Ano letivo: 2017/2018

ATA DE REUNIÃO DE DEPARTAMENTO
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Período: 2º
Reunião N.º: 8
Ano: Pré-escolar Turma: (…) a)

Aos cinco dias do mês de Março de dois mil e dezoito, estiveram reunidos, pelas quinze horas
e quarenta e cinco minutos, no Jardim de Infância Cacém nº2, os membros do órgão
mencionado em epígrafe, sob a presidência da coordenadora de departamento, Rosário
Marinho, com a presença dos seguintes elementos: --------------------------------------------------Nome

Rubrica

Maria do Rosário Teixeira da Silva Marinho
José Luís Henriques
Maria Fátima Vieira
Paula Cristina Barbosa Correia
Ana Cristina Lobato de sousa Figueiredo
Maria Helena Vaz
Ana Maria Rodrigues Chaves
Luísa Cristina Dias Lagartinho
Sofia Isabel Cavaco Silva
Maria do Carmo David
Maria Helena Silva
Graça Fermoselle Silva
Maria Fernanda Fernandes
Paula Alexandra Carvalho G. dos Reis
Ana Maria Penedo Feio Carmelo
Maria Paula Sousa

Outros

Professores de:

Intervenientes
Presidente da reunião
Diretor
EB/JI António Torrado
EB/JI António Torrado
EB/JI António Torrado
EB/JI Mira Sintra1
EB/JI Mira Sintra1
EB/JI Mira Sintra1
EB/JI Mira Sintra2
EB/JI Lopas
EB/JI Lopas
JI Cacém 2
JI Cacém 2
JI Cacém 2
JI Cacém 2
Atelier Aprendizagens

a) – Indicar ano e turma, no caso de reuniões de conselho de turma.
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Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------Ponto um - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.------------------------------------------Ponto dois – Informações
Ponto três.- Organização e funcionamento técnico-pedagógico
Ponto quatro – Outros assuntos--------------------------------------------------------------------------Ponto cinco – Momento de partilha----------------------------------------------------------------------Ponto seis - Aprovação da ata em minuta. -------------------------------------------------------------Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior passou-se ao ponto seguinte, na qual a
coordenadora de departamento transmitiu algumas informações provenientes da reunião de
conselho pedagógico, nomeadamente a abordagem feita sobre o documento curricular para a
lecionação da disciplina de Português. Foram transmitidas nesse âmbito algumas orientações
de forma a promover o sucesso, dando particular realce ao saber ler e interpretar, reforçando
assim a aprendizagem na área da leitura. Subordinado ao mesmo tema o senhor diretor
sugeriu a aquisição de um KIT para aplicar às crianças com o objetivo de avaliar as suas
competências na área da leitura e da escrita. Foi ainda, no mesmo ponto, recomendada a
leitura cuidada do documento da Comissão de Proteção de Dados bem como um texto alusivo
ao Encontro sobre Autonomia e Flexibilidade do Currículo.
O departamento debruçou-se sobre uma alteração na rede escolar proposta pelo senhor diretor.
Debatido o assunto, e tendo em atenção que com a presente situação o agrupamento perde
alunos aquando da mudança de ciclo, todos os elementos votaram a favor da alteração da
rede: o nono ano a funcionar na Escola Secundária Matias Aires e os restantes anos do
terceiro ciclo do ensino básico na Escola Básica D. Domingos Jardo.
No ponto três da ordem de trabalhos foram atualizados os dados para a monitorização da
avaliação do segundo período.
Quanto ao ponto número quatro foi analisado, discutido e aprovado um documento
preparatório para a entrada no Jardim de Infância de forma a alertar as famílias, no ato da
inscrição, para a necessidade do desenvolvimento de algumas competências e autonomias
antes das crianças começarem a frequentar o mesmo.
Foi feita uma preparação para o trabalho de articulação vertical do currículo com o objetivo
de ser projetada uma abordagem correta dos conteúdos ao longo dos anos correspondentes à
escolaridade obrigatória.
Fez-se referência à proximidade da semana do Agrupamento e lançadas diversas ideias que
estão a ser planeadas pelos vários grupos do pré-escolar.
Foi feita pelo senhor diretor a proposta de lançar um tema aglutinador a ser trabalhado no
próximo ano letivo, por todo o agrupamento pelo que o departamento lançou a ideia de
Conhecer a cidade Agualva-Cacém.
E finalmente no ponto seis foram trocadas algumas ideias quanto aos trabalhos/atividades a
desenvolver relacionadas com o dia do pai.
No ponto sete da ordem de trabalhos foi aprovada a ata em minuta. -------------------------------Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por mim, que a secretariei, e pela
coordenadora deste departamento. ----------------------------------------------------------------------O (A) Secretário(a):______________________________________________________
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O (A) Presidente:________________________________________________________
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