
 
Conselho Pedagógico – 2019-2020 

ATA SÍNTESE N.º 1 
_____________________________________________________________________________________________ 

Data: 10/09/2019 

Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 

2. Turmas irregulares; 

3. Início do ano letivo 2019-2020. 

Foram acrescentados à ordem de trabalhos os seguintes pontos: 

4. Constituição da equipa da SADD; 

5. Constituição da equipa do RI; 

6. Constituição da EMAEI; 

 

Informações: 

 Obras de reabilitação na ESO – Na reunião com o presidente da CMO foi comunicado o 
investimento de três milhões e trezentos mil euros nos próximos três anos, de acordo com 
critério de prioridades a ser definido. São prioridades para a ESO: Anfiteatro; Biblioteca, 
Reparação das infiltrações de água no Ginásio; pintura exterior/interior; sistema de controlo de 
entradas na portaria; entre outras. 

 Transferência de Competências administrativas – No dia 6/9/2019, houve reunião nos Paços do 

Concelho da CMO, com a presença do Dr. Francisco Neves, delegado Regional da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, para acompanhamento do processo de transferência de competências da 

administração central para a autarquia. Nessa reunião fomos informados que o processo de 

transferência só será efetuado em Janeiro. 

 Visita da Senhora Vereadora da Educação – A Dra. Ana Susana Santos, tem agendado para esta 
semana, a visita aos estabelecimentos escolares recentemente intervencionados – Jardim de 
Infância Roque Gameiro e todos os do 1º ciclo. 

 Contratação de Técnico Especializado (TE) – O Agrupamento está autorizado a proceder à 
contratação de um TE – Psicólogo Educacional - através da plataforma SIRGHE da DGAE. 

 Ainda estão por colocar cerca de 18 professores - os horários já foram a concurso. 

Turmas Irregulares: 

 1º Ciclo:  
 EB António Maria Bravo – 3º B (1 NSE)– 24 alunos (turma de continuidade) 

                                         3º/4º A (1 NSE) - 21 alunos 

 EB Bernardim Ribeiro – 3º A (1 NSE) – 25 alunos (turma de continuidade) 
                               4º A (3 NSE) – 25 alunos  
                               4º C (1 NSE) – 25 alunos  

 EB D. Dinis – 3º B (1 NSE) – 25 alunos (turma de continuidade) 
    3º D (1 NSE) – 25 alunos (turma de continuidade) 
    4º B (2 NSE) – 22 alunos (turma de continuidade) 

 EB Maria Máxima Vaz – 3º B - (1 NSE) – 24 alunos (turma de continuidade) 
 

 2º Ciclo 

 EB 2-3 Avelar Brotero – 6º B – 29 alunos (1 transferência que ainda não chegou) 
 Ensino Secundário 



 10º D – 30 alunos (1 NSE)  
 10º E – 26 alunos (1 NSE) 
 12º A – 35 alunos (1 NSE)  

 

Início do ano letivo 2019-2020: 

 Aumento do número de turmas: em comparação com o ano letivo transato, este ano há mais 2 

turmas no 1º ciclo, mais 3 turmas no 2º ciclo e mais 1 turma no 3º ciclo. 

 Equipas Pedagógicas / “Oficina”: 
o Foi criada uma nova “disciplina” – Oficina - no currículo de todas as turmas dos anos de 

flexibilidade (5º; 6º; 7º; 8º; 10º e 11º Anos), com 1 tempo semanal letivo de 50 minutos e de 
carácter obrigatório. A Oficina encontra-se também contemplada nos horários dos 
professores daqueles níveis; é sujeita a faltas tanto para alunos como para professores. Há 
casos de 28 elementos numa equipa. 

o Coordenador de equipa pedagógica - Coordena os concelhos das equipas pedagógicas de 
ano, em reuniões quinzenais e acompanha os projetos/atividades a desenvolver nas oficinas, 
em vários espaços definidos. 

 Plataforma do Plano de Turma - “Plataforma KSD” – É para todas as escolas do Conselho; vai existir 
uma ação de formação frequentada por uma equipa de professores, designados pela Direção, para 
aprender a trabalhar com a plataforma. 

 Dia do Diploma: 14 de Novembro. 

 Dia do Agrupamento: 26 de Abril (Domingo). 
 

Constituição da equipa da SADD: Rui Almeida, António Fazeres, Fernanda Batista, Mª José Frazão e 

Fátima Estrela. 
 

Constituição da equipa do RI: António Fazeres e Conceição Domingos. 
 

Constituição da EMAEI: Salomé Silvério, Fátima Estrela, Anabela Santos, Elisabete Gomes, Margarida 

Rodrigues e Mª José Frazão. 
 

Propostas: 

 Acrescentar três novos pontos, à ordem de trabalhos. 

 Ata da 7ª reunião do CP do ano letivo transato. 

 Retificação da ata da 6ª reunião do CP do ano letivo transato. 

 Comemorar o Dia do Agrupamento com atividades a realizar de 20 a 24 de Abril. 

 Efetuar uma maior divulgação das atividades realizadas no agrupamento. 

Deliberações: 

 Aprovação, por unanimidade, da introdução dos três pontos à ordem de trabalhos. 

 Aprovação das atas referidas com 3 e 2 abstenções, respetivamente. 

 Aprovação por unanimidade das turmas irregulares. 
 

   E nada mais havendo a tratar, deu o Presidente por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente 

ata síntese, que vai ser assinada pelo presidente.  
 

O Diretor 

         ______________________________ 

                      Rui Almeida 


