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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS […]  
 

 2021/2022 
 

REUNIÃO DE CONSELHO DE TURMA DE AVALIAÇÃO DO 1º PERÍODO  

  

   

2º e 3º Ciclos 
 

Ficha de Verificação de Documentos - __º __ 

Sugere-se que marque um √ quando tiver verificado o item. Caso a situação não tenha 
representação na turma, sugere-se que tranque o espaço, se não houver indicação de que 

a informação deva constar em ata. 

Item a verificar Verificado 

Na ata: 

1. A folha de rosto tem a assinatura de todos os professores.  

2. A folha de rosto tem a indicação da turma.  

3. Consta a ordem de trabalhos.  

4. Faz-se referência a todos os pontos da ordem de trabalhos.  

5. Vêm referidas informações sobre os contactos estabelecidos com os EE, ao 
longo do 1º período, sobretudo aqueles que foram efetuados para transmitir os 

dados da avaliação intercalar dos alunos.   

 

6. São referidos os nomes dos Encarregados de Educação com os quais não foi 
possível contactar até à data, caso se aplique. 

 

7. É feita referência à transferência/anulação de matrícula/integração de novos 
alunos na turma, no 1º período, e respetivas datas. Caso não haja alunos nesta 
situação, essa informação consta na ata. 

 

8. Faz-se referência ao trabalho desenvolvido com alguns dos alunos e/ou grupo 
turma no âmbito do trabalho da Direção de Turma relacionado com o 
acompanhamento dos alunos/tutoria do Diretor de Turma. 

 

9. Vêm referidos os alunos apoiados pelo(s) Serviço de Psicologia e Orientação 
(SPO)/projeto “Estás n@ Mira”/GAAF ou ainda referenciados/acompanhados em 
Psicologia Clínica. Caso não haja alunos nesta situação, essa informação consta na 
ata. 

 

10. Vêm referidos os alunos acompanhados pelo Tribunal de Família e Menores 

e/ou pela CPCJ, caso se aplique na turma. 
 

11. Faz-se referência à elaboração/atualização dos Planos Individuais e à 
mobilização das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, cujo balanço 
segue anexado à ata. Caso não tenha sido necessário elaborar novos Planos 
Individuais, essa informação consta na ata. 

 

12. Faz-se referência ao preenchimento da ficha de monitorização da aplicação 
das medidas seletivas e/ou adicionais, criada pela EMAEI, caso haja alunos 

abrangidos por estas medidas, na turma. 

 

13. Faz-se referência à proposta de identificação, para a Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), dos alunos para os quais o CT considera 
necessária a mobilização de medidas seletivas e/ou adicionais de suporte à 
aprendizagem e à inclusão, caso se aplique na turma.  

 

14. Faz-se referência ao balanço dos Apoios Individualizados que segue anexado à 
ata, caso se aplique na turma. 

 

15. Vêm referidos os alunos em situação de excesso grave de faltas. Foi 
preenchida a tabela, relativa à aplicação das atividades de recuperação, de acordo 
com a situação concreta de cada aluno. Caso não haja alunos nesta situação, essa 
informação consta na ata. 

 

16. Vêm referidos os alunos cuja oficialização da retenção por excesso grave de 
faltas tenha ocorrido nesta reunião, caso esta situação se aplique na turma. 

 

17. Vêm referidos os alunos que frequentam aulas de PLNM/apoio de PLNM (nome 

do aluno e nível de proficiência linguística em que se encontra). Caso não haja 
alunos nesta situação, essa informação consta na ata. 

 

18. Faz-se referência ao balanço do 1º período do Apoio ao Estudo (2º ciclo) que 
segue anexado à ata. 

 

19. Vêm referidos os alunos que são propostos para Apoio ao Estudo (2º ciclo) 
para o 2º período. Caso não haja alunos nesta situação, essa informação consta 
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na ata. 

20. Faz-se referência ao balanço das aulas de Apoio Educativo que segue anexado 
à ata. Caso nenhum aluno tenha sido proposto para a frequência de Apoio 
Educativo, no 1ºP, essa informação consta na ata. 

 

21. Faz-se referência aos alunos que beneficiaram de apoio, no âmbito do projeto 
Mir@colhe, caso se aplique. 

 

22. Faz-se referência ao balanço das atividades desenvolvidas, no âmbito do 

projeto + Sucesso, que segue anexado à ata. Caso a turma não integre o projeto, 
esta informação consta na ata. 

 

23. Faz-se referência ao balanço do trabalho realizado com os alunos que 
integraram o grupo de homogeneidade relativa de Matemática (EBC), no 1º 
período, que segue anexado à ata. 

 

24. Vêm referidos os alunos da EB de […] que são propostos para o grupo de 
homogeneidade relativa de Matemática para o 2º período. Caso não haja alunos 
nesta situação, essa informação consta na ata. 

 

25. Faz-se referência ao balanço do Apoio Tutorial Específico que segue anexado à 
ata. Caso não haja alunos nesta situação, essa informação consta na ata. 

 

26. Faz-se referência à proposta de novos alunos para a frequência do Apoio 
Tutorial Específico, para o 2º período, caso se aplique. 

 

27. Consta a avaliação global do comportamento e aproveitamento da turma.  

28. Vêm referidas as disciplinas que apresentaram mais de 49% de níveis 
inferiores a 3, bem como a referência às respetivas justificações que vêm 
anexadas à ata. Caso não se verifique esta situação, essa informação consta na 
ata. 

 

29. Vêm referidos os alunos com bom comportamento. Caso não haja alunos 
nesta situação, essa informação consta na ata. 

 

30. Vêm referidos os alunos com comportamentos perturbadores do 
funcionamento da aula e o número de participações disciplinares a que o aluno foi 

sujeito, caso se aplique. Caso não haja alunos nesta situação, essa informação 
consta em ata. 

 

31. Mencionam-se os alunos que foram sujeitos à aplicação de medidas 
disciplinares, no 1º período, com indicação das respetivas medidas corretivas ou 
sancionatórias. Caso não haja alunos nesta situação, essa informação consta na 
ata. 

 

32. Faz-se referência ao balanço das atividades promovidas no âmbito do projeto 
de Promoção e Educação para a Saúde que segue anexado à ata. Caso as 
atividades não tenham sido desenvolvidas neste período, esta informação consta 
na ata. 

 

33. Faz-se referência ao balanço das atividades de enriquecimento curricular 
desenvolvidas pela turma no 1º período, que constam no PAA, e que segue 
anexado à ata. Caso a turma não tenha estado envolvida em nenhuma atividade 

de enriquecimento curricular, neste período, essa informação consta na ata. 

 

34. Faz-se referência, em tabela própria, aos alunos envolvidos em atividades e 
projetos que contribuam para a sua formação pessoal e social, de acordo com a 
Portaria n.º 194/2021. Caso não haja alunos nesta situação, essa informação 
consta na ata. 

 

35. Faz-se referência ao balanço do trabalho desenvolvido na Oficina 
Multidisciplinar do 2º ciclo que segue anexado à ata. Caso nenhum aluno da 
turma tenha frequentado a Oficina Multidisciplinar, esta informação consta na ata. 

 

36. Faz-se referência à calendarização dos instrumentos de avaliação, previstos 
para o 2º período. Caso a calendarização não tenha sido feita nesta reunião, esta 
informação consta na ata. 

 

37. Todas as páginas estão numeradas e rubricadas, pelo Diretor de Turma, no 
canto superior direito. 

 

Anexos da ata:  

Anexo I – Balanço da mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à 
inclusão 

 

Anexo II – Balanço do Plano Anual de Atividades e do Projeto de Promoção e 
Educação para a Saúde 

 

Anexo III – Balanço da Sala de Estudo/Apoios  
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Anexo IV – Balanço do Apoio Tutorial Específico  

Anexo V – Balanço do Grupo de Homogeneidade Relativa de Matemática (EBC)  

Anexo VI – Balanço do Apoio ao Estudo (2º ciclo)  

Anexo VII – Balanço da Oficina Multidisciplinar (2º ciclo)  

Anexo VIII – Balanço do projeto + Sucesso  

Anexo IX – Caracterização geral da turma  

As justificações de mais de 49% de níveis inferiores a 3 também devem ser 
anexadas à ata e devem ser identificadas com letra e não com numeração 
romana. Exemplo: Anexo A – Justificação de mais de 49% de níveis inferiores a 
3 da disciplina de Francês. 

 

Nas Fichas de Avaliação Individual: 

1. Constam os níveis da(s) disciplina(s) semestral/semestrais, lecionada(s) no 1º 
período, caso se aplique.  

 

2. No campo “Observações”, aparece a indicação “Os alunos da turma não foram 
avaliados na disciplina …, por falta de elementos de avaliação.”, caso se aplique. 

 

3. No campo “Observações”, aparece a indicação “Aluno retido/excluído por 
excesso grave de faltas”, para os alunos que se encontram nessa situação, e não 
são atribuídos níveis a esses alunos. 

 

No balanço da mobilização das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão:  
(que consta no Dossiê de Turma digital) 

1. Foram selecionados os documentos de suporte: Plano Individual (PI); Relatório 
Técnico-Pedagógico (RTP); Programa Educativo Individual (PEI); Plano Individual 
de Transição (PIT) de que beneficiam os alunos. 

 

2. Trancaram-se todos os campos para os alunos que nunca beneficiaram de um 

Plano Individual até à data. 
 

3. Para os alunos que já beneficiaram de um PI (em anos anteriores), e que agora 
superaram todas as suas dificuldades, colocou-se um “x” no campo “PI” (na 
coluna “Documentos de Suporte”) e trancaram-se os restantes campos. 

 

4. Selecionou-se “Inicia” (na coluna “Proposta/Avaliação das medidas 
implementadas”) para os alunos para os quais se elaborou um PI nesta reunião e 
que nunca beneficiaram de um PI, até à data. 

 

5. Selecionou-se “Reinicia” (na coluna “Proposta/Avaliação das medidas 
implementadas”) para os alunos que têm níveis inferiores a 3, no 1ºP do 
presente ano letivo, e que já beneficiaram de um PI em ano(s) anterior(es) 
mas, na altura, tinham superado todas as suas dificuldades.  

 

6. Para os alunos que tinham níveis inferiores a 3, no 3ºP do ano letivo transato,  
e neste período também têm níveis inferiores a 3, selecionou-se “Mantém”, 
“Melhorou” ou “Superou” as dificuldades diagnosticadas em função da situação 
atual do aluno. 

 

7. Constam as alíneas das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 
(universais, seletivas, adicionais) de que beneficiam os alunos, neste período. 

 

8. Constam as disciplinas nas quais os alunos não desenvolveram as 
aprendizagens essenciais no presente período letivo. 

 

9. Caso o aluno esteja retido/excluído por excesso grave de faltas, registou-se a 
indicação “Todas as disciplinas”, na coluna “Disciplinas em que o aluno não 

desenvolveu as aprendizagens essenciais”. 

 

Nos Planos Individuais: 

1. Consta o nome completo do aluno.  

2. Consta o ano letivo, o ano de escolaridade, a turma e o nome do Diretor de 
Turma  

 

3. Todos os professores do CT, que atribuíram nível inferior a 3 na sua disciplina, 
preencheram os campos “Dificuldades” e “Medidas Universais” e selecionaram, no 
campo “1ºP”, “Mantém”, caso a dificuldade/medida universal se mantenha no 
presente ano letivo, em comparação com o ano letivo anterior, ou “Início”, caso 
seja diagnosticada uma nova dificuldade e/ou definida uma nova medida 
universal. 
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4. Caso um aluno tenha sido proposto para Apoio Educativo e/ou Apoio 
Individualizado, e a sua frequência não tenha sido autorizada pelo EE, no 
campo “Medidas universais” selecionou-se “Concluído” e escreveu-se: “O 
Encarregado de Educação não autorizou a frequência do Apoio Educativo/Apoio 
Individualizado”, na célula a cinzento (de texto livre).   

 

5. Caso um aluno tenha sido proposto para Apoio Tutorial Específico, e a sua 
frequência não tenha sido autorizada pelo EE, no campo “Medidas 
universais” selecionou-se “Concluído” e escreveu-se: “O Encarregado de Educação 

não autorizou a frequência do Apoio Tutorial Específico”, na célula a cinzento (de 
texto livre).   

 

6. No caso do aluno se encontrar retido/excluído por excesso grave de 
faltas, foi registado “Todas”, no campo relativo às disciplinas, selecionou-se 
“Assiduidade”, no campo “Dificuldades” e registou-se “ALUNO RETIDO/EXCLUÍDO 
POR EXCESSO GRAVE DE FALTAS”, na célula a cinzento (de texto livre).   

 

7. Foram selecionadas as medidas seletivas, caso se aplique, em conformidade 
com o Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e/ou o Programa Educativo Individual 
(PEI) dos alunos beneficiários. 

 

8. No caso do aluno beneficiar da medida seletiva “Adaptações curriculares não 
significativas” (alínea b), foram registadas, no campo “Observações”, as 
disciplinas envolvidas. 

 

9. Foram selecionadas as medidas adicionais, caso se aplique, em conformidade 

com o Relatório Técnico-Pedagógico (RTP), o Programa Educativo Individual (PEI)  
e/ou o Plano Individual de Transição (PIT) dos alunos beneficiários. 

 

10. No caso do aluno beneficiar da medida adicional “Frequência de ano de 
escolaridade por disciplina” (alínea a), foram registadas, no campo 
“Observações”, as disciplinas envolvidas. 

 

11. No caso do aluno beneficiar da medida adicional “Plano individual de 
transição” (alínea c), foi registado, no campo “Observações”, o respetivo local. 

 

12. Estão selecionados os indicadores de envolvimento do aluno.   

13. Estão selecionados os indicadores de colaboração do EE do aluno com a 
escola. 

 

Na pauta: 

1. Consta a alínea a) “Aluno não avaliado” para as disciplinas sem avaliação, por 
falta de elementos de avaliação, e para os alunos retidos/excluídos por excesso 

grave de faltas. (Para os alunos retidos/excluídos por excesso grave de faltas não 
foram atribuídos níveis). 

 

2. Consta a data correta.  

 

O/A Diretor(a) de Turma: _________________ 


