Em reunião de Departamento deverão ser 

aferidas as medidas implementadas com as que constam do referido documento e ajustar as 

mesmas à realidade do nosso Agrupamento. 

 Foi analisado o documento “Laboratórios de Educação Digital” cujos objetivos são os seguintes: 

a) Disponibilizar às Escolas equipamento tecnológico para o uso eficaz das tecnologias digitais 

enquanto motores de práticas pedagógicas inovadoras, inclusivas e acessíveis a todos.  

b) Fomentar a integração transversal das tecnologias no currículo, desde cedo, proporcionando o 

contacto com as referidas tecnologias, o que poderá, inclusivamente, ajudar nas escolhas, no que 

se refere ao prosseguimento de estudos.  
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c) Desenvolver competências digitais e incentivar ao prosseguimento de estudos nas áreas STEAM, 

promovendo a igual participação de raparigas e rapazes.  

Ponto dois 

 Foram analisados os seguintes documentos elaborados pela Seção de Avaliação: 

a) Documento Orientador e Memorando 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 nono ano, que se irão realizar de sete a quinze de junho, em regime presencial; 

f) Dumento de referenciação de Acompanhamento e Estudo – alunos(as) não aprovados(as); 

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

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

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

INOVAR alunos; 

j) Documento de referenciação do percurso escolar dos(as) alunos(as) para o próximo ano 

letivo. 

 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 dos projetos fez as seguintes declarações 

a) Nos dias dez, onze e doze de maio as sete turmas do quarto ano visitaram a escola sede e 

participaram nas atividades organizadas pelos Departamentos, a saber: Laboratórios, 

Biblioteca Escolar, Educação Física, Sala de Ambientes Educativos Inovadores, Expressões e 

jogos de Matemática; 

b) O Agrupamento continua a evidenciar grande dinamismo ao nível da realização de atividades 

com os alunos; situação notória no PAA-Plano Anual de Atividades do Agrupamento, com um 

número crescente de propostas de atividades;  
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c) Dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados(as) de Educação da escola PJM, terá lugar 

no dia quatro de junho, na Quinta do Barco em Alverca, o jantar de finalistas do nono ano de 

escolaridade;  

d) Relativamente ao projeto SALL- Schools as Living Labs, coordenado a nível nacional pela 

Unidade Ciência Viva e cuja temática é Sistema Alimentares, há a referir que, no âmbito do 

trabalho efetuado na escola, com o subtema “Desperdícios”, foi aplicado aos(às) alunos(as) 

dos segundo e terceiro ciclos o questionário “Preferências e hábitos alimentares em casa” 

cujos resultados serão oportunamente divulgados e será agora aplicado o questionário 

“Almoço na escola”; foi igualmente produzido o vídeo “No refeitório da escola” que deverá 

passar em todas as turmas; de referir ainda que a Junta de Freguesia de Alverca informou ter 

encontrado um parceiro para escoamento de refeições sobrantes no refeitório, caso a 

quantidade o justifique; 

e) Após apresentação do trabalho efetuado no âmbito do projeto SALL, a presidente do conselho 

pedagógico referiu que “Educação alimentar” deverá ser um aspeto a incluir na primeira 

reunião a efetuar entre os diretores de turma e os encarregados de educação no próximo ano 

letivo.  

 O evento CulturAlverca realizou-se a quinze de maio de dois mil e vinte e dois. O nosso 

Agrupamento esteve representado pela Escola Básica da Malva Rosa e pela Escola Básica Pedro 

Jacques de Magalhães. De salientar os temas expostos – Ecoescolas, Clubes, Projetos Erasmus+ e 

Robótica/Informática. A diretora do Agrupamento reconhece e agradece o esforço dos(as) 

docentes dinamizadores(as) do espaço que nos dias catorze e quinze tudo fizeram para que a 

presença do nosso Agrupamento fosse digna e de reconhecido mérito: Virgínia Santos, Sandrina 

Regadas, Ruí Patrício, Carla Branco, Alexandra Rodrigues, Manuela Brito e Maria de Jesus Ferreira. 

Também endereçou um agradecimento aos(às) docentes que colaboraram na organização, bem 

como aos(às) assistentes técnicos pela construção da moldura alusiva ao Agrupamento.  

 Seguidamente a coordenadora da educação especial apresentou o projeto para Sala Snoezelen - 

sala equipada com material para estimulação sensorial. É um local feito de luz, sons, cores, 

texturas e aromas, onde os objetos são coloridos e disponibilizados para serem tocados e 

admirados. Os sentidos primários são estimulados dando sensação de prazer. Esta sala destina-se a 

crianças/alunos(as) com medidas adicionais e será instalada na Escola Básica da Quinta da Vala ou 

na Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães. Para que esta sala possa ser uma realidade a 

diretora do Agrupamento já solicitou ao Departamento de Educação da Câmara Municipal de Vila 

Franca de Xira, a instalação de um contentor. 

 A Coordenadora do Departamento das Línguas, referiu que o grupo de Francês, considerou que 

os(as) alunos(as) ucranianos(as), matriculados(as) no sétimo ano, deverão frequentar esta 

disciplina. Considerou-se igualmente, que os alunos que estão matriculados no oitavo ano, não 
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devem ter frequência nesta disciplina, uma vez que não reúnem os pré-requisitos. Para minimizar 

esta situação, os(as) professores(as) sugeriram que estes(as) alunos(as) tivessem contemplado no 

seu horário, mais horas na disciplina do Português Língua Não Materna.  

 A professora Coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais informou 

que os cheques dentistas já foram distribuídos aos(às) alunos(as) nascidos(as) em dois mil e oito e 

dois mil e onze. Além disso, e no âmbito do Projeto de Educação para a Saúde vão ser realizadas 

sessões para os(as) alunos(as) do sexto ano, que não estavam inicialmente previstas no Plano 

Anual de Atividades, uma com a temática da Higiene oral e outra sobre os antibióticos, vacinação e 

a sua relação com a saúde e o ambiente. Estas últimas sessões serão realizadas pela farmacêutica, 

Rute Ferreira, encarregada de educação de uma aluna da escola.  

 A Professora Ana Cristina Silva, Diretora do Agrupamento, informou que no cumprimento das 

orientações emanadas pelos serviços de saúde e de educação na adoção de procedimentos que 

visem a minimização do risco de contágio Covid19, até ao final do presente ano letivo, no 

Agrupamento Pedro Jacques de Magalhães serão adotados, em alinhamento com o Plano de 

Contingência e de Atuação, os seguintes procedimentos:   

a) Em todos os espaços escolares, o uso de máscara é facultativo;   

b) Mantém-se as regras referentes à limpeza, arejamento e ventilação dos espaços e etiqueta 

respiratória;   

c) Gestão equilibrada do distanciamento físico e do aglomerado de pessoas; 

d) Durante o terceiro período e, enquadrado na dinâmica das atividades letivas, é possível 

proporcionar aos(às) alunos(as): A realização de visitas de estudo;  A dinamização de 

atividades com a presença dos promotores; A realização de jogos/atividades coletivas;  A 

utilização dos vários espaços de recreio por todos(as) os(as) alunos(as); 

e) Não é possível, proporcionarem-se situações de aglomerados no recinto escolar, com um 

número considerável de pessoas exteriores à dinâmica do quotidiano da escola, interpretando 

as orientações expostas no documento da Direção Geral de Saúde e Serviço Nacional de 

Saúde, datado de vinte de abril de dois mil e vinte e dois; 

f) Face ao exposto, e valorizando de forma exponencial as atividades lúdicas em prol das 

crianças/alunos(as), que lhes proporcionem momentos de satisfação e de interação entre 

todos(as), a Direção do Agrupamento, após reunião realizada no dia onze de maio, com as 

coordenadoras dos estabelecimentos, em representação do respetivo corpo docente, decidiu 

que, as atividades de encerramento do ano letivo serão realizadas de acordo com as seguintes 

regras: A entrega dos “diplomas” às crianças finalistas da educação Pré-escolar e aos(às) 

alunos(as) do quarto ano, finalistas do primeiro ciclo, será efetuada com a presença dos pais e 

irmãos/irmãs, em dias distintos, respetivamente, a vinte e oito e vinte e nove de junho, em 

horário a definir;  No dia trinta de junho, em cada estabelecimento de educação/ensino serão 
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dinamizadas, para todos as crianças/alunos(as), atividades recreativas para assinalar o 

encerramento do ano letivo. Cada conselho de docentes articulará o desenvolvimento das 

referidas atividades em articulação com os(as) profissionais das Atividades de Animação e das 

Apoio à Família e Atividades de Enriquecimento Curricular.   

 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

Ana Cristina Silva 

A Secretária 

Ana Paula Castelão 

 


