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NARRATIVA DO CONSELHO PEDAGÓGICO Nº 51 DE 5 DE SETEMBRO DE 2022 

 

 

1. INFORMAÇÕES. 

1.1. Necessidades temporárias de docentes. 

Encontram-se a concurso 23 horários em reserva de recrutamento e 1 em contratação 

de escola. Esta situação poderá comprometer o regular início do ano letivo. 

 

1.2. Concurso para recrutamento de técnicos especializados - psicólogos. 

Esteve aberto procedimento concursal para 53 horas de Psicologia, no âmbito de 

reforço ao SPO do agrupamento, o que constitui um horário e meio. 

 

2. Aprovação dos critérios gerais de avaliação. 

Foram aprovados os critérios gerais de avaliação para o agrupamento, pelo que 

transitará para os departamentos curriculares para servir de base à elaboração dos 

específicos de cada disciplina. 

 

3. Plano Anual de Atividades. 

No seguimento do mandato para o quadriénio 2022-2026, considere este órgão ser 

necessário ouvir os departamentos para se consensualizar um tema aglutinador para 

o agrupamento. 

Como base de trabalho, são sugeridos os seguintes temas à reflexão: 

 

Sede: Escola Secundária de Mem Martins 
Escola Básica Maria Alberta Menéres; Escola Básica nº 2 de Mem Martins; Escola Básica nº 1 da Serra das Minas 
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Pensar o agrupamento, agir na comunidade. 

Pensar e aprender na diversidade. 

Da aprendizagem humanista ao humanismo do agrupamento. 

Incluir para aprender e aprender para incluir. 

… 

 

4. Alunos com mobilização de medidas de apoio à aprendizagem e inclusão. 

 

Sem nada a registar. 

 

 

5. Aprovação das turmas para o ano letivo de 2022-2023. 

 

Deliberou este órgão pela aprovação das turmas que não se enquadram nos limites 

definidos por lei no quadro da continuidade pedagógica e em resposta às solicitações 

pedagógicas dos alunos integrados no agrupamento. 

Acresce referir que no ensino secundário regular houve necessidade de emparelhar 

turmas para que pudessem merecer a validação pela tutela. 

 

Escola Básica Serra das Minas 1 

2A (21 alunos, com 2 NSE redutores), 2B (25 alunos), 4A (20 alunos) e 4C (19 alunos, 

1 aluno NSE redutor). 

 

Escola Básica de Mem Martins 2 

3/4E (22 alunos, 1 NSE). 

 

Escola Básica Maria Alberta Menéres 

5A (24 alunos, 2 alunos NSE), 5C (25 alunos, 4 alunos NSE), 6A (24 alunos, 2 alunos 

NSE), 6B (23 alunos, 2 alunos NSE), 6D (25 alunos, 1 aluno NSE), 6E (23 alunos, 2 

alunos NSE), 7A (24 alunos, 2 NSE), 7B (28 alunos, 2 alunos NSE), 7D (25 alunos, 2 

alunos NSE), 8B (25 alunos, 4 alunos NSE), 8C (24 alunos, 3 NSE) e 8D/E/F (29 alunos). 
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Escola Secundária de Mem Martins 

9A (22 alunos, 2 alunos NSE), 9B (26 alunos, 2 alunos NSE) e 9F (21 alunos, 1 aluno 

NSE), 10LH1 (30 alunos), 10LH3 (26 alunos, 1 aluno NSE redutor), 12CT2 (31 alunos), 

12LH4 (27 alunos, 1 aluno NSE), CPTGPSI_22_25 (29 alunos) e CPTT_22_25 (27 

alunos). 

 

Aprovado por unanimidade. 

 

6. Outros assuntos. 

 

6.1.  Apresentação da súmula dos relatórios referente aos alunos acompanhados 

no SPO e avaliados pelo Espaço Pessoa. 

 

O espaço Pessoa teve a seu cargo 62 alunos, oriundos das diferentes escolas do 

agrupamento. As intervenções pautaram-se pela avaliação psicológica e 

acompanhamento em Psicologia. 

O SPO foi coordenado pelo professor Luís Cancela, na qualidade de Psicólogo, tendo 

a Dr.ª Maria do Carmo Barros e o Dr. Manuel Gonçalves, deram encaminhamento e 

supervisão a 94 alunos quer no domínio da Psicologia quer na orientação vocacional 

e profissional. 

Destaca este órgão a mais-valia da equipa do SPO na dinamização de intervenções 

de acompanhamento psicológico e vocacional para além do acompanhamento de 

alunos, no caso, em parceria com o Espaço Pessoa. 

Sublinha-se o reforço de parceiros na área da psicologia clínica e educacional com o 

protocolo firmado com a PLEXIS, encontrando-se aqui uma valência na área da 

intervenção precoce. 

 

 

6.2. Organização do ano letivo 2022/2023. 

 

(i) As reuniões efetivar-se-ão em regime não presencial, exceto a de avaliação 

de final de ano ou sempre que o presidente da reunião considere 

absolutamente necessária a presença dos elementos. 
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(ii) As reuniões de avaliação intercalar, no 1.º e 2.º semestres, seguirão o 

seguinte procedimento: lançamento das menções pelos docentes das 

disciplinas no E-360/síntese descritiva no Pré-Escolar, o diretor de turma 

validará a pauta no dia e hora estipulados para o efeito. O diretor de turma 

reportará aos pais a disponibilidade da avaliação intercalar. 

(iii) As reuniões intercalares serão o primeiro momento de avaliação sumativa dos 

cursos profissionais, pelo que haverá conselhos de turma (regime não 

presencial). 

 

 

       6.3. Reuniões de departamento. 

 

Realizar-se-ão no dia 6 de setembro de 2022, em regime não presencial, com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

- ponto um, informações; 

- ponto dois, Plano Anual de Atividades; 

- ponto três, critérios de avaliação gerais e específicos; 

- ponto quatro, outros assuntos. 

 

 

       6.4. Conselho Pedagógico 52. 

 

Realizar-se-á no dia 14 de setembro, pelas 16h30, em regime não presencial, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

- ponto um, informações; 

- ponto dois, aprovação do tema aglutinador do Plano Anual de Atividades; 

- ponto três, aprovação dos critérios específicos de avaliação; 

- ponto quatro, alunos com mobilização de medidas de apoio à aprendizagem 

e inclusão. 

- ponto cinco, outros assuntos. 
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       6.5. Aprovação da ordem de trabalhos dos conselhos de turma/ano. 

 

i) Pré-Escolar e 1.ºCEB. 

Pré-Escolar 

-Ponto um, Informações; 

-Ponto dois, lançamento do ano letivo; 

a) adequação e atualização de documentos; 

b) preparação das reuniões de Encarregados de Educação. 

-Ponto três, Guião do Plano Curricular de Grupo; 

-Ponto quatro, outros assuntos. 

 

 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

                        - ponto um, informações; 

                        - ponto dois, Plano de turma: caracterização da turma e uniformização      

                          de critérios de atuação; 

                        - ponto três, Alunos com mobilização de medidas de suporte à  

                          aprendizagem e à inclusão; 

                        - ponto quatro, Elaboração de Projetos; 

                        - ponto cinco, Atualização das planificações; 

                        - ponto seis, Outros assuntos. 
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ii) 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. 

- ponto um, informações; 

                    - ponto dois, Plano de turma: caracterização da turma e uniformização    de 

  critérios de atuação; 

                    - ponto três, Alunos com mobilização de medidas de suporte à aprendizagem 

  e à inclusão; 

                     - ponto quatro, Designação do Coordenador do PES e do DAC; 

- ponto cinco, outros assuntos. 

 

iii) Ensino Secundário Regular. 

 

- ponto um, informações; 

                    - ponto dois, Plano de turma: caracterização da turma e uniformização    de 

  critérios de atuação; 

                    - ponto três, Alunos com mobilização de medidas de suporte à aprendizagem 

  e à inclusão; 

           - ponto quatro, Designação do Coordenador do PES e de Cidadania e 

  Desenvolvimento; 

- ponto cinco, outros assuntos. 

 

 

iv) Ensino Secundário Profissional. 

Ponto um: Informações;  

Ponto dois: Caracterização da turma e uniformização de critérios;  

Ponto três: Alunos com mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e 

à inclusão; 

Ponto quatro: Designação do Coordenador do PES e da Cidadania e 

Desenvolvimento; 

 Ponto cinco: Outros assuntos. 
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     6.6. Aprovação da ordem de trabalhos do conselho de diretores de turma/de 

docentes. 

 

- ponto um, informações; 

- ponto dois, lançamento do ano letivo; 

- ponto três, outros assuntos; 

 

 

  6.7. Aprovação da ordem de trabalhos da reunião entre Diretores de Turma e 

Encarregados de Educação. 

 

- ponto um, informações; 

- ponto dois, eleição dos representantes dos encarregados de educação; 

- ponto três, outros assuntos. 

 

 

       6.8. Ensino Profissional. 

 

Foram aprovados os alunos do ensino secundário profissional para o Quadro 

de Mérito e Excelência referente ao ano letivo 2021/2022. Para Quadro de 

Mérito e Excelência são 14 alunos e 19 Menções Honrosas. 

A coordenadora dos cursos profissionais manifestou a sua preocupação por 

faltarem oito diretores de turma no ensino profissional, sendo que no 10CPTS 

não há diretor de turma nem sequer secretário; o diretor de turma é um 

elemento-chave para orientar e esclarecer os professores do conselho de 

turma relativamente às especificidades deste tipo de cursos que, muitas 

vezes, variam de escola para escola. Para além disto, é preocupante que as 

turmas iniciem o ano letivo sem professores em algumas disciplinas, 
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nomeadamente nas dos segundo e terceiro anos do percurso formativo, anos 

com estágios nas empresas (FCT). 

 

6.9. Documento Plano Turma. 

 

Foi apresentada a proposta de reformulação do documento Plano Turma pela 

conselheira Ana Dias, em representação das Coordenadoras dos Diretores de Turma. 

    O documento foi aprovado por unanimidade. 

 

6.10. Sumários no dia 13 de setembro de 2022. 

✓ Os docentes com componente letiva no dia 13 de setembro, deverão no E-360 

numerar a aula e registar como sumário: “Receção aos alunos e início das atividades 

letivas”. 

✓ Numa das primeiras aulas, todos os professores deverão sumariar a divulgação dos 

Critérios de Avaliação nas suas turmas. 

 

 

Rio de Mouro, 5 de setembro de 2022. 

Presidente CP, prof. João Caravaca 

 


