Lançamento do ano letivo 2017/2018
Calendário de atividades
Hora

5 setembro

4 setembro

1 setembro

Dia

Atividades

Apresentações, início de
funções

Destinatários

Ordem de trabalhos

Pessoal docente e não docente

Retorno ao serviço.
Regularização e preenchimento dos processos administrativos dos alunos, pessoal docente e
não docente.

Assistentes operacionais

Limpeza de salas e manutenção dos espaços escolares

10.00h

Reunião da direção e
coordenação de
estabelecimento

Direção e Coordenadores de
estabelecimento

Planificação e articulação entre estruturas.

15.00h

Reunião com os coordenadores
de ciclo e com os
coordenadores de
departamento

Coordenadores do Pré‐escolar 1º,
2º 3º ciclo e secundário e
Coordenadores de Departamento

Planificação e articulação entre estruturas.
Regimento e funcionamento da estrutura.
Início do ano letivo, receção aos alunos.
Planificação e organização das atividades a desenvolver no ano letivo de 2017/2018 / PAA

17:00h

Reunião com docentes do
grupo 110 (1º Ciclo)

Docentes do grupo 110 colocados
por mobilidade por doença

Organização e estruturação do serviço letivo

09:30h

Reunião de conselho
Pedagógico

Elementos do Conselho
Pedagógico

Regimento do Órgão. Planificação das atividades para o novo ano letivo. Princípios
orientadores da organização e da gestão curricular. (Despacho normativo nº 4‐A/2016 de 16
de junho; D. Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado, D. Lei n.º 17/2016 de 4 de abril;
Portaria nº644‐A/2015 de 24 de agosto), Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016

15.00h

Reunião Geral de Docentes

Docentes colocados no
Agrupamento

Boas vindas
Lançamento e organização do ano letivo

1

Lançamento do ano letivo 2017/2018
Calendário de atividades
Hora

Reunião de Professores
Diretores de Turma do 2º, 3º
ciclo e secundário regular e
profissional

Destinatários

Professores diretores de turma

7 setembro

14.30h

Atividades

Reuniões de Conselho de
Titulares de Grupo e Turma do
1º ciclo, Conselhos de Turma
do 5º ano,7º,10 e 1º
Profissional.

Docentes das respetivas turmas

8 setembro

6 setembro

Dia

Reuniões de Conselho de
Titulares de Grupo e Turma do
1º ciclo, Conselhos de Turma
do 5º ano,7º,10 e 1º
Profissional.

Docentes das respetivas turmas

Ordem de trabalhos
Planificação e organização das atividades a desenvolver no ano letivo de 2017/2018.
Lançamento do plano da turma.
Reflexão sobre a importância de se corresponsabilizar os pais/encarregados de educação
pelo sucesso educativo.
Apresentação de propostas de atividades que fomentem a relação escola‐ família.
Reflexão e apresentação de atividades/clubes a integrar no Gabinete de mediação de modo
a fomentar o desenvolvimento de competências relacionais, promovendo uma mediação
positiva de conflitos por parte de toda a comunidade escolar.
Lançamento do plano da turma;
Medidas promotoras de sucesso escolar;
(Despacho normativo nº 4‐A/2016 de 16 de junho; D. Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado, D. Lei
n.º 17/2016 de 4 de abril).
Despacho normativo nº 13/2014 de 15 de setembro.
Definição de estratégias de articulação e planificação;
Plano Anual de Atividades.
Lançamento do plano da turma;
Medidas promotoras de sucesso escolar;
(Despacho normativo nº 4‐A/2016 de 16 de junho; D. Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado, D. Lei
n.º 17/2016 de 4 de abril).
Despacho normativo nº 13/2014 de 15 de setembro.
Definição de estratégias de articulação e planificação;
Plano Anual de Atividades.
Planificação e articulação curricular.

09.00h

Reunião de Departamentos
Curriculares.

Docentes do departamento

Planificação/programação e metas de aprendizagem.
Reflexão e trabalho colaborativo sobre estratégias de avaliação formativa a implementar em
contexto de sala de aula, de modo a promover o sucesso educativo.

11 setembro

Entrega de horários para o ano letivo 2017/2018.

15.00h

Reunião de áreas disciplinares

17.30h

Reunião com pais dos alunos
do Pré‐Escolar e do 1º ano no
centro escolar.

Docentes da respetiva área
disciplinar.

Alunos, pais e encarregados de
educação.

Reflexão e elaboração de propostas sobre metodologias pedagógicas diferenciadas a adotar, tendo
como princípio norteador a redução a indisciplina e o sucesso educativo.
Reflexão e apresentação de medidas educativas a privilegiar na relação pedagógica professor‐aluno, de
modo a promover uma mediação positiva de conflitos (enfoque nos modelos mediador e dialógico)
Apresentação de propostas de atividades a desenvolver ao nível da coadjuvação.
Plano Anual de Atividades.
Boas‐vindas, acolhimento e informações relativas ao início do ano escolar;
Normas e orientações a observar na escola.
A importância da relação família‐escola na promoção do sucesso educativo.
Corresponsabilização dos pais/EE pelo sucesso educativo dos seus educandos.
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Lançamento do ano letivo 2017/2018
Calendário de atividades

12 setembro

Dia

Hora

Atividades

Destinatários

10:00h

Reuniões de Conselho de
Titulares de Grupo e Turma do
1º ciclo, Conselhos de Turma
do 5º ano,7º,10 e 1º
Profissional.

Docentes das respetivas turmas

10:30

Reunião do pessoal não
docente do Agrupamento.

Assistentes Técnicos e
Assistentes Operacionais

17.30h

Reunião com pais dos alunos
do 5º ano, na Escola Nadir
Afonso.

Alunos, pais e encarregados de
educação.

19.00h

Reunião com os pais dos alunos
do 7º ano,10º ano e 1º ano
Profissionais na escola Dr. J.
Martins.

Alunos, pais e encarregados de
educação.

Início das atividades letivas.

Alunos, professores e
funcionários.

13 setembro

9.00h

15 set.

Lançamento do plano da turma;
Medidas promotoras de sucesso escolar;
(Despacho normativo nº 4‐A/2016 de 16 de junho; D. Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado, D. Lei
n.º 17/2016 de 4 de abril).
Despacho normativo nº 13/2014 de 15 de setembro.
Definição de estratégias de articulação e planificação;
Plano Anual de Atividades.

Distribuição de funções, horários de trabalho e propostas de metas a atingir.
Corresponsabilização da comunidade educativa pelo sucesso educativo e pela promoção de
uma cultura de convivência pacífica no Agrupamento.
Boas‐vindas, acolhimento e informações relativas ao início do ano escolar;
Normas e orientações a observar na escola.
A importância da relação família‐escola na promoção do sucesso educativo.
Corresponsabilização dos pais/EE pelo sucesso educativo dos seus educandos.
Boas‐vindas, acolhimento e informações relativas ao início do ano escolar;
Normas e orientações a observar na escola.
A importância da relação família‐escola na promoção do sucesso educativo.
Corresponsabilização dos pais/EE pelo sucesso educativo dos seus educandos.
Receção aos alunos, pelos Titulares de Turma/Diretores de Turma:
‐ Pré‐Escolar ‐ Centro Escolar e meio rural;
‐ 1º ano ‐ Centro Escolar
‐ 1º, 2º, 3º, e 4º ano ‐ escolas do meio rural;
‐ 5º ano ‐ escola Nadir Afonso;
‐ 7º, 10º ano e cursos profissionais ‐ escola Dr. Júlio Martins.
Receção aos alunos, pelos Titulares de Turma/Diretores de Turma:
‐ 2º,3º e 4º ano ‐ Centro Escolar
‐ 6º ano – escola Nadir Afonso
‐ 8º, 9,11ºe 12 ano – escola Dr. Júlio Martins

14.00h

20.30h

Ordem de trabalhos

“Sarau de abertura do ano letivo ‐ apresentação do agrupamento”
Aberto a toda a comunidade escolar
(Centro Cultural de Chaves)

Nota‐ Em situações justificadas, a agenda poderá sofrer alterações.
Agrupamento Dr. Júlio Martins, 29 de agosto de 2017

O diretor
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