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Aos vinte e nove dias do mês de outubro, pelas catorze horas e trinta minutos, 

na sala B6 da Escola Secundária Felismina Alcântara, sob a presidência do 

senhor Diretor Agnelo Figueiredo, reuniu o Conselho Pedagógico do 

Agrupamento de Escolas de Mangualde, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um - 2º Relatório de avaliação discente 2013-14: análise;--------------------- 

Ponto dois - Planos de atividade dos departamentos: análise e votação;---------- 

Ponto três - Relatório sobre o percurso escolar/profissional/ocupacional (planos 

individuais de transição) dos alunos no ano letivo seguinte à conclusão do 

ensino secundário/escolaridade obrigatória: análise------------------------------------- 

Ponto quatro - Alteração ao Projeto ++: análise e votação;---------------------------- 

Ponto cinco - Ratificação dos despachos nºs 2 e 10 do Presidente do Conselho 

Pedagógico: votação;----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto seis - Critérios de avaliação do 1º ciclo: análise e votação;-------------------- 

Ponto sete - Critérios de Avaliação de Educação Tecnológica: aprovação;-------- 

Ponto oito - Regulamento dos Cursos do Ensino Profissional: aprovação;--------- 

Ponto nove - Outros assuntos.----------------------------------------------------------------- 

No início da reunião, a conselheira Fátima Pais solicitou ao Presidente a 

inclusão na ordem de trabalhos do seguinte ponto: Aprovação dos critérios de 

avaliação de PLNM (apoio). Tal pedido mereceu a aquiescência, ficando a ser 

o ponto dez da Ordem de Trabalhos.--------------------------------------------------------- 

O documento proposto, no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, para 

análise, não era novo para os conselheiros, uma vez que o mesmo já tinha sido 

objeto de um exame minucioso numa reunião anterior. Contudo, regressou a 

este órgão pelo facto de, entretanto, ter-lhe sido introduzido o formato e a 

terminologia usada no PAASA. A propósito deste relatório, a conselheira Alina 

Duarte chamou a atenção para o facto de, não obstante, se ter verificado, de 

uma forma geral uma melhoria das taxas de transição, a taxa de sucesso 

perfeito diminuiu, isto é, tem vindo a aumentar o número de alunos que 

transitam com níveis e/ ou classificações inferiores a três ou dez, 

respetivamente. Neste seguimento, o Presidente apelou à sensibilização dos 

diretores de turma para o acompanhamento dos alunos que contribuem para o 

sucesso imperfeito.-------- 
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Quanto ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, procedeu-se à análise dos 

planos dos diversos departamentos, os quais, após a inclusão de atividades 

que entretanto surgiram, foram aprovados por unanimidade. O plano de 

atividades do departamento do 1º ciclo foi objeto de uma pequena alteração, a 

saber, a expressão “reuniões semanais” foi substituída por “reuniões 

periódicas”. Foi ainda enfatizado que as metas constantes nos planos devem 

estar em consonância com as plasmadas no Projeto Educativo, nunca podendo 

aquelas estarem aquém destas.--------------------------------------------------------------- 

No que concerne ao ponto três, o Presidente relevou que dos alunos que 

concluíram o 12º ano, 89% entraram no ensino superior, 1,5% não ingressou e 

9,1% não concorreram; quanto aos alunos dos cursos profissionais, 29,6% 

continua os estudos, 25,9% estão a trabalhar e 3,7% emigraram.------------------- 

Relativamente ao ponto quatro, a conselheira Alina Duarte fez a apresentação 

da alteração ao Projeto++, tendo o mesmo sido analisado e aprovado por 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida, o despacho nº 2, respetiva adenda e o despacho nº10, 

mencionados na ordem de trabalhos, foram ratificados por unanimidade---------- 

No atinente ao ponto seis da Ordem de Trabalhos, os critérios de avaliação do 

1º ciclo foram aprovados com a ponderação de todos os elementos de 

avaliação e com a retirada do indicador “revela métodos de estudo e de 

trabalho”, constante na “Grelha de Observação de Trabalhos de 

Comunicação”.------------- 

Passando ao ponto sete, a conselheira Anabela Pascoal, na qualidade de 

coordenadora de departamento, esclareceu em que consistia a alteração dos 

critérios de avaliação de Educação Tecnológica. Assim, referiu que os 

professores do 5º ano depararam-se com um grande peso atribuído à parte 

teórica. Com a alteração proposta, a componente teórica e a componente 

prática ficam a ter o mesmo peso. A alteração foi aprovada por unanimidade.--- 

Quanto ao ponto oito da Ordem de Trabalhos, o Regulamento Interno dos 

Cursos Profissionais foi aprovado por unanimidade, depois de terem sido feitas 

as seguintes alterações: a classificação mínima para que os alunos possam ir 

ao teste de recuperação passa a ser cinco valores; a PAP, desde que feita, tem 
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a validade de dois anos. Todavia, a PAP só é validada desde que os módulos 

da componente técnica estejam concluídos. --------------------------------------------------------------- 

De seguida, passou-se ao ponto dez da Ordem de Trabalhos. A coordenadora 

do departamento curricular de Línguas começou por informar os conselheiros 

que o Português Língua Não Materna continua a funcionar como apoio, pelo 

facto de os alunos identificados não perfazerem o número mínimo exigido para 

se constituir como disciplina. Em seguida, e depois de ter referido os níveis de 

proficiência em que cada aluno se situa, de acordo com o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas, foram apreciados e aprovados os 

critérios específicos de avaliação para os seguintes alunos: Adelino Pereira, 5.º 

G; Carina Cambezes, 6.ºE e Cristiana Camilo, 10.ºD.----------------------------------- 

No ponto referente aos Outros Assuntos, a conselheira Madalena Albuquerque 

manifestou o desejo de ver materializada a atribuição de prémios aos alunos 

por comportamentos meritórios. Para a concretização de tal desiderato, propôs 

a criação de uma comissão cuja função será selecionar os alunos propostos 

para o Quadro de Valor, já previsto no Regulamento Interno do Agrupamento. 

Congratulou-se com a mensagem que acompanha, no site do agrupamento, a 

notícia da atribuição do Prémio Nobel da Paz à jovem Malala e considera que, 

tendo em conta os comportamentos disruptivos de alguns dos nossos alunos, 

alguns com uma inusual violência verbal, é urgente dar visibilidade aos 

comportamentos meritórios dos alunos. A conselheira Alina Duarte referiu mais 

uma vez que deveria ser reforçada a constituição da equipa multidisciplinar e 

que deveriam ser implementadas estratégias capazes não só de procurar 

soluções para os problemas comportamentais existentes, como também 

exercer uma ação preventiva sobre os mesmos. ----------------------------------------- 

A conselheira Alina Duarte informou em seguida dos trabalhos desenvolvidos 

pelas colegas do 1º ano, no âmbito do Projeto “Reforçar Português,” e pelas 

docentes das disciplinas intervencionadas no âmbito do Projeto ++. Não 

obstante, ter demonstrado na reunião anterior a sua total disponibilidade, como 

coordenadora de projetos, para ajudar à implementação de novos projetos 

pedagógicos, não recebeu qualquer solicitação. Finalmente, a conselheira 

Teresa Beja informou que, no dia 31 do mês em curso, no auditório da 
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Biblioteca Municipal, irá ter lugar um espetáculo, no âmbito das comemorações 

alusivas ao Halloween, assim como ocorrerá a entrega de prémios decorrentes 

do concurso “Leituras Enfeitiçadas”.---------------------------------------------------------- 

Por mais nada haver a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou 

a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da lei. 

 

O Presidente: 

 

O Secretário:  


