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FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES DA EQUIPA PEDAGÓGICA APOIO 

 

Considerando: 

 

1. As opções estratégicas do agrupamento com vista à promoção do sucesso escolar, 

nomeadamente através do Projeto Menos é Mais; 

2. Ser imperioso implementar equipas educativas que permitam a centralização do trabalho docente 

nos alunos; 

3. Implementar medidas universais ajustadas nomeadamente às dificuldades dos alunos por forma a 

promover uma escola inclusiva; 

4. A importância de fomentar o trabalho colaborativo e permuta de práticas pedagógicas;  

Comunica-se a todos os professores do 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos de escolaridade que no ano letivo 

2018/2019 existem seis Equipas Pedagógicas Apoio, a saber: Equipa Pedagógica Apoio Português 2.º 

Ciclo; Equipa Pedagógica Apoio Português 3.º Ciclo; Equipa Pedagógica Apoio Inglês 2.º Ciclo; Equipa 

Pedagógica Apoio Inglês 3.º Ciclo; Equipa Pedagógica Apoio Matemática 2.º Ciclo e Equipa Pedagógica 

Apoio Matemática 3.º Ciclo, com as seguintes regras de funcionamento das Reuniões de Equipa 

Pedagógica Apoio (REPA): 

 

1. Os membros que compõem cada Equipa Pedagógica são os professores de apoio da disciplina; 

2. Estas reuniões realizam-se todas as semanas nos dias e salas indicados nos horários dos 

professores; 

3. A ordem de trabalhos destas reuniões será dedicada à planificação atempada das atividades 

letivas, nomeadamente dos apoios educativos, à elaboração de materiais pedagógicos para o 

desenvolvimento dos apoios e de outras atividades, à elaboração de matrizes maioritariamente comuns 

para os diversos momentos de avaliação; a aferição dos critérios de correção de todos os instrumentos 

de avaliação; a aferição das aprendizagens e, consequentemente, das avaliações.  

4. De cada reunião REPA deverá ser preenchida uma minuta, muito sintética, onde serão 

assinaladas as presenças e os assuntos tratados. 

5. A minuta deverá ser entregue ao Diretor no prazo de 48 horas. 

 O Coordenador do Departamento Curricular das disciplinas envolvidas nas REPA deve consultar 

periodicamente as minutas das reuniões REPA de Equipa Pedagógica para fazer o acompanhamento dos 

assuntos tratados, entre outras situações, do cumprimento das planificações disciplinares. 

 

                                                                                         

O Diretor do Agrupamento de Escolas do Viso, Porto 

 


