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Aos vinte e oito dias do mês de janeiro, 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 - Relatório de resultados escolares do 1º período – Análise e aprovação; 
Ponto dois - Relatório do Projeto ++; 
Ponto três - Atualização do Plano de Formação do Agrupamento – Aprovação; 
Ponto quatro - Planos Educativos Individuais – Ratificação; 
Ponto cinco - Outros assuntos. 
O Presidente deu início à reunião com a análise dos resultados escolares do primeiro período, 
destacando os obtidos no décimo ano, na disciplina de Português. Relembrou que estes alunos, 
agora com resultados académicos que a todos preocupam, pertenciam ao agrupamento no ano 
letivo anterior, tendo já constatado um diferencial muito significativo entre as classificações agora 
obtidas e as dos exames nacionais do nono ano. Referiu ainda que esta situação não se 
encontra em linha com a verificada noutras disciplinas, nomeadamente Matemática A. Por 
conseguinte, sugeriu a este órgão a definição de estratégias capazes de promover a melhoria 
dos resultados obtidos. 
O Conselheiro José Almeida referiu que a diferença não é significativa quando se comparam as 
médias obtidas nas disciplinas de Português e Filosofia. A Coordenadora do Departamento de 
Línguas destacou a imaturidade dos alunos, a passividade com que encaram as matérias 
lecionadas e a falta de responsabilidade, como fatores determinantes que justificam a situação 
em análise, e que constam no relatório elaborado pela equipa docente. Acrescentou que as 
professoras, não descurando a avaliação externa a que os alunos estarão sujeitos, não 
desistirão de continuar a trabalhar em busca de melhores resultados, o que implica uma 
consciencialização efetiva, por parte dos alunos, para o trabalho/estudo que este nível de ensino 
exige. O Coordenador dos Diretores de Turma do Ensino Profissional referiu que os resultados 
obtidos se devem às baixas expectativas da sociedade em geral e dos alunos em particular. A 
Conselheira Alina Duarte referiu que tendo sido apontado o elevado número de alunos por turma 
como uma das causas do insucesso escolar obtido seria desejável atuar a esse nível, 
desdobrando a turma ou implementando a coadjuvância em sala de aula. O Presidente referiu 
que não e informou que muitos docentes lhe têm solicitado que lhes sejam retiradas as 
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coadjuvâncias atribuídas. A Coordenadora dos Diretores de Turma sugeriu então que essas 
coadjuvâncias possam ser transformadas em apoios específicos a alunos.  
Face ao exposto O Conselho Pedagógico propôs que as horas de apoio existentes sejam 
geridas de forma a promover o sucesso dos alunos em todas as disciplinas e não apenas no 
caso específico em análise. Foi ainda referido que se deve continuar a apostar em recuperar 
todos os alunos salvaguardando que não haverá sucesso artificial. Deverá ainda ser fomentado 
o feedback a alunos e Encarregados de Educação de forma a co responsabilizá-los pelo próprio 
sucesso escolar. 
O Coordenador de Diretores de Turma do Ensino Profissional informou que se verificou neste 
período uma melhoria das taxas de sucesso obtidas, o que se deve ao esforço da equipa de 
professores na definição de estratégias conducentes ao sucesso escolar dos alunos. 
No que concerne ao segundo ponto da ordem de trabalhos foram apresentados os resultados 
obtidos nas disciplinas intervencionadas pelo Projeto ++, bem como a análise e estratégias 
definidas pelas equipas de docentes, de acordo com o relatório que se encontra anexo à 
presente ata. A Conselheira Alina Duarte fez ainda o ponto de situação do Projeto “Reforçar 
Português – 1º ano” informando que foram constituídas duas turmas de “reforço” em cada escola 
que as docentes envolvidas continuam a realizar reuniões de articulação semanais. Informou 
ainda que no dia vinte e nove de janeiro próximo virá à escola a Coordenadora Nacional do 
Projeto Turma Mais para duas sessões de trabalho, uma com as docentes das disciplinas 
intervencionadas no nono ano e outra com as docentes titulares das turmas intervencionadas no 
primeiro ano. 
No que respeita ao terceiro ponto foi aprovado por unanimidade o Plano de Formação do 
Agrupamento. 
No que diz respeito ao ponto quatro foram ratificados os despachos de aprovação, proferidos 
pelo senhor Diretor, do programa educativo individual do aluno Leandro Almeida Pais, 3.º ano, 
EB1 Tibaldinho avaliado por referência à Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde, tendo os resultados determinado a sua elegibilidade para os apoios 
especializados no âmbito da educação especial, com aplicação das alíneas a) “apoio pedagógico 
personalizado”; alínea d) “adequações no processo de avaliação” e dos programas educativos 
individuais dos alunos em transição de ciclo: 1.º ano: Afonso Santos Ferreira e Simão José Pina 
Rosário; 5.ºano: Margarida Costa Ribeiro, Mickael Silva Monteiro, Marco António Pina Rosário, 
Andreia Filipa Silva Rosário, Luísa Margarida Ferreira Saraiva, Ana Margarida Roque Norte, 
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Marco Paulo Fonseca dos Santos, Ruben Gonçalves da Costa, Rodrigo Figueiredo Ferreira, 
Cláudia Margarida dos Santos Dias, Daniel Filipe Fernandes Henriques. 7.º ano: Mauro José 
Soares Oliveira, Ana Sofia Lopes Ferreira, Miguel Ângelo Pereira de Oliveira, André Filipe 
Monteiro Lopes, Maria Isabel Amaral Henriques, Daniel da Costa Rebelo, Ricardo Miguel Costa 
Cardoso, Carina Rodrigues Almeida, Érica Alexandra Maria Marques, Tomás Rodrigues Almeida, 
Rafael Filipe Veiga, Emanuel Abreu Ferreira Rodrigues e Diogo António Castro Machado. 10.º 
ano: Tânia Sofia Gomes Amaral Sampaio, Alexandre Feliciano Abreu Silva, Patrícia Manuela 
Sousa Costa, Luís Filipe Fonseca dos Santos, Rui Pedro Costa Almeida, Ana Margarida Dias 
Gomes, Catarina Marques Costa e João Carlos Almeida Martins.  
Por motivo de alteração de medidas educativas, foi presente o programa educativo individual da 
aluna Camila Alexandra Amaral Loureiro, 3.º ano, EB1 de Moimenta do Dão que prevê a 
aplicação da alínea e) “currículo específico individual. Foi ainda presente o programa educativo 
individual da aluna Carina Sofia Santos Nunes, transferida e em situação de transição de ciclo. 
Submetidos a apreciação, os programas educativos individuais foram aprovados 
Nos outros assuntos a coordenadora do Departamento Curricular de Expressões, informou que o 
assessor de Educação Física do 2º ciclo de escolaridade demonstrou o seu desagrado no que 
diz respeito à impossibilidade, mesmo que pontual, da utilização do Pavilhão Municipal por parte 
dos docentes de Educação Física. Este referiu, que a exemplo de anos anteriores e em 
consequência de iniciativas da Câmara Municipal de Mangualde, não foi possível utilizar o 
espaço nos dois últimos dias do primeiro período letivo. Em consequência deste facto, não se 
realizou o Torneio Inter Turmas de Basquetebol 3x3, agendado para o penúltimo dia de aulas e 
que consta no Plano de Atividades do Agrupamento. Sem querer desvalorizar o evento realizado 
pela Câmara Municipal, Festa de Natal destinada aos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo 
de escolaridade do Agrupamento, o docente entendeu no entanto realçar a singularidade da 
situação, referindo que a informação, meramente circunstancial, partiu do funcionário da Câmara 
Municipal que habitualmente trabalha nesse Pavilhão. Tal com já aconteceu em anos anteriores, 
em momento algum esta informação chegou ao seu conhecimento por meio dos órgãos 
competentes do Agrupamento. 
Apesar de ser inquestionável a propriedade do Pavilhão Municipal, este grupo disciplinar é do 
entendimento de que esta não deve ser razão suficiente e/ou determinante para se proceder à 
alteração unilateral das condições de utilização deste espaço e, concomitantemente, do 
planeamento das atividades curriculares disciplinares que, atempadamente, estejam previstas 
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para o referido local. Ao abordar estas questões, o Grupo de Educação Física não pretende 
suscitar indesejáveis constrangimentos entre as partes, mas, antes e tão só, salvaguardar os 
legítimos interesses das instituições envolvidas – Câmara Municipal de Mangualde e 
Agrupamento de Escolas de Mangualde – solicitando uma vez mais que, de futuro, situações 
similares sejam efetivamente objeto da atenção e dos consequentes procedimentos que as 
mesmas exigem e determinam. 
O Presidente da reunião relembrou que no dia nove de fevereiro pelas nove horas decorrerá a 
sessão de abertura da ação inspetiva, convidando todos os conselheiros para a mesma. 
A Coordenadora do 1º ciclo mostrou o seu desagrado com a forma como foi conduzido o Projeto 
Empreendedorismo. 
A Conselheira Maria José Espinha lamentou que tivessem sido realizadas obras no Edifício GEA 
em período escolar e de temperaturas muito baixas. O Presidente da reunião esclareceu que as 
obras não tinham sido projetadas para a altura do ano em que foram realizadas, mas que não 
poderia permitir que fossem adiadas. A Conselheira solicitou um aparelho de ar condicionado 
para a sala de trabalho do edifício em questão. 
A professora Bibliotecária informou que entre os dias 9 e 13 de fevereiro se comemora a 
Semana da Internet Segura. Para além de sessões de sensibilização à segurança na rede para o 
3º e 4º ano e  de atividades de divulgação da temática que decorrerão nas várias escolas, iremos 
receber no dia 11 os atores Pedro Górgia, Alexandre Silva e Vicente Morais que dinamizarão o 
 espetáculo de teatro "Like? um clique pode mudar a tua vida". Direcionado a alunos do 3º ciclo e 
do ensino secundário.,  a atividade resulta da parceria com a Fundação PT e o pagamento de 1 
€ que cada aluno fará, reverterá para as Bolsas Sociais do CADin, organização que apoia 
crianças e jovens com perturbações de desenvolvimento neurológico. 
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:  


