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ATA DE REUNIÃO DE INÍCIO DO ANO LETIVO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
Ano  Turma  Data  

 
- ORDEM DE TRABALHOS - 

1. Caraterizar a turma 
2. Identificar potencialidades, aferir os problemas reais ou constrangimentos detetados na turma 
3. Estabelecer procedimentos para o trabalho a desenvolver com a turma 
4. Aprovar o regimento interno do conselho de turma 
5. Outros assuntos  

 
ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES 

Ponto 1. Caraterizar a turma 
1.1. O diretor de turma deu início à reunião fazendo a caraterização da turma com base num conjunto de 

documentos, a saber: 
 

a. Esta caraterização constará no Plano de Trabalho da Turma. 
1.2. No âmbito do ponto um foram ainda objeto de análise os aspetos seguintes: 
 
 
Ponto 2.Identificar potencialidades, aferir os problemas reais ou constrangimentos detetados na turma 
2.1. Identificação das potencialidades e dos problemas reais da turma 

a. Identificação das potencialidades: 
 

b. Identificação dos problemas reais da turma: 
 
2.2. O Conselho de Turmaanalisou a situação dos alunos abrangidos pelos artigos 9.º (medidas seletivas) e 10.º 
(medidas adicionais) do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de Julho, identificando as medidas que cada aluno 
usufrui, de acordo com a tabela seguinte: 
 

N.º Nome do aluno 
Medidas Seletivas (art. 9.º, 

n.º 2) 
Medidas Adicionais (art. 10.º, 

n.º 4) 
a b c d e a b c d e 

            

            
a. Foi efetuada uma análise destes alunos e emitida a seguinte apreciação sintética: 

 
2.3. Alunos repetentes, com dificuldades e em risco de abandono 

a. Foram identificados os alunos que se encontram nesta situação: 
 
2.4. No âmbito do ponto dois foram ainda objeto de análise os aspetos seguintes: 
 
 
Ponto 3 - Estabelecer procedimentos para o trabalho a desenvolver com a turma 
3.1. Respostas educativas  

a. Respostas educativas globais: 
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b. Respostas educativas específicas: 
 
3.2. Uniformização de procedimentos e regras a privilegiar 

a. O conselho de turma com base nas características dos alunos da turma definiu os procedimentos e 
regras a privilegiar: 
 
3.3. Metodologias a utilizar 

a. Foi elaborado o modelo relativo às metodologias a utilizar pelos docentes ao longo do ano, sendo 
realçadas as seguintes: 
 
3.4. Medidas universais 

a. Foram identificados os seguintes alunos, para cada uma das medidas: 
 

3.5. Domínios de Autonomia Curricular 
a. O Conselho de turma refletiu acerca das atividades a desenvolver ao longo do ano letivo pela turma, 

tendo realçado, desde já, algumas atividades a desenvolver: 
 

3.6. Analisar e aprovar as planificações das disciplinas 
           a.   Foi emitida a seguinte apreciação em relação à organização programática das diferentes disciplinas. 
 
           b. Foi analisada e aprovada a planificação de Cidadania e Desenvolvimento, tendo-se definido os seguintes 
temas / projetos a desenvolver ao longo do ano letivo e enunciado os resultados esperados. 
 
3.7. No âmbito do ponto três foram ainda objeto de análise os aspetos seguintes: 
 
 
Ponto 4. Aprovar o regimento interno do conselho de turma 
4.1. Foi analisado e aprovado o regimento interno do conselho de turma. 
4.2. No âmbito do ponto quatroforam ainda objeto de análise os aspetos seguintes: 
 
 
Ponto 5. Outros assuntos. 

5.1.  O conselho de turma tomou conhecimento dos alunos transferidos que integraram a turma até à data: 
 
5.2. O conselho de turma tomou conhecimento dos alunos transferidos que saíram da turma até à data: 

 
5.3. O conselho de turma registou os membros ausentes da reunião: 

 
5.4. No âmbito do ponto cinco foram ainda objeto de análise os aspetos seguintes: 

 
 
Nada mais havendo a tratar,foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata, que foi lida e aprovada e 
que vai ser assinada pelo seu presidente e secretário. 
O presidente 
O secretário 
Espaço reservado ao Diretor 
 
 
 

INSTRUÇÕES 
Após preenchimento, o diretor de turma deverá proceder de acordo com o seguinte: 

1. Em caso de ausência de algum docente, deve ser entregue uma cópia da folha de rosto nos 
serviços de administração escolar, até 24 horas após a realização da reunião.  

2. Imprimir o documento, assinar (DT e secretário) e entregar no gabinete do diretor. 
 
Obrigado. 


