
 
 
 

            Departamento de Matemática e Ciências Experimentais        4 setembro/2020 

 
                     15 horas 
 

1 - Informações; 
2 - Planificações; 
3 - Plano anual de Agrupamento; 
4 - Ocupação dos alunos; 
5 - Critérios de avaliação. 

 
 

Ponto um – Informações 
 

Informações do Conselho Pedagógico de 3 de setembro 
 

1. Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 20 de julho - Estabelece medidas excecionais e temporárias para a 

organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.  

A coordenadora da educação pré-escolar manifestou a sua posição relativamente às orientações emitidas na Resolução do 

Conselho de Ministros nº53-D/2020 de 20 de julho e das Orientações – Ano Letivo 2020/2021, lançadas em conjunto pela DGEsTE 

e DGS. Não colocando em causa o melhor esforço conjunto a desenvolver na comunidade educativa na qual se inclui, por forma 

a garantir as condições de segurança para redução de eventual risco de transmissão do SARS-COV-2 em ambiente escolar, 

considera que as orientações em causa são ambíguas e intensificam as responsabilidades na direção das escolas, nos docentes 

e não docentes. Considerou que o número de alunos por turma/sala e os espaços disponíveis, assim como pessoal não docente 

para a higienização dos espaços e materiais, não pode e não deve estar subjacente ao” se possível” e “boa vontade dos 

intervenientes”.  O rigor na prevenção, garantindo verdadeiras condições de segurança a aplicar para a situação pandémica que 

vivemos é, concomitantemente, com a garantia da qualidade pedagógica do ensino - aprendizagem a preocupação dominante. 

Todavia, a demasia de planos a executar e de dados a recolher …para tudo medir… parece surrealista … quando se contrapõe 

com a questão da medida de distância física na sala de aula - “se possível”.  Naturalmente, e em consciência, considerou que 

não pode ter uma adesão acrítica das supracitadas recomendações da tutela. 

2. Email s/n do PNL, de 20 de julho - Informa o Agrupamento que foi contemplado com uma verba de 1000 euros para aquisição 

de fundo documental. 

3.Email s/n da DGAE, de 21 de julho - Divulga documentos publicados pela Comissão Europeia: Blended learning in school 

education_ European Commission_ june 2020; resumo do relatório apoio à autoavaliação e desenvolvimento das escolas e 

resumo do relatório apoio às carreiras de professores e dirigentes Escolas. 

4. Email s/n do programa Eco-Escolas, de 22 de julho - Informa que a escola foi premiada no projeto Eco-escolas “Desafio UHU”. 

5. Entre 6 a 9 de outubro: workshops, integrados no Ciência Viva, promovidos pelo Exploratório na EB Soure e EB/SMA, de 

acordo com calendarização a divulgar em meados de setembro. 

6. Despacho nº 7415/2020, de 24 de julho - Homologa as aprendizagens essenciais das disciplinas das componentes de formação 

sociocultural e científica dos cursos profissionais. 

7. Email s/n do PNL, de 27 de julho - Divulga o projeto “Clubes de Leitura nas Escolas (CLE). 

8. Email s/n da ANQEP, de 27 de julho - Divulga o lançamento do novo site ANQEP. 

Ordem de trabalhos 



 
 
 

9. Email s/n da DGEST – DSRC, de 31 de julho - Informa o agrupamento que foi aprovado o financiamento dos Planos de Ação 

dos centros de Recursos para a Inclusão (CRI) para o ano letivo 2020/21. 

10. Nota Informativa da DGAE, de 10 de agosto - Informa as escolas das medidas a adotar na progressão do pessoal docente, 

por força da recuperação do tempo de serviço (RTS). Solicitar informação nos Serviços administrativos. 

11. Email s/n do Banco de Portugal, de 11 de agosto - Informa que estão abertas as candidaturas para a 9ª edição do concurso 

“Todos Contam”. 

12. Email s/n do PNPSE, de 11 de agosto - Foi aprovada a Candidatura ao Plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário 

(PDPSC) do programa nacional de promoção do sucesso escolar (PNPSE), com as medidas Ninguém fica para trás!, que contempla 

alunos com baixos níveis de desempenho escolar do ensino básico, e Ouvir, falar, crescer!, dirigido às crianças do  pré-escolar,  

que apresentam sinais de alerta na área de expressão e comunicação no domínio da linguagem,  e às dos 1º e 2º anos de 

escolaridade, com baixos níveis de proficiência ao nível da leitura e da escrita, com a possibilidade de termos mais um psicólogo 

e um terapeuta da fala.  

13. Email s/n da DGEstE - Sistema de Informação, de 12 de agosto - Remete o documento “Orientações para a Recuperação e 

Consolidação das Aprendizagens” ao longo do ano letivo 2020/2021. VIDE - Página 10 – Que plano de atuação para a 

recuperação/consolidação das aprendizagens no ano letivo de 2020/2021?); Página 20 – Gestão e operacionalização do currículo 

para a recuperação/consolidação das aprendizagens);  Página 21 – Abordagens Curriculares – percursos individualizados e Cursos 

Profissionais; Página 28 – 4 Organização da Escola – transição para o regime misto e para o regime não presencial ocorre 

mediante autorização de DGEE; exemplos de ferramentas e de plataformas; Página 29 – Regime Presencial e Misto; Página 31 – 

Regime Não Presencial e trabalho autónomo e Página 32 onde figuram exemplos de trabalho autónomo; Página 38 – Apoio da 

BE como recurso (ajustamento do horário; trabalho presencial em DAC; organização da disciplina através de tempos partilhados; 

redistribuição da carga horária. As páginas seguintes continuam a falar da BE como intercâmbio de trabalho; 5. Estruturas 

dinâmicas de acompanhamento para a recuperação das aprendizagens: Página 44 - Tutoria; Página 46 - Mentoria; Página 48 - 

Papel da equipa multidisciplinar de apoio à inclusão (EMAEI) e Página 50 - Avaliação Externa – Provas de Aferição; Provas Finais 

de Ciclo 9º ano; Exames Finais Nacionais a aplicar em 2021. 

14. Email s/n da DGEstE - DSRC, de 12 de agosto – Convida as escolas a participar na iniciativa “Bolsas Sociais EPIS 2020 

–   10.ª  Edição – Edição Especial COVID -19. 

15. Decreto-Lei nº 56/2020, de 12 de agosto – Prorroga o prazo de transferência das competências para as autarquias locais 

entidades intermunicipais nos domínios da educação e da saúde. 

16. Email s/n da DGEstE - Sistema de Informação, de 14 de agosto – Remete o ofício-circular da DGE/ANQEP com as “medidas 

educativas de integração de crianças e jovens refugiados no sistema educativo”.  

17. Email s/n da DGEstE – Sistema de Informação, de 19 de agosto – Solicita à escola a participação na consulta do “Plano de 

Ação para a Educação Digital”.  

18. Email s/n da DGEstE – Sistema de Informação, de 21 de agosto – “Convite para a iniciativa Nacional de EFA, Setembro Mês 

da Alfabetização e das Literacias – SMAL 2020”. 

19.Email s/n dos Serviços Educativos da CM Soure, de 21 de agosto – Informa que o projeto “Reforço das Capacidades de 

Adaptação às Alterações Climáticas – Ações de Comunicação e Sensibilização na CIM-RC” com o nome público de “ClimAgir”, foi 

ampliado por mais um ano. 



 
 
 

20. Email s/n dos Serviços Educativos da CM Soure, de 25 de agosto - Envia o “Edital – auxílios económicos e fichas pedagógicas 

2020/2021. 

21. Email s/n da ANQEP, de 25 de agosto – Esclarece quais os modelos de diplomas e certificados a emitir pelas escolas no 

âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

22. Resolução do Conselho de Ministros nº 68-A/2020 de 28 d agosto – Prorroga a declaração da situação de contingência e 

alerta, no âmbito da pandemia COVID-19. 

23. Email s/n da DGEstE – Sistema de Informação, de 31 de agosto – Informa que o refeitório escolar foi adjudicado à empresa 

ICA. 

24. Relatório final de ano - A Diretora deu a conhecer as linhas gerais do relatório de final do ano, um relatório síntese, tendo 

em conta, também, os relatórios das várias estruturas (documento policopiado enviado por email e a ser divulgado no portal); 

contém, designadamente, os seguintes aspetos: População discente; resultados escolares; medidas educativas; projetos 

desenvolvidos; plano anual de atividades; distribuição de serviço; equipas de trabalho; ocorrências disciplinares; reconhecimento 

dos desempenhos dos alunos; absentismo; avaliação de desempenho; protocolos e parcerias; cumprimento dos programas 

curriculares; situação financeira; segurança das escolas [...]. 

25. De acordo o despacho normativo nº 10-A/2018, de 19 de junho, alterado pelo despacho nº 16/2019, de 4 de junho, a 

constituição, a título excecional, de grupos e turmas com número superior aos limites estabelecidos carece de autorização do 

CP (nº5, artº7º) de acordo com o Despacho. 

26. Outros dados relativos ao Agrupamento: 

Foram validadas as turmas para o ano 2020/2021: Pré-escolar: 11 grupos; 1º ciclo: 30 turmas; 2º ciclo: 9 turmas; 3º ciclo: 15 

turmas; Secundário/CCH: 9; 10º: 1 CT + 1 CT/EcS + 1 LH; 11º: 1 CT + 1 CT/EcS + 1 LH; 12º: 2 CT + 1 EcS/LH; Secundário/CP: 3; 1: 

Mec/RB; 2: Mec/RB; Mec/MM; EFA: 3 e 80 turmas (11pré + 66 + 3 EFA 

Este ano o Agrupamento conta com: 164 professores; 1459 alunos; 48 assistentes operacionais,12 assistentes técnicos, 2 

psicólogas e 2 técnicas de orientação e reconhecimento e validação de competências 

 

  

8º E 21(4) Sim (turma de continuidade) 

9º A 22(1) Sim (turma de continuidade) 

9º B 21(2) Sim (turma de continuidade) 

9º C 20(2)  

      

Turma  
 Nº de 
alunos 

 
Turma  

 Nº de 
alunos 

Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho normativo 
10-A/2018, 19 de junho 

5º A 19  7º A 18(1)  

5º B 20(2)  7º B 20  

5º C 19(2) 
 

7º C 18(3) 
Sim (manteve-se o grupo turma de origem, incluindo 

os alunos com RTP) 

5º D 21 
 

7º D 22(2) 
Sim (compatibilização de horários de atividades 

extracurriculares) 

6º A 18(1)  7º E 20(3) Sim (única turma de espanhol) 

6º B 20(2)  8º A 18(2)  

6º C 18(3) 
Sim (turma de 
continuidade) 

8º B 18(2)   

6º D 19(2)  8º C 18(2)  

6º E 17(2)  8º D 17(2)  



 
 
 

9º D 20(2) Sim (turma de continuidade) 

9º E 20(2) Sim (turma de continuidade) 

 
Secundário CCH 

Turma   Nº de alunos 
Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho 

normativo 10-A/2018, 19 de junho 

10º A 28  

10º B 25(1) 
Sim (aluna transf. do estrangeiro para a área de 

residência para CT) 

10º C 27(1) 
Sim (única turma de LH; alunos transf. do 

estrangeiro para a área de residência) 

11º A 17  

11º B 25  

11º C 17(1)  

12º A 24  

12º B 27  

12º C 27  

 
Secundário CP 

Turma   Nº de alunos 
Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho 

normativo 10-A/2018, 19 de junho 

1º D 25(2) Sim (única turma) 

2º D 23(2) Sim (única turma) 

3º D 20(1)  

 

13. Email s/n da DGEstE - DSRC, de 12 de agosto – Convida as escolas a participar na iniciativa “Bolsas Sociais EPIS 

2020 –   10.ª  Edição – Edição Especial COVID -19. 

14. Decreto-Lei nº 56/2020, de 12 de agosto – Prorroga o prazo de transferência das competências para as 

autarquias locais entidades intermunicipais nos domínios da educação e da saúde. 

15. Email s/n da DGEstE - Sistema de Informação, de 14 de agosto – Remete o ofício-circular da DGE/ANQEP com 

as “medidas educativas de integração de crianças e jovens refugiados no sistema educativo”.  

16. Email s/n da DGEstE – Sistema de Informação, de 19 de agosto – Solicita à escola a participação na consulta 

do “Plano de Ação para a Educação Digital”.  

17. Email s/n da DGEstE – Sistema de Informação, de 21 de agosto – “Convite para a iniciativa Nacional de EFA, 

Setembro Mês da Alfabetização e das Literacias – SMAL 2020”. 

18. Email s/n dos Serviços Educativos da CM Soure, de 21 de Agosto – Informa que o projeto “Reforço das 

Capacidades de Adaptação às Alterações Climáticas – Ações de Comunicação e Sensibilização na CIM-RC” com o 

nome público de “ClimAgir”, foi ampliado por mais um ano. 

19. Email s/n do Gato Escaldado, de 24 de Agosto – Dá a conhecer a iniciativa “O Teatro vai à Escola – Gato 

Escaldado. 

20. Email s/n dos Serviços Educativos da CM Soure, de 25 de Agosto - Envia o “Edital – auxílios económicos e 

fichas pedagógicas 2020/2021. 



 
 
 

21. Email s/n da ANQEP, de 25 de Agosto – Esclarece quais os modelos de diplomas e certificados a emitir pelas 

escolas no âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

22. Resolução do Conselho de Ministros nº 68-A/2020 de 28 d agosto – Prorroga a declaração da situação de 

contingência e alerta, no âmbito da pandemia COVID-19. 

23. Email s/n da DGEstE – Sistema de Informação, de 31 de agosto – Informa que o refeitório escolar foi 

adjudicado à empresa ICA. 

24. Relatório final de ano - A Diretora deu a conhecer as linhas gerais do relatório de final do ano, um relatório 

síntese, tendo em conta, também, os relatórios das várias estruturas (documento policopiado enviado por email 

e a ser divulgado no portal); contém, designadamente, os seguintes aspetos: População discente; resultados 

escolares; medidas educativas; projetos desenvolvidos; plano anual de atividades; distribuição de serviço; equipas 

de trabalho; ocorrências disciplinares; reconhecimento dos desempenhos dos alunos; absentismo; avaliação de 

desempenho; protocolos e parcerias; cumprimento dos programas curriculares; situação financeira; segurança 

das escolas [...]. 

25. Foi aprovada a Candidatura ao Plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário (PDPSC) do programa 

nacional de promoção do sucesso escolar (PNPSE), com as medidas Ninguém fica para trás!, que contempla 

alunos com baixos níveis de desempenho escolar do ensino básico, e Ouvir, falar, crescer!, dirigido às crianças do  

pré-escolar,  que apresentam sinais de alerta na área de expressão e comunicação no domínio da linguagem,  e 

às dos 1º e 2º anos de escolaridade, com baixos níveis de proficiência ao nível da leitura e da escrita, com a 

possibilidade de termos mais um psicólogo e um terapeuta da fala. A escola vai ter um psicólogo e um terapeuta 

da fala. 

26. De acordo o despacho normativo nº 10-A/2018, de 19 de junho, alterado pelo despacho nº 16/2019, de 4 de 

junho, a constituição, a título excecional, de grupos e turmas com número superior aos limites estabelecidos 

carece de autorização do CP (nº5, artº7º)de acordo com o Despacho  Nº de professores: 164 professores. 

27. Outros dados relativos ao Agrupamento: 

Foram validadas as turmas para o ano 2020/2021: Pré-escolar: 11 grupos; 1º ciclo: 30 turmas; 2º ciclo: 9 turmas 

(4 + 5); 3º ciclo: 15 turmas (5+5+5); Secundário/CCH: 9; 10º: 1 CT + 1 CT/EcS + 1 LH; 11º: 1 CT + 1 CT/EcS + 1 LH; 

12º: 2 CT + 1 EcS/LH; Secundário/CP: 3; 1: Mec/RB; 2: Mec/RB; Mec/MM; EFA: 3 e • 80 turmas (11pré + 66 + 3 

EFA 

Este ano o Agrupamento conta com: 164 professores; 1459 alunos; 48 assistentes operacionais,12 assistentes 

técnicos, 2 psicólogas e 2 técnicas de orientação e reconhecimento e validação de competências 

 

1º ciclo 

Escola  Turma  Nº de alunos 
Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho 

normativo 10-A/2018, 19 de junho 

Alfarelos 
A 16  

B 15  

Degracias A 16(3) Sim (única turma) 



 
 
 

Figueiró do Campo 
A 16(1)  

B 10(1)  

Gesteira 
A 16(1)  

B 20(1)  

Granja do Ulmeiro 

A 17(2)  

B 15(1)  

C 17(1)  

D 16(2)  

E 16(3) Sim (turma de continuidade) 

Marco 

A 19  

B 16  

C 18(1)  

Sobral 
A 23  

B 17(3) Sim (turma de continuidade) 

Soure 

A 17(1)  

B 16(1)  

C 21  

D 20  

E 16(3) Sim (turma de continuidade) 

F 22(2) Sim (turma de continuidade) 

G 20(1)  

Tapeus 
A 12(2)  

B 15/1)  

Vila Nova de Anços 
A 14(1)  

B 10  

Vinha da Rainha 
A 12  

B 11  

 
2º ciclo 

Turma   Nº de alunos 
Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho 

normativo 10-A/2018, 19 de junho 

5º A 19  

5º B 20(2)  

5º C 19(2)  

5º D 21  

6º A 18(1)  

6º B 20(2)  

6º C 18(3) Sim (turma de continuidade) 

6º D 19(2)  

6º E 17(2)  

 
 

3º ciclo 

Turma   Nº de alunos 
Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho 

normativo 10-A/2018, 19 de junho 

7º A 18(1)  

7º B 20  

7º C 18(3) 
Sim (manteve-se o grupo turma de origem, 

incluindo os alunos com RTP) 

7º D 22(2) 
Sim (compatibilização de horários de atividades 

extracurriculares) 

7º E 20(3) Sim (única turma de espanhol) 

8º A 18(2)  

8º B 18(2)  



 
 
 

8º C 18(2)  

8º D 17(2)  

8º E 21(4) Sim (turma de continuidade) 

9º A 22(1) Sim (turma de continuidade) 

9º B 21(2) Sim (turma de continuidade) 

9º C 20(2)  

9º D 20(2) Sim (turma de continuidade) 

9º E 20(2) Sim (turma de continuidade) 

 
Secundário CCH 

Turma   Nº de alunos 
Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho 

normativo 10-A/2018, 19 de junho 

10º A 28  

10º B 25(1) 
Sim (aluna transf. do estrangeiro para a área de 

residência para CT) 

10º C 27(1) 
Sim (única turma de LH; alunos transf. do 

estrangeiro para a área de residência) 

11º A 17  

11º B 25  

11º C 17(1)  

12º A 24  

12º B 27  

12º C 27  

 
Secundário CP 

Turma   Nº de alunos 
Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho 

normativo 10-A/2018, 19 de junho 

1º D 25(2) Sim (única turma) 

2º D 23(2) Sim (única turma) 

3º D 20(1)  

 

 

 

Relativamente à preparação do ano letivo, foi dado a conhecer pela Diretora o seguinte:  

 

1. A receção aos pais e encarregados de educação vai ser em vários dias, a fim de evitar concentração de pessoas: 

vão ser recebidos em quatro espaços em simultâneo. 

2.  O 1º dia de aulas, dia 17, vai ter o diretor de turma a receber os alunos nos 1ºs tempos da manhã, a fim de os 

informar e sensibilizar para os procedimentos e comportamentos cívicos a adotar; os restantes tempos são 

retomados de acordo com o horário da turma; diplomas QE e QV. 

3.  Para a semana, vão realizar-se testes serológicos, no âmbito da COVID 19, ao pessoal docente e não docente. 

4.  Não obstante a revisão do Projeto educativo estar em curso, é de fazer, ainda, uma segunda adenda que 

atualize as matrizes curriculares.  

5. A fim de dar cumprimento ao ponto 2 do artº 3º do Regulamento interno do Agrupamento, foi apresentada 

a adenda a ser submetida ao conselho geral para aprovação, que atualiza o Regulamento relativamente aos 

serviços de apoio à aprendizagem, aos cursos profissionais e à inclusão e à avaliação das aprendizagens.   

6. Crédito horário para 2020/2021: 

o 371 horas   



 
 
 

o 86 horas [a confirmar] /Qualifica  

o Cerca de 50% do crédito está afeto a medidas educativas ao serviço das aprendizagens. 

7. Plano de ação estratégica no âmbito da autonomia e flexibilidade no desenvolvimento do currículo e da 

educação inclusiva, aprovado em CP de 14 de fevereiro de 2019  

8. Estratégia para a cidadania e desenvolvimento aprovado em CP de 10 outubro 2018 e atualizada a 4 de junho 

2019. 

9. Plano de formação 2019/2022 (documento policopiado enviado por email e a ser divulgado no portal) 

10. Plano de organização do ano letivo 20/21  (enviar por email aos colegas de departamento) – Página 4 – 5.1. 

Organização dos horários e dos espaços; Página 25 - 5.2. Organização das atividades; Página 27 – 5.3. Medidas 

promotoras das aprendizagens; Página 30 – 5.4. Apoios Educativos; Página 33 – Apoio Tutorial Específico e 

Página 35 – Plano de atuação e recuperação e consolidação das aprendizagens referentes a 2019/2020 e Página 

46 – calendário das atividades das estruturas/reuniões.  

11. Foi aprovado o Programa de mentoria: (enviar por email aos colegas de departamento) Plano que vem dar 

cumprimento ao disposto nas orientações da DGEE para a organização do ano letivo e à resolução do Conselho 

de Ministros nº53-D/200, de 20 de julho. O plano desenvolve-se através da identificação de alunos que, em cada 

escola, se disponibilizam para apoiar os seus pares acompanhando-os, designadamente, no desenvolvimento 

das aprendizagens, no esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na preparação para os momentos de 

avaliação e em outras atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares (antigo projeto 

tubarão/rémora) – Página 2 - Perfil do aluno mentor; Página 3 - Critérios de seleção dos alunos mentores; Página 

4 - Sessões de mentoria em regime presencial ou não presencial; Página 5 - Considerações finais. 

12. Plano de atuação de recuperação e consolidação das aprendizagens referentes a 2019/2020 – a construir e 

para aprovação em CP – (Plano de recuperação – Conteúdos a recuperar; Sugestões de ações a desenvolver 

no ano letivo 2020/2021).  

13. Plano de contingência – em fase de ultimação, a aguardar orientações da Tutela 

14. Produção e/ou revisão das orientações curriculares da oferta complementar, complemento à educação 

artística e de apoio ao estudo – aprovação em CP de 11 de setembro 

• Apoio ao estudo (1º, 2º, 3º anos e 2º ciclo) 

• Oferta complementar (Comunicar: saber ouvir, saber falar – 1º e 2º e 3º anos e Pensar, argumentar e 

comunicar – 7º e 8º anos) 

 

Ponto dois: Planificações – os coordenadores de cada grupo disciplinar devem enviar a lista dos responsáveis 

pela elaboração das planificações dos diferentes níveis até ao dia 16 de setembro.  

 

Agendar: I - reunião de critérios de avaliação com presença da coordenadora de departamento e com 

coordenadoras de área disciplinar – dia 8 de setembro – 9:30;  

    II - reunião de coordenadores de área disciplinar com os pares – dia 8 de setembro – 14:30; 

                 III - reunião de critérios de avaliação com presença da coordenadora de departamento e com 

coordenadoras de área disciplinar – dia 10 de setembro – 9:30. 

 

Ponto três: Plano Anual do Agrupamento – as propostas devem ser apresentadas até dia 16 de setembro. O 

prazo de lançamento das atividades – 1ª semana de novembro (após R. Intercalares). 

Visitas de estudo de âmbito científico: é importante verificar quais as visitas se vão realizar para poderem ser 

financiadas pelo Clube Ciência Viva/POCH e/ou CIM (cf. Descobre a tua região – catálogo de pontos de 

interesse da CIM – Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra): vamos ter de abrir concurso para 



 
 
 
requisição de transportes para todas as visitas, pelo que a previsão das visitas de estudo tem que chegar à 

direção até ao final do mês de setembro. 

 

Ponto quatro – Ocupação dos Alunos  

Aconselha-se a leitura do documento de Organização do ano letivo, páginas 37 a 41; ponto 7.2. página  42; 

ponto 8 , páginas 44 a 46  Plano de interrupção das atividades letivas . 

 

Ponto cinco – Critérios de avaliação 

Agendar: I - reunião de critérios de avaliação com presença da coordenadora de departamento e com 

coordenadoras de área disciplinar – dia 8 de setembro – 9:30;  

    II - reunião de coordenadores de área disciplinar com os pares – dia 8 de setembro – 14:30; 

                 III - reunião de critérios de avaliação com presença da coordenadora de departamento e com 

coordenadoras de área disciplinar – dia 10 de setembro – 9:30. 

  

 

9. Nota Informativa da DGAE, de 10 de agosto – Informa as escolas das medidas a adotar na 

progressão do pessoal docente, por força da recuperação do tempo de serviço (RTS). Solicitar 

informação nos Serviços administrativos. 

10. Email s/n do Banco de Portugal, de 11 de agosto – Informa que estão abertas as candidaturas 

para a 9ª edição do concurso “Todos Contam”. 

11. Email s/n do PNPSE, de 11 de agosto – Informa que está aberta a candidatura à apresentação 

de planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitária para as escolas públicas. Escola 

concorreu e foi selecionada (1 psicólogo e um terapeuta da fala).  

12. Email s/n da DGEstE – Sistema de Informação, de 12 de agosto – Remete o documento 

“Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens” ao longo do ano letivo 

2020/2021.  

VIDE - Página 10 – Que plano de atuação para a recuperação/consolidação das aprendizagens no 

ano letivo de 2020/2021?); Página 20 – Gestão e operacionalização do currículo para a 

recuperação/consolidação das aprendizagens);  Página 21 – Abordagens Curriculares – percursos 

individualizados e Cursos Profissionais; Página 28 – 4 Organização da Escola – transição para o 

regime misto e para o regime não presencial ocorre mediante autorização de DGEE; exemplos de 

ferramentas e de plataformas; Página 29 – Regime Presencial e Misto; Página 31 – Regime Não 

Presencial e trabalho autónomo e Página 32 onde figuram exemplos de trabalho autónomo; Página 

38 – Apoio da BE como recurso (ajustamento do horário; trabalho presencial em DAC; organização 

da disciplina através de tempos partilhados; redistribuição da carga horária. As páginas seguintes 



 
 
 

continuam a falar da BE como intercâmbio de trabalho; 5. Estruturas dinâmicas de 

acompanhamento para a recuperação das aprendizagens: Página 44 - Tutoria; Página 46 - Mentoria; 

Página 48 - Papel da equipa multidisciplinar de apoio à inclusão (EMAEI) e Página 50 - Avaliação 

Externa – Provas de Aferição; Provas Finais de Ciclo 9º ano; Exames Finais Nacionais a aplicar em 

2021. 

13. Email s/n da DGEstE - DSRC, de 12 de agosto – Convida as escolas a participar na iniciativa 

“Bolsas Sociais EPIS 2020 –   10.ª  Edição – Edição Especial COVID -19”. 

14. Decreto-Lei nº 56/2020, de 12 de agosto – Prorroga o prazo de transferência das competências 

para as autarquias locais entidades intermunicipais nos domínios da educação e da saúde. 

15. Email s/n da DGEstE – Sistema de Informação, de 14 de agosto – Remete o ofício-circular da 

DGE/ANQEP com as “medidas educativas de integração de crianças e jovens refugiados no sistema 

educativo”.  

16. Email s/n da DGEstE – Sistema de Informação, de 19 de agosto – Solicita à escola a participação 

na consulta do “Plano de Ação para a Educação Digital”.  

17. Email s/n da DGEstE – Sistema de Informação, de 21 de agosto – “Convite para a iniciativa 

Nacional de EFA, Setembro Mês da Alfabetização e das Literacias – SMAL 2020”. 

18. Email s/n dos Serviços Educativos da CM Soure, de 21 de Agosto – Informa que o projeto “ 

Reforço das Capacidades de Adaptação às Alterações Climáticas – Ações de Comunicação e 

Sensibilização na CIM-RC” com o nome público de “ClimAgir”, foi ampliado por mais um ano. 

19. Email s/n do Gato Escaldado, de 24 de Agosto – Dá a conhecer a iniciativa “ O Teatro vai à Escola 

– Gato Escaldado. 

20. Email s/n dos Serviços Educativos da CM Soure, de 25 de Agosto – Envia o “ Edital – auxílios 

económicos e fichas pedagógicas 2020/2021. 

21. Email s/n da ANQEP, de 25 de Agosto – Esclarece quais os modelos de diplomas e certificados 

a emitir pelas escolas no âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

22. Resolução do Conselho de Ministros nº 68-A/2020 de 28 d agosto – Prorroga a declaração da 

situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia COVID-19. 

23. Email s/n da DGEstE – Sistema de Informação, de 31 de agosto – Informa que o refeitório escolar 

foi adjudicado à empresa ICA. 

24. Relatório final de ano – A Diretora deu a conhecer as linhas gerais do relatório de final do ano, 

um relatório síntese, tendo em conta, também, os relatórios das várias estruturas (documento 

policopiado enviado por email e a ser divulgado no portal); contém, designadamente, os seguintes 



 
 
 

aspetos: População discente; resultados escolares; medidas educativas; projetos desenvolvidos; plano 

anual de atividades; distribuição de serviço; equipas de trabalho; ocorrências disciplinares; 

reconhecimento dos desempenhos dos alunos; absentismo; avaliação de desempenho; protocolos e 

parcerias; cumprimento dos programas curriculares; situação financeira; segurança das escolas [...]. 

 

Ponto dois – Preparação do ano letivo 

Relativamente à preparação do ano letivo, foi dado a conhecer pela Diretora o seguinte:  

1. A receção aos pais e encarregados de educação vai ser em vários dias, a fim de evitar concentração 

de pessoas: vão ser recebidos em quatro espaços em simultâneo. 

2.  O 1º dia de aulas, dia 17, vai ter o diretor de turma a receber os alunos nos 1ºs tempos da manhã, 

a fim de os informar e sensibilizar para os procedimentos e comportamentos cívicos a adotar; os 

restantes tempos são retomados de acordo com o horário da turma; diplomas QE e QV. 

3.  Para a semana, vão realizar-se testes serológicos, no âmbito da COVID 19, ao pessoal docente e 

não docente. 

4.  Não obstante a revisão do Projeto educativo estar em curso, é de fazer, ainda, uma segunda 

adenda que atualize as matrizes curriculares.  

5. A fim de dar cumprimento ao ponto 2 do artº 3º do Regulamento interno do Agrupamento, foi 

apresentada a adenda a ser submetida ao conselho geral para aprovação, que atualiza o Regulamento 

relativamente aos serviços de apoio à aprendizagem, aos cursos profissionais e à inclusão e à avaliação 

das aprendizagens.   

6. Crédito horário para 2020/2021: 

o 371 horas   

o 86 horas [a confirmar] /Qualifica  

o Cerca de 50% do crédito está afeto a medidas educativas ao serviço das aprendizagens 

7. Plano de ação estratégica no âmbito da autonomia e flexibilidade no desenvolvimento 

do currículo e da educação inclusiva, aprovado em CP de 14 de fevereiro de 2019  

8. Estratégia para a cidadania e desenvolvimento aprovada em CP de 10 outubro 2018 e 

atualizada a 4 de junho 2019. 

9. Plano de formação 2019/2022 (documento policopiado enviado por email e a ser 

divulgado no portal)  

10. Plano de ação de promoção da disciplina 



 
 
 

11. Plano de organização do ano letivo 20/21  (enviar por email aos colegas de 

departamento) – Página 24 – 5.1. Organização dos horários e dos espaços; Página 25 - 5.2. 

Organização das atividades; Página 27 – 5.3. Medidas promotoras das aprendizagens; Página 

30 – 5.4. Apoios Educativos; Página 33 – Apoio Tutorial Específico e Página 35 – Plano de 

atuação e recuperação e consolidação das aprendizagens referentes a 2019/2020 e Página 

46 – calendário das atividades das estruturas/reuniões. 

• Foi aprovado o Programa de mentoria  

• Plano estratégico de E@D – aprovação em CP de 11 de setembro 

• Plano de atuação de recuperação e consolidação das aprendizagens referentes a 

2019/2020 – a construir e para aprovação em CP 

• Plano de contingência – em fase de ultimação, a aguardar orientações da Tutela 

• Produção e/ou revisão das orientações curriculares da oferta complementar, 

complemento à educação artística e de apoio ao estudo – aprovação em CP de 11 de 

setembro 

o Apoio ao estudo (1º, 2º, 3º anos e 2º ciclo) 

o Oferta complementar (Comunicar: saber ouvir, saber falar – 1º e 2º e 3º anos e Pensar, 

argumentar e comunicar – 7º e 8º anos) 

o Complemento à educação artística (2º e 3º ciclos) 

• Critérios de avaliação – aprovação em CP de 11 de setembro 

• Candidatura ao Plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário (PDPSC) do programa 

nacional de promoção do sucesso escolar (PNPSE), com as medidas Ninguém fica para trás!, que 

contempla alunos com baixos níveis de desempenho escolar do ensino básico, e Ouvir, falar, 

crescer!, dirigido às crianças do  pré-escolar,  que apresentam sinais de alerta na área de 

expressão e comunicação no domínio da linguagem,  e às dos 1º e 2º anos de escolaridade, com 

baixos níveis de proficiência ao nível da leitura e da escrita, com a possibilidade de termos mais 

um psicólogo e um terapeuta da fala. 

• Atividades a desenvolver no âmbito do Plano anual de atividades (incluem as propostas pela 

Autarquia; CPCJ; Centro de saúde): 

o Entre 6 a 9 de outubro: workshops, integrados no Ciência Viva, promovidos pelo 

Exploratório na EB Soure e EB/SMA, de acordo com calendarização a divulgar em meados 

de setembro. 

• Prazo de lançamento das atividades – 1ª semana de novembro (após R. Intercalares) 



 
 
 

• Visitas de estudo de âmbito científico: é importante verificar quais as visitas se vão realizar para 

poderem ser financiadas pelo Clube Ciência Viva/POCH e/ou CIM (cf. Descobre a tua região – 

catálogo de pontos de interesse da CIM – Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra): 

vamos ter de abrir concurso para requisição de transportes para todas as visitas, pelo que a 

previsão das visitas de estudo tem que chegar à direção até ao final do mês de setembro. 

• Nº de professores: 164 professores 

• Nº de alunos: 1459 

• Nº de AO: 48 

• Nº de AT: 12 

• 2 psicólogas 

• 2 técnicas de orientação e reconhecimento e validação de competências 

• 80 turmas (11pré + 66 + 3 EFA) 

• Foram validadas as turmas para o ano 2020/2021: 

▪ Pré-escolar: 11 grupos  

▪ 1º ciclo: 30 turmas  

▪ 2º ciclo: 9 turmas (4 + 5)  

▪ 3º ciclo: 15 turmas (5+5+5) 

▪ Secundário/CCH: 9 

i. 10º: 1 CT + 1 CT/EcS + 1 LH 

ii. 11º: 1 CT + 1 CT/EcS + 1 LH 

iii. 12º: 2 CT + 1 EcS/LH 

▪ Secundário/CP: 3 

i. 1: Mec/RB 

ii. 2: Mec/RB 

iii. : Mec/MM 

▪ EFA: 3 

 

• Reações a quente… 

• De acordo o despacho normativo nº 10-A/2018, de 19 de junho, alterado pelo despacho nº 

16/2019, de 4 de junho, a constituição, a título excecional, de grupos e turmas com número 

superior aos limites estabelecidos carece de autorização do CP (nº5, artº7º): 

 



 
 
 

 

1º ciclo 

Escola  Turma  Nº de alunos 
Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho 

normativo 10-A/2018, 19 de junho 

Alfarelos 
A 16  

B 15  

Degracias A 16(3) Sim (única turma) 

Figueiró do Campo 
A 16(1)  

B 10(1)  

Gesteira 
A 16(1)  

B 20(1)  

Granja do Ulmeiro 

A 17(2)  

B 15(1)  

C 17(1)  

D 16(2)  

E 16(3) Sim (turma de continuidade) 

Marco 

A 19  

B 16  

C 18(1)  

Sobral 
A 23  

B 17(3) Sim (turma de continuidade) 

Soure 

A 17(1)  

B 16(1)  

C 21  

D 20  

E 16(3) Sim (turma de continuidade) 

F 22(2) Sim (turma de continuidade) 



 
 
 

G 20(1)  

Tapeus 
A 12(2)  

B 15/1)  

Vila Nova de Anços 
A 14(1)  

B 10  

Vinha da Rainha 
A 12  

B 11  

 

2º ciclo 

Turma   Nº de alunos 
Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho 

normativo 10-A/2018, 19 de junho 

5º A 19  

5º B 20(2)  

5º C 19(2)  

5º D 21  

6º A 18(1)  

6º B 20(2)  

6º C 18(3) Sim (turma de continuidade) 

6º D 19(2)  

6º E 17(2)  

 

 

3º ciclo 

Turma   Nº de alunos 
Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho 

normativo 10-A/2018, 19 de junho 

7º A 18(1)  

7º B 20  



 
 
 

7º C 18(3) 
Sim (manteve-se o grupo turma de origem, 

incluindo os alunos com RTP) 

7º D 22(2) 
Sim (compatibilização de horários de 

atividades extracurriculares) 

7º E 20(3) Sim (única turma de espanhol) 

8º A 18(2)  

8º B 18(2)  

8º C 18(2)  

8º D 17(2)  

8º E 21(4) Sim (turma de continuidade) 

9º A 22(1) Sim (turma de continuidade) 

9º B 21(2) Sim (turma de continuidade) 

9º C 20(2)  

9º D 20(2) Sim (turma de continuidade) 

9º E 20(2) Sim (turma de continuidade) 

 

Secundário CCH 

Turma   Nº de alunos 
Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho 

normativo 10-A/2018, 19 de junho 

10º A 28  

10º B 25(1) 
Sim (aluna transf. do estrangeiro para a área 

de residência para CT) 

10º C 27(1) 
Sim (única turma de LH; alunos transf. do 

estrangeiro para a área de residência) 

11º A 17  

11º B 25  

11º C 17(1)  

12º A 24  



 
 
 

12º B 27  

12º C 27  

 

Secundário CP 

Turma   Nº de alunos 
Autorização do nº 5 do artº 7º do despacho 

normativo 10-A/2018, 19 de junho 

1º D 25(2) Sim (única turma) 

2º D 23(2) Sim (única turma) 

3º D 20(1)  

e coadjuvação em contexto de sala de aula, numa lógica de trabalho colaborativo (implica preparação prévia dos trabalhos em 

conjunto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio individual a alunos com dificuldades de aprendizagem 

• Turma Árias. Nas disciplinas onde houver recursos humanos e sem comprometer o crédito horário; 

• Apoios educativos configurados em tutorias (com incidência para os alunos que estiveram mais ausentes no período 

de EaD), salas de estudo, Sala SOS (tutoria, de acordo com o perfil específico delineado em conselho de turma) 

• Reforço curricular – disciplinas envolvidas e respetiva carga horária semanal: 

• Disciplinas 9º 11º 12º  

Nota 1 – A seguir ao 5º tempo letivo, 

preferencialmente 

 

Nota 2 – Poderá ser de 90 minutos 

quinzenal e alternadamente, entre 

estas duas disciplinas 

 

• Português 45’(nota 1)  45’ (nota 1) 

• Matemática 45’ (nota 1)  45’ 

• Física e química A  45’ (nota 2)  

• Biologia e geologia   45’ (nota 2)  

• Geografia A  45’  

• Economia A  45’  

• Filosofia  45’  

• Latim A  45’  

• MACS  45’  

• História A   45’ 

 



 
 
 

• Apoio tutorial específico – Serão atribuídas 4 h a cada professor tutor que acompanha um grupo de 10 alunos 

dos 2º e 3º ciclos, com duas ou mais retenções no seu percurso escolar. Em 2020/2021, alargado aos alunos 

dos 2º e 3º ciclos e do secundário que não transitaram em 2019/2020. 

• Projeto EPIS – o seu funcionamento está condicionado pelo crédito horário e pela existência de professores 

disponíveis. 

14. O crédito horário para 2020/2021 é de 363 horas. 

15. Para o exercício de direção de turma, estão previstas 4 horas semanais, a repartir entre a componente não letiva e 

as horas resultantes do crédito horário. 

16. Quanto às equipas educativas irá existir   um coordenador por ano; o coordenador de ciclo coordena os 3 anos. 

17. A responsável pelo plano de formação do Agrupamento com assento na secção de formação e monitorização no 

Nova Ágora – CFAE tem de ter 5ªf à tarde sem componente letiva, de acordo com o definido com o CFAE. 

18. Cinco primeiras semanas do 1º período – as escolas concretizam um plano de trabalho especialmente dirigido ao 

desenvolvimento e consolidação dos conhecimentos, capacidades e atitudes cujo trabalho foi prejudicado em 2019/20, 

face aos constrangimentos resultantes da pandemia decorrente da doença COVID-19. 

19. Cada escola deve elaborar um plano de atuação que potencie o desenvolvimento, de forma contínua, estas 

atividades, identificando os alunos abrangidos, designadamente aqueles que tiveram maiores dificuldades de contacto 

e de acompanhamento das atividades promovidas pela escola em 2019/20 [cf. doc. Orientações para a organização do 

ano letivo 2020/21, nº5, V, p.10.] 

20. Cada estabelecimento de ensino deve elaborar um plano que preveja o protocolo e os mecanismos de ação 

necessários à implementação de cada um dos regimes (presencial, misto ou não presencial) e eventual necessidade de 

transição entre os mesmos [cf. doc. Orientações para a organização do ano letivo 2020/21, nº6, III, p.4.] – a transição 

entre os regimes é solicitada à Direção-Geral dos estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade 

de saúde competente. 

21. De acordo o despacho normativo nº 10-A/2018, de 19 de junho, alterado pelo despacho nº 16/2019, de 4 de junho, 

a constituição, a título excecional, de grupos e turmas com número superior aos limites estabelecidos carece de 

autorização do CP  

22.  Foram propostas as turmas para o ano 2020/2021   

2º ciclo: 9 turmas 3º ciclo: 15 turmas   Secundário/CCH: 10 turmas 

 Preparação do ano letivo 2020/21 

• Fazer o balanço do ponto em que se encontra o trabalho de reformulação dos critérios de avaliação, que terão 

que estar prontos em setembro, para serem aprovados em Conselho Pedagógico. 

• Elaboração, pelos diferentes grupos disciplinares, do plano para concretizar o trabalho a realizar durante as 

cinco primeiras semanas do ano letivo 2020/21. 

• Recomendações para a equipa de horários. 

 



 
 
 
 

  

 

22 de julho 2020 

A Coordenadora de Departamento de Matemática e Ciências Experimentais. 

 
 

(Ana Paula Rodrigues dos Santos Henriques)  

  

  

  


