
Relatório Conselho Pedagógico: Agrupamento de Escolas de Alcanena 

Conselho Pedagógico do 17 de Março 2011 das 16h00 as 19h45. 

Ordem de trabalho: 1) Informações 

   2) Resultados do desempenho escolar: 1° período 

   3) Preparação das reuniões de avaliação do 2° período 

   4) Exames 

   5) Outros assuntos 

 

Após a leitura da acta da reunião precedente abordamos a ordem de trabalho 

1) Informações 

A) Apresentação de propostas de projectos / actividades para a apreciação dos responsáveis 

de grupo: 

- Projecto (externo) de Matemática. 

- Projecto roteiro de História. 

- Projecto GO: temático GPS, abrange 10 escolas e a ESA foi convidada. Fornecimento do 

material e formação dos professores por um uso conforme as matérias (ex.: desporto, 

geografia, etc…) 

- Projecto de língua: estudo do inglês em Gales. 

B) Informações 

- Olimpíadas de Matemáticas: um aluno da ESA é seleccionado pela final que vai decorrer em 

Braga do 7 ao 10 de Abril. 

 - Poste de Psicológica: o Agrupamento recebeu o acordo para um psicólogo “partilhado” com 

um outro Agrupamento. 

- Aviso da saída do Despacho n.º 4463/2011 do Ministério da Educação - Gabinete do 
Secretário de Estado da Educação: Definição de procedimentos e clarificação do papel dos agentes 
envolvidos nas agregações de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

- Centro e parque escolar sem notícia (reunião na véspera do Prof. Frederico). 

- Programa de gestão dos Alunos: apesar de alguns problemas (inserção dos dados no 
programe, empresa de software), os dados 2010 – 2011 são actualizados. Os dados relativos ao 
segundo período devem ser inseridos pelos Director de Turma, durante o período das férias de 
Páscoa. 

- Educação pela saúde: apresentação do calendário das actividades (ver anexo). 

- Área de projecto de uma turma de 10° com alunos de 4°, no dia do Voluntariaria, 4 de Abril. 



- Projecto de uma turma de 11°: dia 25 de Março: Direito humanos, cidadania e solidariedade: 
colóquio no Cine Teatro e jantar. 

- Testes intermediares: tudo OK. 

- TIC: formação dos professores: tudo resolvido, tudo em normalidade. 

- Semana da leitura vai decorrer do 21 ao 25 de Março na Biblioteca Escolar da ESA, com o 
apoio da Biblioteca Municipal. 

- EB1 de Alcanena: saída em KidZania (240 alunos e 40 adultos). 

- Festa da Ciência e Tecnologia em Tomar no Instituto Politécnico, turma de 10°. 
- Turma de 10°: visita ao carsoscópio no dia 17 de Abril (português). 
 
- Actividade anual: Semana Cultural: antiga actividade da ESA passa a ser do Agrupamento. 

Não será fácil organizar, mas vão tentar continuar esta actividade. 
 
- Aproveitando a apresentação das actividades, falei da nossa preocupação sobre o custo 

elevado das visitas de estudo (ver em anexo o acta de Reunião da APAL sobre a preparação do CP), e 
das cortes dos subsídios: o Agrupamento reconhece o problema e vai ser mais atento, principalmente 
no calendário. Infelizmente, o Ministério cortou as ajudas e não há verba para ajudar a financiar as 
visitas. 

 
 

2) Resultado do desempenho escolar: síntese rápida (ver anexos). 

 

 

3) Avaliações do 2° período: preparações das avaliações do 11 ao 14 de Abril na ESA (1° e 2° ciclo 

mais rápido). Os professores devem entregar aos Directores de Turmas as propostas de 

classificação até o dia 6 de Abril. Os DT devem entrar os dados antes das reuniões de 

preparação (11 de Abril). 

 

 

4) Exames:  

- 4° e 6° ano: Língua Portuguesa: 6 de Maio. Matemática: 11 de Maio. 

- 2° ciclo: 27 de Junho a 7 de Julho 

- 3° ciclo: na sede do 20 de Junho ao 1 de Julho. Língua Portuguesa: 20 de Junho e 27 de 
Junho. Matemática: 22 de Junho e 30 De Junho. 

- Secundário: 1° fase do 20 ao 30 de Junho. 2° fase do 22 ao 27 de Julho. 

- Profissional: não definido por agora. 

- Entrega da constituição do Júri e das matrizes das provas até o 12 de Maio (9° e secundário). 



- Metas: ver anexa. (UO = Unidade Orgânica = o Agrupamento). 

 

 

5) Outros assuntos: 

- Apoio Educativo: novos casos. 

- Problema de mau comportamento dos alunos na ESA: devido ao acrescimento geral do mau 
comportamento dos alunos os professores pedem a Direcção uma melhora gestão e rapidez no 
tratamento dos casos e das sanções disciplinarias. O professor Frederico responde estar consciente 
deste acrescimento, mas que também há muito caso que não cheguem ao seu gabinete. 

- Campeonato ortográfico (em todas as escolas do Agrupamento) de ontem foi bom. 

- Fecha do JI de Alcanena nos dias 11 e 12 de Abril. Resulto de uma nova decisão do governo 
de acordar dois dias às educadoras pelas avaliações. A Directora do JI aproveitou esta norma para 
também fazer as limpezas, mas foi mal apresentada aos pais. 

- Problema das auxiliares / assistentes operacionais em fim de contrato: o professor Frederico 
responde não ter conhecimento deste problema, que é da responsabilidade da CM, mas que não 
devia criar problemas, porque se é uma fim de contrato sem possibilidade de renovação, pode ser 
contratadas outras pessoas através do centro de emprego. 

- Preocupação dos pais e EE com o problema de trafego de droga e pedido de mais ajuda 
através do programa Escola Segura: o professore Frederico responde estar bem consciente do 
problema e que neste momento parece que há alunos envolvido neste trafega, mas que são 
problemas muito complexos a resolver. Concordando connosco, vai pedir um reforço ao programa 
Escola Segura. 

- Quebra de consumíveis básicos: nenhuns dos professores presentes parecem avisados deste 
facto. O professore Frederico vai estudar o assunto. 

- Convocatória dos pais e EE pela reunião de eleição dos representantes no Conselho Geral 
Transitório. Sobre minha observação pelas dificuldades e falhas encontradas para o encaminhamento 
das convocatórias (na véspera e quando foi dado…), a resposta é que o Agrupamento não é 
responsável das reuniões de pais e EE, é que ele tente só ajudar, todavia vão verificar as falhas 
eventuais. 

 

19h45: fim do CP. 

 

Bruno Garreau 

 



Anexos: - Convocatória pelo Conselho Pedagógico 

  - Acta da reunião da APAL pela preparação do CP. 

  - Calendário de actividades da Semana da Saúde 

- Avaliação do 1° período (6 documentos). 

- Metas do Agrupamento. 

 


