
 
 
 

            Departamento de Matemática e Ciências Experimentais        25 novembro/2020 

 
                     15:30 horas 
 

1 – Informações. 
2 – Balanço do cumprimento das planificações. 
3 - Balanço do trabalho no âmbito do plano anual de atividades. 
4 - Operacionalização dos critérios de avaliação. 
5 – Outros assuntos 

 
 

Ponto um – Informações 
 

Do Conselho Pedagógico de 7 de outubro destacam-se as seguintes informações: 

 

1. Email s/n da DGEstE Informações, de 17 de setembro – Divulga às escolas informação referente ao #EstudoEmCasa 

20-21. 

 

2. Email s/n do Ponto Verde, de 25 de setembro – Convida a escola a participar no concurso “Academia Ponto Verde”. 

 

3. Decreto-Lei nº 78-A/2020, de 29 de setembro – Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da 

doença COVID-19. 

 

4. Email s/n da DGEstE Informações, de 1 de outubro – Solicita à escola a divulgação do flyer do Guia de Intervenção 

junto de crianças e jovens vítimas de violência doméstica. 

 

5. Email s/nº do Município de Soure, de 2 de outubro – Convida os alunos do 12º ano do curso de Ciências e Tecnologia 

do agrupamento a participar na sessão“Prevenção, Controlo e Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras no território 

da CIM RC”. 

 

6. Email s/nº da spm, de 6 de outubro – Informa que estão abertas as candidaturas para as XXXIX Olimpíadas 

Portuguesas de Matemática. 

 

7. Relembrou-se que:    

• a avaliação é feita por domínios; 

• nos processos de recolha de informação deve ser colocada a respetiva classificação por domínios. 

• Sugeriu-se que cada domínio fosse cotado para 100 ou 200, de acordo com o ciclo de ensino (respetivamente 

ensino básico e ensino secundário). 

 

8. Ainda neste contexto, foi aprovada a reformulação dos critérios gerais de avaliação, possibilitando que os critérios: 

“comunicação, conhecimento, resolução de problemas, autonomia, responsabilidade, espírito crítico, criatividade 

e sentido estético”, possam constar dos critérios específicos, separadamente ou combinados, consoante for mais 

adequado para cada disciplina.  

 

9. O plano de formação foi construído com base nas necessidades identificadas pelos departamentos curriculares e, 

sendo um documento aberto, está em constante atualização. Informou que se realizaram, até ao final do ano letivo 

passado, cerca de 1/3 das ações previstas. 

 

 

Ordem de trabalhos 



 
 
 

  

Do Conselho Pedagógico de 28 de outubro destacam-se as seguintes informações: 

 

1. Email s/nº da DGEstE-Sistema de Informação, de 12 de outubro – Convida as escolas a participarem na atividade 

“Conhecer, respeitar e celebrar os Direitos Humanos”. 

2. Email s/nº de Laurinda Ladeiras da DGE, de 15 de outubro – Agradece a colaboração da escola na “Sessão 

evocativa do 70º aniversário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e do 75º aniversário da Organização 

das Nações Unidas”. 

 

3. Resolução do Conselho de Ministros nº 87/2020, de 14 de outubro – Define orientações e recomendações 

relativas à organização do trabalho na administração pública no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

4. Resolução do Conselho de Ministros nº 88/2020, de 14 de outubro – Define orientações e recomendações 

relativas à organização e funcionamento dos serviços públicos de atendimento aos cidadãos e empresas no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

 

5. Email s/nº da DGEstE-Sistema de Informação, de 18 de outubro – Divulga a nota enviada à comunicação social: 

#EstudoEmCasa 2020/2021- “O teu companheiro de escola”. 

 

6. Email s/nº das Olimpíadas de Geologia, de 19 de outubro – Divulga às escolas a 7ª edição das “Olimpíadas 

Portuguesas de Geologia” (OPG2021). 

 

7. Resultados do concurso nacional de acesso ao ensino superior: 

 

2ª fase 2017 2018 2019 2020 

Dos alunos inscritos para exame, tencionavam candidatar-se   63% 67% 51% 52% 

Apresentaram candidatura 53% 36% 50% 112% 

Foram colocados na 1ª fase 57%  68% 65% 37% 

Na 1ª opção 33%  23% 55% 57% 

 

8. A representante da Porto Ed. vai dinamizar uma formação sobre “Recursos digitais” (duas pessoas por 

departamento). 

 

 

 

1ª fase 2017 2018 2019 2020 

Dos alunos inscritos para exame, tencionavam candidatar-se   66% 63% 64% 52% 

Apresentaram candidatura 59% 57% 76% 81% 

Foram colocados na 1ª fase 83%  91% 90% 85% 

Na 1ª opção 44%  71% 65% 58% 



 
 
 

Do Conselho Pedagógico de 18 de novembro destacam-se as seguintes informações: 

 

1. Email s/nº da inrgid, de 26 de outubro – Informa as escolas que se encontra aberto o 17º concurso “Escola 

Alerta” 2020/2021. 

2. Email s/nº da Sociedade Portuguesa de Física, de 28 de outubro – Divulga às escolas a 12ª edição do projeto 

“MEDEA”. 

3. Email s/nº da DGEstE, Sistema de Informação, de 29 de outubro – Informa que as Informações-provas relativas 

às provas de avaliação externa de 2021 se encontram disponíveis na página da internet do IAVE.  

4. Email s/nº da CPCJ de Soure, de 5 de novembro – Solicita a participação do Agrupamento na dinamização de 

atividades relativas ao tema “ Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e Abuso 

Sexual”. 

5. Email s/nº dos Serviços Educativos do Município de Soure, de 6 de novembro – Remete ao Agrupamento o 

Plano Municipal de Atividades para a Comunidade Escolar – ano letivo 2020-2021. 

6. Email s/nº da Comunicação ESAC, de 6 de novembro – Convida a escola a participar nas comemorações do dia 

da Floresta Autóctone. 

7. Email s/nº dos Serviços Educativos do Município de Soure, de 6 de novembro – Informa, que no âmbito dos 

dia da Floresta Autóctone, disponibiliza às escolas a cedência de árvores autóctones. 

8. Email s/nº de Alexandra Duarte, de 7 de novembro – Informa que no âmbito do “ Climate Action Project” foi 

enviado para a imprensa o texto realizado em parceria com a escola Secundária D. Dinis. 

9. Email s/nº das Olimpíadas Portuguesas de Biologia, de 9 de novembro – Informa que se encontram abertas 

as inscrições para as Olimpíadas Portuguesas de Biologia 2021. 

10. Email s/nº da Fundação Amélia de Mello, de 10 de novembro – Informa que foi lançado um concurso dirigido 

às escolas com o objetivo de divulgar a comemoração dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva. 

11. Email s/nº da SeguraNet, de 10 de novembro – Informa que se encontra a decorrer a 6ª edição da iniciativa 

Líderes Digitais. 

12. Email s/nº da SeguraNet, de 12 de novembro – Informa que foi lançada a 14ª edição do concurso “Desafios 

SeguraNet”. 

13. Email s/nº da DGEstE-Sistema de Informação, de 12 de novembro – Informa que, no âmbito do Programa 

Escola Digital, o Agrupamento receberá 29 Kits de computadores e de 29 Kits de conectividade. 

14. Email s/nº de Carla Medeiros, de 10 de novembro – Convida a escola a participar na iniciativa do Campeonato 

de Ciência Escrita e Criativa. 

15. Email s/nº da DGEstE-Sistema de Informação, de 11 de novembro – Informa que o Ministério de Educação, 

com vista a alcançar a meta da “Universalização da Escola Digital”, implementará a partir do corrente ano letivo 

medidas que permitam incrementar esta estratégia.  

16. Email s/nº da DGE, de 16 de novembro – Comunica que a DGE se encontra disponível para prestar apoio às 

escolas no âmbito das candidaturas ao Selo de Escolas e Twining. 



 
 
 

17. Depois de analisados os documentos relativos à implementação e desenvolvimento do Modelo EQAVET, 

disponibilizados pela equipa do sistema de garantida da qualidade da formação profissional, o Conselho 

Pedagógico   deu parecer positivo aos documentos analisados e à candidatura ao selo EQAVET, já que este 

modelo possibilita a documentação, desenvolvimento, monitorização, avaliação e melhoria da eficiência da 

oferta de Educação e Formação Profissional  e a qualidade das práticas de gestão, recorrendo a processos de 

monitorização regular e autorregulação (interna e externa) dos progressos conseguidos e com isso valoriza a 

formação ministrada no Agrupamento. 

18. Relativamente à  Avaliação de desempenho docente 19.20  foi enviado um doc. com orientações aos 

avaliadores a fim de concertar procedimentos. A calendarização do processo  poderá ter alguns ajustes, pela 

necessidade de concertação entre as Escolas/AE do CFAE Nova Ágora.  

19. Foi referido que os planos do Município de Soure e de CPCJ, à semelhança dos outros anos, vão integrar o plano 

de atividades do Agrupamento. Relativamente ao PAE foi ainda dito que: - todos os 

dinamizadores/responsáveis por cada atividade devem divulgá-la no portal e junto dos meios de comunicação; 

- a carta informativa vai continuar, pelo que é importante o registo das datas de realização das atividades. 

 

Ponto dois – Balanço das planificações 

Os coordenadores de cada grupo disciplinar devem enviar o balanço do cumprimento das planificações até   

dia 9 de dezembro.  

Nota: Deve ser elaborado, t.b., um pequeno balanço relativo às 5 semanas iniciais. 

  

Ponto três – Balanço do Plano Anual do Agrupamento 

  

 Devem verificar se todas as atividades, propostas pelos diferentes grupos, se encontram lançadas no plano. 

Deve ser enviado até dia 9 de dezembro: 

• o balanço das atividades realizadas; 

• as atividades que estavam propostas, mas que não foram   realizadas, bem como os motivos que 

justificaram a impossibilidade da sua realização; 

• eventuais alterações e ou novas propostas. 

 

Ponto quatro –  Operacionalização dos critérios de avaliação. 

 

• Apresentação da operacionalização pelos diferentes grupos disciplinares do  departamento sobre a  

forma como estão a trabalhar. 

• Uniformização de procedimentos. 

25 de novembro 2020 

A Coordenadora de Departamento de Matemática e Ciências Experimentais. 

 
 

(Ana Paula Rodrigues dos Santos Henriques)  

  

 


