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1. Informações; 

2. Planificações; 

3. Plano anual do Agrupamento; 

4. Ocupação dos alunos; 

5. Critérios de avaliação.  

     

Ponto 1 - Informações dos Conselho Pedagógico  de 4 de setembro 

  

1. Despacho nº 6851-A/2019, de 31 de julho - Procede à alteração do Despacho n.º 779/2019, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2019 

2. Despacho nº 6954-A/2019, de 6 de agosto - Estabelece as linhas orientadoras que presidem a um programa 

de intervenção junto de jovens que abandonaram o sistema educativo e em risco de exclusão social, 

denominado «Segunda Oportunidade». 

3. Mail s/nº do EPIS, de 8 de agosto – Informa que as candidaturas para as Bolsas Sociais Epis 2019 se encontram 

abertas até ao dia 23 de setembro. 

4. Mail s/nº da DGEstE, de 8 de agosto – Informa que, por despacho, os contratos de Técnicos de Orientação, 

Reconhecimento e Validação de Competências tem renovação automática para o ano letivo 2019/2010. 

5. Nota Informativa nº1 /2019 da DGEstE, de 16 de agosto – Define os prazos para apresentação de candidatura às 

atividades de enriquecimento curricular (AEC). 

6. Mail s/nº do ERASMUS+, de 16 de agosto – Autoriza a renovação, para o letivo de 2018/19, dos contratos dos 

técnicos especializados. 

7. Despacho nº 7247/2019,  de 16 de agosto – Estabelece as medidas administrativas para implementação do previsto 

no n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 38/2018, de 7 de agosto. 

8. Mail s/nº da DGstE, de 19 de agosto – Dá a conhecer a rede de oferta de adultos, homologada pelo Sr. Secretário de 

Estado da Educação. 

9. Programa nº 258/2019, de 19 de agosto - Cria o Programa «Cuida-te +» e aprova o respetivo Regulamento. 

10. Mail s/nº da DGstE, de 21 de agosto – Autoriza um horário para uma contratação de um psicólogo para o 

agrupamento no ano letivo de 2019/20. 

11. Mail s/nº da DGEEC-DEEBS, de 23 de agosto – Solicita ao Agrupamento informação sobre o impacto da medida de 

apoio  tutorial. 

12. Mail s/nº da DGstE, de 26 de agosto – Convida o Agrupamento a participar no Programa Parlamento dos Jovens ( 

edição de 2019/2010). 

13. Portaria nº 275 / 2019, de 27 de Agosto – Cria e regulamenta as condições de funcionamento das Unidades 

de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE).   

14. Portaria nº 276 2019, de 27 de Agosto – Atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do 

abono de família pré-natal e do subsídio de funeral. 

15. Mail s/nº da CIM, de 28 de agosto – Apresenta o Centro de informação Europe Direct- Região de Coimbra – a 

Europa vai à Escola. 

16. Mail s/nº da Fundação Calouste Gulbenkian, de 28 de agosto – Divulga as atividades a desenvolver para pela 

Fundação, para o ano letivo 2019/20. 
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17. Mail s/nº da DGstE, de 28 de agosto – Convida as escolas a aderir ao projeto iniciativa educação e formação de 

adultos “SMAL– setembro mês da Alfabetização e das Literacias”. 

18. No âmbito do envolvimento da nossa escola no programa eTwinning – a comunidade de escolas da Europa – no 

ano letivo 2018/2019, o nosso agrupamento desenvolveu 4 projetos, tendo três deles  sido galardoados com o Selo de 

Qualidade eTwinning 

19. O balanço intermédio do Projeto educativo será apresentado em outubro (terá em conta, entre outras fontes, os 

relatórios das várias estruturas cujo prazo de entrega terminou a 15 de julho, de acordo com o Regulamento interno do 

Agrupamento) 

20. A Senhora Diretora referiu-se ao Relatório final de ano como um documento de síntese e que tem em conta os 

relatórios das várias estruturas. Este documento será divulgado no portal. 

21. Foi apresentado o Plano de formação para os anos letivos de 2019/20 a 2021/22 

22.  A Senhora Diretora apresentou o documento Organização do ano letivo 2019/2010. 

23.  Foi dado a conhecer o Plano de ação estratégica para a educação inclusiva, autonomia e flexibilidade curricular 

2018 – 2021. 

24. O professor João Rovira apresentou o  Projeto de Recriação Histórica – “No Tempo de Martinho Árias – Quadros 

de uma Sociabilidade Medieval”.  Todos os Departamentos estão convidados a participar e colaborar neste projeto que 

culminará com a realização de uma Feira no dia 29 de maio de 2020 

25. A Diretora pede aos professores que sensibilizem os alunos a usar os manuais de forma a permitir a sua 

reutilização. 

26. As garrafas de plástico vão ser descontinuadas. Todos temos de trazer garrafas para reutilização; na ESMA, há um 

disponibilizador de água junto do bar dos alunos. 

27. Segurança na escola: rever e divulgar o plano de segurança (os professores devem estar à frente da turma para 

facilitar a comunicação ao responsável da segurança). 

28. O lançamento das atividades , na plataforma, deve ser realizado até 1ª semana de novembro, dia 8 de novembro 

(após R. Intercalares) 

29. Os professores devem verificar quais as visitas científicas que se pretendem   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) 

30. A Biblioteca escolar pede aos conselhos de turma que abordem a possibilidade de aderir ao projeto 10 minutos a ler 

31.  Foram validadas as turmas para o ano 2019/2020: 

• Pré-escolar: 11 grupos  

• 1º ciclo: 29 turmas (17 mistas + 12) (cf. 2017/18: menos 2 turma) 

• 2º ciclo: 10 turmas (5 + 5)  

• 3º ciclo: 15 turmas (5+5+5) (cf. 2017/18: mais 1 turma) 

• Secundário/CCH (3 [pode ser 2 se outra turma do profissional funcionar]+3+2) 

• 10º: CT e LH/CSE; 11º CT (2) e LH/CSE; 12º: CT e LH/CSE 

• Secundário/CP (1: Mec/RB) 
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• Revisão do Regulamento interno [e.g., avaliação das aprendizagens; critérios; alunos com necessidades 

educativas; apoios educativos: definição do perfil dos alunos abrangidos por estas medidas] vai ser desencadeado , 

previsivelmente, até ao final deste mês de setembro 

  

 1 Candidatura ao KA1, que apoia a mobilidade individual, e que implica um total de 10 mobilidades de pessoal 

docente, incluindo do Órgão de Gestão. 

 Candidaturas ao KA2, cujo foco é o intercâmbio entre escolas e que apoia parcerias estratégicas tendo por 

base as plataformas de apoio TI (tecnologias de informação), como o portal eTwinning, o School Education Gateway, 

a Plataforma Eletrónica para a Educação de Adultos na Europa (EPALE). Neste contexto, foram apresentadas 3 

candidaturas em áreas diferentes: 

  

• 

 

o A turma 6 C é constituída por 20 alunos e 3 alunos com RTP – turma de continuidade. 

 

o A turma 6 D é constituída por 20 alunos e 4 alunos com RTP – turma de continuidade. 

 

o A turma 7 E é constituída por 22 alunos e 4 alunos com RTP – única turma com Espanhol, enquanto LE II. 

 

o A turma 8 A é constituída por 22 alunos e 2 alunos com RTP – turma de continuidade. 

 

o A turma 8 B é constituída por 22 alunos e 2 alunos com RTP – turma de continuidade. 

 

o A turma 8 C é constituída por 21 alunos e 1 aluno com RTP – turma de continuidade. 

 

o A turma 8 D é constituída por 22 alunos e 1 aluno com RTP – turma de continuidade. 

 

o A turma 9 A é constituída por 21 alunos e 1 aluno com RTP – turma de continuidade. 

 

o A turma 9 B é constituída por 22 alunos e 3 alunos com RTP – turma de continuidade. 

 

o A turma 9 C é constituída por 21 alunos e 2 alunos com RTP – turma de continuidade. 

 

o A turma 9 E é constituída por 16 alunos e 3 alunos com RTP – turma de continuidade. 
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25.   

 

  

Soure, 7 de setembro de 2018 

 
(Ana Paula Rodrigues dos Santos Henriques) 
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