
Súmula – Conselho Pedagógico de 5 de setembro de 2018 
 

Ponto um: 

Informações 

 

 

 

 

Legislação/normativos/outras 

• Informação 1. Despacho nº 7255/2018, 31 de julho – Procede à alteração do 

Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação 

das medidas de ação social escolar. 

• Informação 2. Relatório s/nº da IGEC, de 1 de agosto – Dá a conhecer a ficha-

síntese da ação inspetiva “Apoio tutorial específico”. 

• Informação 3. Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto – Procede à regulamentação 

das ofertas educativas do ensino básico, previstas no nº 2 do artigo 7º do Decreto-

Lei nº 55/2018, de 6 de julho. 

• Informação 4. Mail s/nº da DGEstE, de 6 agosto – Define os prazos para a 

apresentação de candidatura às atividades de enriquecimento curriculares (AEC). 

• Informação 5. Portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto – Procede à regulamentação 

dos cursos científico-humanísticos, a que se refere a alínea a) do nº 4 do artigo 7º 

do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho. 

• Informação 6. Mail s/nº do Tribunal de Contas, de 8 de agosto – Comunica a 

isenção de qualquer pagamento relativo a transportes por parte dos alunos do 

ensino obrigatório público. 

• Informação 7. Mail s/nº do Banco de Portugal, de 9 de agosto – Convida os 

agrupamentos a apresentar candidatura à 7ª edição do concurso “Todos Contam”. 

• Informação 8. Mail s/nº da DGE, de 13 de agosto – Convida o agrupamento a 

participar na 5ª edição do Apps for Good 2018-19. 

• Informação 9. Circular nº 3097/DGE/2018, 13 de agosto – Altera as orientações 

sobre ementas e refeitórios escolares 2018. 

• Informação 10. Mail s/nº da DGEstE, de 14 de agosto – Atribuição do crédito 

horário semanal aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas que se 

constituem como entidades promotoras de Centros Qualifica. 

• Informação 11. Mail s/nº da DGEstE, de 14 de agosto – Dá a conhecer a rede de 

oferta de adultos homologada pelo Sr. Secretário de Estado da Educação. 

• Informação 12. Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – Lei-quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais. 

• Informação 13. Ofício s/ nº da Fundação Calouste Gulbenkian, de 20 de agosto – 



Divulga o plano de atividades para o ano letivo 2018-19. 

• Informação 14. Mail s/nº da DGEstE, de 23 de agosto – Autoriza meio horário para 

a contratação de um psicólogo para o ano letivo 2018-19. 

• Informação 15. Mail s/nº da DGRHE de 23 de agosto – Autoriza a renovação, para o 

ano letivo de 2018-19, dos contratos dos técnicos especializados. 

• Informação 16. Mail s/nº, da DGEstE,  de 23 de agosto – Divulga a iniciativa “Rede 

de Clubes Ciência Viva na Escola”. 

• Informação 17. Portaria nº 235-A/2018, de 23 de agosto – Procede à 

regulamentação dos cursos profissionais a que se referem as alíneas a) do nº 1 do 

artigo 9º do Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de dezembro, na sua redação atual, e 

b) do nº 4 do artigo 7º do Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho. 

• Informação 18. Ofício s/nº, de FAQtos, de 24 de agosto –Divulgação do prémio 

FAQtos 2019. 

• Informação 19. Agrupamento JNE Coimbra Litoral, de 27 de agosto – Agradece a 

colaboração dos agrupamentos e escolas pela prestação no serviço de exames. 

• Informação 20. Despacho nº 8476-A/2018, de 31 de agosto – Homologa as 

aprendizagens essenciais das disciplinas dos cursos científico-humanísticos de 

ciências tecnologias, ciências socioeconómicas, línguas e humanidades e artes 

visuais. 

• Ação de sensibilização “Parentalidade positiva” – CAPAF (centro de apoio familiar e 

aconselhamento parental), 14 de setembro, Associação Recreativa e Social de 

Samuel, 17h30 – 20h30 

• O Agrupamento vai candidatar-se a Multiplicador Eurodesk Portugal – informação 

junto de jovens sobre oportunidades de mobilidade de aprendizagem internacionais 

(Agência Erasmus+) 

• Avaliação do pessoal docente – os coordenadores devem verificar se há professores 

que necessitem de aulas observadas; devem comunicar até 7 de setembro. 

• Na biblioteca: 

o Atividades escolas e professores outubro 2018 – junho 2019 (Fundação Calouste 

Gulbenkian) 

o Sistema nacional de qualificações – 10 anos, de Gonçalo Xufre da Silva, do SNQ 

(Sistema Nacional de Qualificações) 

o Descobre a tua região – catálogo de pontos de interesse da CIM (Comunidade 



Intermunicipal da Região de Coimbra) 

• A receção ao pessoal docente e não docente, este ano letivo, vai ser conjunta e em 

dois momentos com a partilha de uma iguaria trazida pelos participantes 

a. 1º Intervenção da diretora – 4 de setembro 

b. 2º Intervenção de Laborinho Lúcio – 6 de setembro 

• Neste seguimento, na receção aos alunos, pais e encarregados de educação 

a. Estão a ser diligenciados esforços para que em cada EB haja, no 1º dia de aulas, 

uma banda, um grupo musical de cada freguesia para receber os alunos, pais e 

encarregados de educação.  

b. A realidade dos Jardins de Infância é uma exceção. 

• Manuais escolares 

a.  Os Professores titulares/Diretores de Turma dos 1º e 2º ciclos devem informar 

os pais/encarregados de educação que devem devolver os manuais no final de ano, 

logo que as atividades letivas terminem; 

b. Se os pais/encarregado de educação optarem por ficar com os manuais, pagam o 

preço de capa (receitas de escola) 

c. Os manuais que não estiverem em condições, vão para a reciclagem 

d. (trata-se apenas de manuais – os livros de atividades não estão aqui 

contemplados; a Câmara Municipal de Soure oferece estes livros de 

fichas/atividades) 

 

 

 

Ponto dois: 

Avaliação do ano 

letivo 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Relatório final de ano – é um relatório síntese, tendo em conta, também, os 

relatórios das várias estruturas  

▪ Resultados escolares 

▪ Em termos gerais: 

o 1º ciclo – 5 retenções (2º ano) 

o 2º ciclo – 100% de sucesso; 3 retidos (2 provenientes do estrangeiro; 1 foi para o 

o estrangeiro); apenas 2 alunos (do 5º ano) transitaram com negativas a português 

o e a matemática 

o 3º ciclo 

▪ 7º ano – 2 retenções (1 proveniente do estrangeiro; outro por EF) 

▪ 8º ano – 100% de sucesso 

▪ 9º ano – 100% de sucesso (1 foi para o estrangeiro) 

▪ Secundário 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 10º ano (Curso de Ciências e Humanidades) – 10 retenções (2 sem avaliação, por 

terem vindo do estrangeiro no 3º período) /64 alunos / 10º ano (Curso Profissional) 

– 8 retenções/45 alunos 

▪ 11º ano (Curso de Ciências e Humanidades) – 4 retenções/ 11º ano (Curso 

Profissional) – zero 

▪ 12º ano (Curso de Ciências e Humanidades) – 9 pendentes dos exames/12º ano 

(Curso P) – 4 pendentes em alguns módulos 

▪ Síntese da avaliação – 3º período – 

▪ Em todas as áreas de conteúdo, o desenvolvimento/aprendizagens de cerca 80% a 

95% crianças situa-se Dentro do esperado. 

▪ De realçar que o domínio da linguagem oral e abordagem à escrita é o que está 

mais próximo dos 80%. 

o 1º ciclo 

▪       A maioria situa-se no Bom. 

▪ Nos 1º ano a % de Insuficiente é superior a português; nos 3º e 4º anos, a % de 

Insuficiente é superior a matemática. 

▪ A % de Muito bom é superior em matemática só no 1º ano. 

o 2º ciclo 

▪     Verifica-se em matemática, no 5º ano – 24,64% de níveis inferiores a 3 e no 6º ano 

– 26,37% de níveis inferiores a 3. 

o 3º ciclo 

▪ Verifica-se em matemática, 33,9% de níveis inferiores a 3, sendo que no 7º ano, 

há 31,58%, no 8º ano, 45,12% e no 9º, 25%. (8º ano, 1 aluno com nível 1, 1,22%; 

9º ano, 7 alunos com nível 1, 8,44%) 

▪ Em físico-química, verifica-se 8,38%: no 7º ano, 7,45%, seguido de 11,11% no 8º 

ano e 6,58% no 9º ano. 

▪ Em história, verifica-se 7,45%: no 7º ano, há 7,29%, seguido de 11,11% no 8º ano 

e 3,95% no 9º ano. 

▪ Em ciências naturais, verifica-se 9,33% de níveis inferiores a 3: no 7º ano, 25,51%, 

2,47% no 8º ano e 0% no 9º ano. 

▪ Em português, verifica-se 3,79%: 5,26%, no 7º ano, 6,1% no 8º ano e 0% no 9º   

ano. 

▪ Em geografia, verifica-se 5,26%: no 7º ano, há 9,68%, seguido de 6,1% no 8º ano e  

0% no 9º ano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Secundário – Curso de Ciências e Humanidades 

▪ Matemática apresenta 32% classificações inferiores a 10, seguidas de física e 

química, com 29%, biologia e geologia, com 24%, inglês, com 13%, e português, 

com 11%. 

▪ O 10º ano, globalmente, regista uma % superior de classificações inferiores a 10, à 

exceção de história A cuja % de classificações inferiores a 10 é superior no 11º 

ano. 

o Secundário – Curso Profissional 

▪ O 1ºD é a turma que apresenta uma maior % de módulos por concluir. 

o Retenções 

▪ Retrocesso nos 10º e 11º anos relativamente ao ano letivo anterior (10º ano – 

10,87%/ 12,90%; 11º – 0% /7,84%) 

o   Qualidade do sucesso 

▪ A qualidade do sucesso melhorou apenas nos 4º, 6º, 7º e 9º anos. 

o Turma Árias 

▪ Relativamente aos últimos 4 anos: 

▪ Há um desvio positivo de 0,31%, no 5º ano a matemática 

▪ Há um desvio positivo de 3,91%, no 7º ano a matemática 

▪ Há um desvio positivo de 3,06% no 9º ano a português 

o Alunos com PEI 

▪ Eficácia das medidas educativas 

• Pré-escolar – 100% eficaz (1 criança) 

• 1º ciclo – 91,7% eficaz; pouco eficaz – 8,3%; não eficaz – 0% 

• 2º ciclo – 96,6% eficaz; pouco eficaz – 3,4%; não eficaz – 0% 

• 3º ciclo – 93,4% eficaz; pouco eficaz – 6,6%; não eficaz – 0% 

• Secundário. – 92,4% eficaz; pouco eficaz – 0%; não eficaz – 7,6% 

• Plano do sucesso 

• Medida 1 – Aprender mais com… 

• 1º ano – Português –  S/B/MB – cerca de 88%, i.e., 88,,09% (cf. 2016/17 – cerca de 

77%, i.e., 77,27%) 

• 2º ano – Português – S/B/MB – cerca de 90% i.e., 90%  (cf. 2016/17 – cerca de 82%, 

i.e 82,22% ) 

• Português – média de sucesso – cerca de 89% (ano anterior: 79,5%) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1º ano – Matemática – S/B/MB – cerca de 95% i.e., 95,23% (cf. 2016/17 – cerca de 

82%, i.e 81,81% ) 

• 2º ano – Matemática – S/B/MB – cerca de 96% i.e., 96,29%  (cf. 2016/17 – cerca de 

82%, i.e 82,22% ) 

• Matemática – média de sucesso – cerca de 95,5% (< ano anterior: 89% = cerca de 

– 6%) 

o Média das 2 disciplinas 1º/2º anos: 

▪ 2016/2017 – 80,75% 

▪ 2017/2018 – 92% 

▪ Alunos abrangidos pela medida: 

• 1º ano – 42 (129) alunos foram apoiados 

o 19,04% (8 com níveis inferiores a suficiente) 

o 2016/2017: 17 (106) alunos apoiados/ 23,59% (4 com níveis inferiores a 

suficiente) 

• 2º ano –30 (112) alunos foram apoiados 

o 13,3% (4 com níveis inferiores a suficiente) 

o 2016/2017: 37 (151) alunos apoiados/ 29,73% (11 com níveis inferiores a 

suficiente) 

▪ Medida 2 – Atina-te! 

▪ 2016/17/3º P – 5º ano = 3; 7º ano = 14; CP/1º = 5 

o 204 alunos / 22 participações = 11% 

• 2017/18/3º P – 5º ano = Ǿ; 7º ano = 15; CP/1º = Ǿ 

o 226 alunos /15 participações = 7% 

▪ Medida 3 

• Cf. supra Turma Árias  

▪ Medida 4 – Sala SOS 

▪ 3º ciclo – Todos os alunos que usufruíram desta medida transitaram  

• Cf. 2016/2017 – dos 28 que frequentaram, 9 ficaram retidos (67% de 

sucesso) 

• Apoios educativos – Na globalidade, os apoios educativos foram eficazes, em 

termos dos resultados finais obtidos pelos alunos do ensino básico, 

situando-se acima dos 74%. 

 



▪ Formação de adultos 2017/2018 

Tipo de Formação Inscritos Certificações 
Certificações 

Parciais 

Cursos EFA 90 41 11 

Formações modulares 110 - 75 

DL 357/2007, 29 out. 2 2 - 

Centro Qualifica 414 24 - 

Total 607 61 86 
Nota: Dados apurados até 31 de agosto de 2018 

Ponto três: 

Preparação das 

atividades a 

desenvolver no 

presente ano 

letivo 

 

• Plano de organização do ano letivo  

• Crédito 

o quase no limite 

o 86 (Centro Qualifica) – quase no limite 

• Aprovação dos programas/orientações curriculares das disciplinas (análise feita por 

uma equipa designada em Conselho Pedagógico: Ana Paula Henriques; Margarida 

Carrington e Olga Panão. Esta equipa analisará estes documentos, após eventuais 

sugestões dos professores que estão a lecionar as disciplinas em causa) 

o Apoio ao estudo (1º e 5º anos) 

o Oferta complementar (1º ciclo) 

o Complemento à educação artística/ educação artística 

o Educação para a cidadania e desenvolvimento/ educação para a cidadania 

o Critérios de avaliação – revisão pertinente? Cf. artº 18º da portaria 

223/2018, de 3 de agosto  

• PAA – semana profissional que será a síntese das várias divulgações dos 

cursos/disciplinas ao longo do ano, dirigidas a alunos dos 9º e 11º anos. 

o Autarquia (algumas das atividades propostas serão após as atividades letivas) 

o CPCJ 

o Centro de saúde (+ Contigo) 

o Prazo de lançamento das atividades – 1ª semana de novembro (após 

Reuniões Intercalares) 

• Individualidades – 3 a 4 por ano, por indicação do departamento – o requisito desses 

convidados será o de apresentarem uma pluralidade de saberes independentemente 

da sua especialidade; estes encontros decorrerão em tardes de 4ªf. 

• JI/EB1 – sumários eletrónicos [João Carlos Martins vai à reunião de departamentos 

informar acerca do funcionamento] 



 

 

• Alínea c), artº 195º, do RI – “[…] todos os elementos da comunidade escolar terão de 

se identificar através da passagem do respetivo CIP por um dos leitores de cartões 

colocados na portaria […]”) – para os AO saberem se estão na escola, a fim de 

poderem encaminhar os alunos para as salas/plano de substituição 

• As medidas disciplinares estão afixadas no expositor no átrio do pavilhão A, junto da 

sala de alunos. 

• Plano de ação de promoção da disciplina  

• Reuniões: 

o 7 de setembro, 11h00 (departamentos curricular) 

▪ 5º anos; 7º anos e 10º anos 

▪ Cada coordenador decide a forma de trabalhar os documentos (AE; PA; doc. 

da inclusão; DL e portarias); ou por ano ou por disciplina 

▪   12 de setembro,  9h30/14h30 (conselhos de turma) 

▪ 5º anos: preside o CDT OU um DT 

▪ 7º anos: preside o CDT OU um DT 

▪ 10º ano: preside o CDT OU um DT 

 

  

Data:  06 /09/2018 

A secretária: Margarida Carrington 


