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 Resumo da Ata número seis do Conselho Pedagógico 
 

---- Aos vinte e três dias do mês de março 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, 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 2º período;  

3. Parecer sobre a proposta do Projeto Educativo 2021-2025 com base na alínea a) do artigo 33º, do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04;  

4. Aprovação dos critérios de transição nos anos intermédios;  

5. Apresentação dos Planos de Ação de melhoria do Observatório da Qualidade do Agrupamento;  

6. Outros Assuntos.  

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

Primeiro Ponto 

 As reuniões de coordenação de diretores(as) de turma de segundo e terceiro ciclo decorrerão no 

dia vinte e nove de março do presente ano.  

 As reuniões de departamento deverão ser convocadas para os dias trinta ou trinta e um de março 

com a ordem de trabalhos que será enviada posteriormente, pela presidente deste órgão e que se 

baseia nos assuntos debatidos desta reunião de conselho pedagógico.   

 A próxima reunião de Conselho Pedagógico realizar-se-á no dia quatro de maio 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 do sucesso referente às avaliações do segundo 

período; sucesso dos apoios (apoio educativo, apoio ao estudo e acompanhamento e estudo); 

cumprimento dos conteúdos 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; trabalho 

colaborativo e Centros de Apoio à Aprendizagem.  

CONSELHO PEDAGÓGICO 
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 Nas duas primeiras semanas do mês de maio as sete turmas do quarto ano, do Agrupamento, virão 

visitar a escola sede, pelo que se solicita aos departamentos que organizem atividades que possam 

ocupar uma parte do dia, como por exemplo: Laboratórios, Biblioteca Escolar, Educação Física, Sala 

de Ambientes Educativos Inovadores.  

 O Governo aprovou medidas extraordinárias relativas aos efeitos da avaliação externa das 

aprendizagens no presente ano letivo. A avaliação externa das aprendizagens realiza-se através de 

provas nacionais e exames, cujos resultados têm efeitos distintos: avaliação e certificação, 

relevância para o acesso ao ensino superior e aferição dos desempenhos dos(as) alunos(as). Assim, 

e após consulta a órgãos consultivos, bem como a parceiros do sistema educativo, o Governo 

deliberou:  

a) Realizar todos os instrumentos de aferição normalmente previstos, para que seja possível 

dispor de indicadores do sistema sobre o desenvolvimento das aprendizagens, permitindo uma 

monitorização das estratégias de recuperação das aprendizagens, com vista à reconfiguração 

de medidas de apoio às escolas e aos(às) alunos(as).  

b) Realizar as provas de nono ano para efeitos de aferição, complementando os instrumentos que 

têm vindo a ser desenvolvidos para monitorização do sistema (de que se destacam o Estudo 

Diagnóstico, as Provas de Aferição realizadas em 2021 e as Provas de Aferição a realizar este 

ano). Dos resultados das provas de nono ano serão produzidos relatórios de escola 

desagregados por subdomínios, à semelhança do que acontece com as Provas de Aferição do 

segundo, quinto e oitavo ano de escolaridade.  

Consegue-se, assim, um equilíbrio entre os efeitos da avaliação externa e o seu papel fundamental 

de fonte de informação para os processos de monitorização da qualidade do sistema educativo, 

para que seja possível o acompanhamento e balanço das aprendizagens, contribuindo para uma 

implementação ainda mais sustentada do Plano 21|23 Escola+, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de julho de 2021.  

Recorde-se que desde o dia 8 de julho de 2021 está publicado o Despacho n.º 6726-A/2021, 

referente ao calendário de Provas e Exames dos Ensino Básico e Secundário, que contemplam as 

datas e os procedimentos que devem ser seguidos para o efeito da sua realização.   

 Relativamente às crianças/alunos(as) com o estatuto de refugiados(as), nos termos da legislação 

em vigor, enquanto decorre o processo de regularização de matrícula, os(as) mesmos(as) iniciam a 

sua frequência escolar de imediato, beneficiando, desde o primeiro momento, de todos os direitos 

assegurados pelo sistema educativo português. Estas crianças e jovens devem ser integrados no 

escalão A da Ação Social Escolar, com todos os benefícios inerentes a este escalão, no que toca a 

apoios alimentares, material escolar, entre outros. Adicionalmente, por ser material gratuito 

disponibilizado no sistema público de educação, deve ser facultado a estes(as) alunos(as) o acesso 

a manuais escolares e ao kit informático do programa Escola Digital.  

 A legislação vigente é a seguinte: Despacho n.º2044/22, de 16/02. O Departamento das Línguas 

deverá aplicar o estabelecido no Guia de Acolhimento de Crianças e Jovens beneficiários ou 
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requerentes de proteção internacional. Estão a ser envidados esforços no sentido de recrutar 

um(a) docente para um horário, do grupo de recrutamento trezentos, com vinte e duas horas, com 

base no Ofício-Circular S-DGE/2020/2040 – DSDC-DEPEB/ANQEP SAI-GER 460/2020, de 12/08.  

 O evento CulturAlverca realizar-se-á a quinze de maio de dois mil e vinte e dois. Para o efeito 

existe uma Ficha de Inscrição em formato editável. O prazo limite para o envio desta informação é 

o dia vinte e dois de abril. Após abordado este assunto pelos diversos departamentos deverão 

indicar a sua vontade de participação neste evento. Este evento é um espaço privilegiado 

nomeadamente para a divulgação das diversas atividades que se realizam no nosso Agrupamento.  

 Foi eleita, nesta reunião, a representante do Conselho Pedagógico no Conselho Municipal de 

Educação. 

 A Junta de Freguesia de Alverca e Sobralinho irá homenagear os(as) docentes recentemente 

aposentados(as), em cerimónia a realizar no dia catorze de junho. 

 Está aprovado o Plano de Ação da Comissão Municipal para a Deficiência relativo ao ano de dois 

mil e vinte e dois. O referido documento deverá ser apresentado em reunião de Departamento.  

 A secretária do(a) professor(a), nas salas de aula, não pode ser deslocada. Devem permanecer no 

local para que o material elétrico/informático não se danifique. 

 Os(As) professores(as) titulares de grupo/turma/diretores(as) de turma devem informar os(as) 

encarregados(as) de educação que na página do Agrupamento são publicados todos os assuntos 

referentes à Comunidade Educativa, tais como prazos, notícias e atividades.  

 Os(As) diretores(as) de turma devem reforçar, junto dos(as) encarregados(as) de educação que as 

Assistentes Operacionais da Portaria, da Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães, não estão 

autorizadas a receber quaisquer objetos ou comida. Tem-se verificado que alguns(as) 

encarregados(as) de educação tentam deixar na portaria desde comida a telemóveis e isso não é 

permitido. Também se verifica, muitas vezes, que os(as) alunos(as) da Escola Básica Pedro Jacques 

de Magalhães, quando têm algum problema, ligam para os progenitores antes de recorrerem a 

algum adulto. Os(As) diretores(as) de turma devem informar os os(as) alunos(as) e respetivos(as) 

encarregados(as) de educação que este não é o procedimento correto. 

 Relembra-se que é proibida a permanência de alunos(as) no recinto escolar da escola sede após o 

términus das aulas, isto é, após as 18h05m. 

 Na eleição para a Associação de Estudantes apenas votaram 25% (vinte e cinco) dos(as) alunos(as) 

das Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães. Considera-se este número de votantes muito 

abaixo das expetativas e da importância de tal ato de participação dos(as) alunos(as) na vida da 

escola. 

 A requisição/levantamento/entrega de material informático, tal como, tablets, routers, 

computadores e mesas digitais deverá ser efetuada na secretária junto à sala de professores(as) 

onde, habitualmente está a encarregada operacional. 

 Se for detetada alguma anomalia em material informático deverá ser inserida essa anomalia na 

Plataforma específica, na página do Agrupamento. Deverão referir, necessariamente, o material e 

a respetiva anomalia. 
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 No âmbito do Projeto Profissional+ a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira calendarizou 

workshops para alunos(as) do nono ano. Toda a informação já foi enviada para os(as) diretores(as) 

de turma de nono ano. 

 No âmbito do Projeto de Educação para a Saúde, a professora responsável, informou que os 

rastreios orais aos alunos nascidos em dois mil e onze e dois mil e oito vão ser realizados por uma 

higienista oral, nos dias vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito de abril.  

 A coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais informou os nomes 

dos(as) alunos(as)que foram apurados para a segunda eliminatória das Olimpíadas Portuguesas de 

Biologia Júnior, cuja prova decorre hoje na escola sede. 

 A referida coordenadora informou ainda que a escola sede tem um protocolo com a Universidade 

de Lisboa e três das professoras do grupo quinhentos e cinquenta são professoras cooperantes e 

estão a receber alunos do mestrado de informática do Instituto de Educação - Universidade de 

Lisboa. Cada uma das professoras tem dois mestrandos. Cada um dos mestrandos irá assistir a 

aulas das professoras cooperantes e também dar aulas nas turmas que tendo em conta a 

compatibilidade de horário for possível.  

 Realizou-se, entre os dias 14 e 19 de março, uma mobilidade à Turquia (Osmaniye), no âmbito do 

projeto Erasmus+ “Life Is Math Around Us”. Nesta mobilidade a temática principal foi “Math in 

Games”, onde os alunos experimentaram diferentes tipos de jogos matemáticos e tiveram 

oportunidade de apresentar o que foi produzido. A mobilidade superou as expectativas tanto dos 

alunos como dos docentes envolvidos.  

Segundo Ponto  

 Foram analisados os seguintes documentos, elaborados pela Seção de Avaliação, que devem ser 

lidos com muita atenção, uma vez que para além do enquadramento legal do processo de 

avaliação, todos os procedimentos e tutoriais de acesso ao INOVAR estão devidamente 

explicitados: Documento Orientador e Memorando das Reuniões de Avaliação; ata de reunião de 

avaliação de segundo período dando especial atenção a todos os pontos da ordem de trabalhos; 

atualização do Plano Curricular de Turma será efetuada na plataforma INOVAR alunos, seguindo o 

mesmo procedimento das reuniões intercalares. Documentos da EMAEI – devem ser devidamente 

analisados, foi realçado que a avaliação das medidas universais será efetuada na plataforma 

INOVAR alunos. Finalmente, sugerido pela Seção de Avaliação, foi apresentado o Calendário das 

reuniões de Avaliação/verificação de documentos do segundo período, que se vão realizar de sete 

a treze de abril, na aplicação Microsoft TEAMS. Postos à votação todos os documentos foram 

aprovados por unanimidade.   

 A presidente da reunião relembrou ainda que, sempre que se considere relevante, o nível 

atribuído, pode ser acompanhado de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem 

do(a) aluno(a), incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, no campo “Síntese Descritiva” e que 

as disciplinas de Tecnologias de Informação e Comunicação e Cidadania e Desenvolvimento, estão 
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organizadas em regime semestral, pelo que deve ser atribuída uma alínea, uma vez que a avaliação 

sumativa será apenas lançada na pauta, no final do ano letivo. Os(as) professores(as) deverão 

proceder a uma avaliação qualitativa dos domínios, para todos(as) os(as) alunos(as) da turma.  

 Os conselhos de docentes/turma onde estão incluídos(as) alunos(as) com estatuto de 

refugiados(as), provenientes da Ucrânia, devem em ata, nos Outros Assuntos, deixar registado o 

nível de integração e acompanhamento das atividades realizadas nas diferentes disciplinas.  

 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 diretor de turma), através da realização de uma apreciação conjunta que 

deve ter como tópicos de análise, a relação entre os alunos da turma e o cumprimento das normas 

estabelecidas pelo Conselho de Turma, identificando-se os pontos fortes, os aspetos que devem 

ser melhorados e o compromisso da turma. Esta reflexão ficará formalizada em documento 

próprio.   

Terceiro Ponto 

 O Projeto Educativo foi apresentado, a este órgão, tendo sido debatidos alguns aspetos na 

generalidade e outros na sua especificidade. Foram tomadas notas a fim de se proceder às 

aferições necessárias a este documento orientador da vida do Agrupamento.  

Quarto Ponto 

 Em relação aos critérios de transição, em anos intermédios e, após auscultação aos 

Departamentos, da qual não se constatou a unanimidade, a maioria recaiu na terceira proposta 

das que se elencam de novo e que foram postas à aprovação deste Conselho Pedagógico: A 

decisão foi a seguinte: “O(a) aluno(a) transita se obtiver nível inferior a três a três disciplinas, 

independentemente da disciplina.”  

Quinto Ponto 

 A coordenadora do Observatório da Qualidade apresentou dois novos documentos elaborados 

pela sua equipa: o Relatório de Monitorização dos resultados escolares referente ao primeiro 

período, deste ano letivo e o documento de Cruzamento de respostas dos Inquéritos resultante da 

Avaliação Diagnóstica do Agrupamento. Estes dois documentos serão disponibilizados a toda a 

Comunidade Escolar no separador do Observatório da Qualidade, na página do Agrupamento.  

 Tendo por base os resultados da Avaliação Diagnóstica recentemente realizada, os Relatórios de 

Avaliação Externa, o Projeto Educativo e todo o trabalho desenvolvido pela anterior Equipa de 

Autoavaliação, a equipa do Observatório da Qualidade vai reunir no dia vinte e oito de março para 
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definir as áreas de intervenção e proceder-se-á ao início da elaboração do Plano de Ações de 

Melhoria.  

Sexto Ponto 

 Foram aprovados, pelo Conselho Pedagógico, os Relatórios Técnico Pedagógicos, dos(as) 

alunos(as), com as medidas do Decreto-lei nº 54/2018 de 6 de julho que constam em anexo à ata. 

 A Presidente deste órgão, Ana Cristina Silva, referiu a pretensão em a criar uma 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. 

Para que esta sala possa ser uma realidade a diretora do Agrupamento irá analisar, com o 

Departamento de Educação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a possibilidade da 

instalação de um contentor.  

 Entre os dias vinte e cinco e vinte e nove de abril, deslocar-se-ão, à Escola Básica Pedro Jacques de 

Magalhães, delegações de vários países para realizar atividades integradas no projeto europeu 

Erasmus+, KA220, «Ludanta Kune». 

  Foi apresentado o projeto “Estudar Melhor”, da responsabilidade de um docente de Educação 

Especial, como forma de entreajudar pais e filhos. O referido projeto visa desenvolver temas para 

que os pais possam ajudar os seus/suas filhos(as) no trabalho e no estudo.  

 O Coordenador dos Professores Bibliotecários apresentou os Relatórios Internos de Avaliação (de 

dois mil e dezanove/dois mil e vinte e um) e os Planos de Melhoria (para dois mil e vinte e um/dois 

mil e vinte e três) das Bibliotecas da Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães e da Escola Básica 

da Quinta da Vala. Foi pedido aos elementos do Conselho Pedagógico um parecer sobre os 

documentos apresentados, tendo estes considerado positiva a avaliação das referidas Bibliotecas 

Escolares e concordado com as propostas de melhoria apresentadas.  

 A Coordenadora da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, mencionou que, vai decorrer uma 

Campanha de Solidariedade - “Vamos ajudar os amigos da Ucrânia,” extensiva a toda a 

comunidade escolar. Todos os donativos devem ser entregues na Igreja Ortodoxa que, apoia os 

cidadãos ucranianos, em virtude da religião Católica Ortodoxa ser a predominante na Ucrânia.  

 A Presidente do Conselho Pedagógico disponibilizou três Tabletes para as Bibliotecas Escolares e 

doze computadores da escola digital para os Centro de Apoio à Aprendizagem, cinco para a Escola 

Básica da Quinta da Vala, três Escola Básica da Malva Rosa e quatro para Escola Básica Pedro 

Jacques de Magalhães. 



Página 7 de 7  

 

   

 

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

horas e quinze minutos.  

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

Ana Cristina Silva 

A Secretária 

Isabel Gomes 

 

 


