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CONSELHO PEDAGÓGICO 

REUNIÃO DE 13 DE JULHO DE 2018 

SÍNTESE DOS ASSUNTOS ABORDADOS E DELIBERAÇÕES 

Ponto 1. Apreciação do relatório do Gabinete de Mediação e Promoção da Disciplina 

(GMPD) 

A coordenadora do GMPD apresentou o relatório relativo ao ano letivo 2017/18. Foi 

destacado o impacto positivo da implementação deste gabinete na promoção de comporta-

mentos assertivos e na prevenção e resolução de problemas de natureza disciplinar no contex-

to escolar do agrupamento. 

 

Ponto 2. Aprovação da unidade letiva para 2018/19 e respetiva grelha 

Não havendo incompatibilidade entre as matrizes curriculares-base publicadas no dia 6 

de julho e a unidade letiva de 50 minutos, e face aos resultados das duas consultas realizadas (a 

nível de subdepartamentos e a nível individual), foi aprovada a unidade letiva de 50 minutos, 

bem como a grelha de horário a adotar no próximo ano letivo. 

 

Ponto 3. Plano de Estudos e Desenvolvimento do Currículo (PEDC) 

Foi constituído um grupo de trabalho para proceder à atualização do documento supra-

citado, grupo constituído por docentes dos vários ciclos de ensino e das várias componentes de 

currículo/componentes de formação. 

Considerou-se lamentável a publicação tardia do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, 

facto que pode causar perturbação no arranque do próximo ano letivo. 

 

Ponto 4. Outros assuntos 

Neste ponto da ordem de trabalhos foram discutidos os seguintes assuntos: 

a) Avaliação das Jornadas Pedagógicas 

Foi feito um balanço muito positivo das primeiras jornadas pedagógicas do agrupa-

mento. Foi um espaço específico de reflexão, interação e partilha entre os docentes 
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dos vários ciclos e diferentes disciplinas, potenciador do espírito de cultura do agru-

pamento. 

b) Divulgação do projeto Mais Vale Prevenir 

O agrupamento foi convidado a participar no projeto Mais Vale Prevenir, um projeto 

a nível nacional do Conselho de Prevenção de Corrupção, com a duração de dois 

anos, cujo tema é a prevenção contra a corrupção. 

c) Tema do Plano Anual de Atividades (PAA) para o próximo ano letivo 

Foi decidido manter o tema Património Cultural e Natural. 

d) Cessação parcial do Contrato de Execução da CME com o Ministério da Educação 

A posição da CME, motivada pela situação de insustentabilidade e rutura devida à insu-

ficiência de trabalhadores e de verbas transferidas ao abrigo do Contrato de Execução, 

pode comprometer a situação profissional dos assistentes operacionais afetos aos esta-

belecimentos de ensino, bem como o arranque do ano letivo. As escolas estão a funcio-

nar abaixo dos mínimos exigíveis, nomeadamente quanto a questões de segurança.  

e) Aprovação do Regulamento dos Prémios de Mérito (assunto pendente da reunião 

anterior) 

Foi aprovado o Regulamento dos Prémios de Mérito. 

f) Síntese de avaliação da evolução das turmas da Educação Pré-Escolar 

Foi apresentada pela coordenadora do Departamento de Educação Pré-Escolar uma 

síntese de avaliação da evolução das crianças dos jardins de infância do agrupamen-

to, sendo de salientar que houve uma evolução significativa em todas as turmas. 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico                                               A Secretária  

            Fernando Farinha Martins                                              Maria Teresa Baltazar 


