Calendário para o lançamento do ano letivo 2020/2021

Dia

Hora

Alerta-se para o rigoroso cumprimento das orientações do Ministério da Educação e da Direção Geral da Saúde, no respeitante às regras da COVID-19.
Todas as reuniões serão presenciais, exceto a reunião geral de professores.
Atividades presenciais
Destinatários
Ordem de trabalhos
Pessoal docente e não docente

2 setembro

1 setembro

Apresentações, início de funções
Assistentes operacionais
Serviço de Exames (de 1 a 7 de
setembro de acordo com o
calendário estabelecido)

Secretariado Exames/Professores
vigilantes/alunos do 11º e 12ºano

Reunião Geral de Professores
15:00h

Docentes em funções no AEJM.
(Síncrona)

3 setembro

09.30h

Reunião de conselho Pedagógico

Elementos do Conselho Pedagógico

Reunião de coordenadores
15:00h

de ciclo e coordenadores

Coordenadores do Pré- escolar , 1º,
2º, 3º ciclo e secundário,
Coordenadores de departamento.

7 setembro

de departamento

14.30h

Reunião de Departamentos
Curriculares.

Docentes do departamento

Retorno ao serviço.
Regularização e preenchimento dos processos administrativos dos alunos, pessoal docente e não docente.
Limpeza, desinfeção e manutenção dos espaços escolares

Organização e vigilância das provas

Boas-vindas.
Lançamento e organização do ano letivo.
“Diálogos sobre a avaliação pedagógica”, com Ariana Cosme
Regimento do órgão.
Avaliação discente do ano 2020/2021
Planificação das atividades para o novo ano letivo.
Definição do Plano de contingência; Medidas de redução de eventual risco de transmissão do SARS-Cov-2 ;
Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021.
- Plano de recuperação e consolida ção das aprendizagens. (Orientações DGE)
- Programa de mentorias.
Plano Anual de Atividades.
Planificação e organização das atividades a desenvolver no ano letivo de 2020/2021.
Medidas de Contingência, redução de eventual risco de transmissão do SARS-Cov-2 ;
Plano de recuperação e consolidação das aprendizagens. (Orientações DGE)
Programa de mentorias.
Plano Anual de Atividades.
Regimento do órgão.
Reflexão e análise da avaliação discente relativa ao final do ano 2019/2020.
Critérios Gerais de Avaliação.
Planificação/programação, Aprendizagens essenciais.
Plano de recuperação e consolidação das aprendizagens. (Orientações DGE)
Medidas de redução de eventual risco de transmissão do SARS-Cov-2 ;
Trabalho colaborativo, estratégias de avaliação formativa a implementar em contexto de sala de aula, de
modo a promover o sucesso educativo.
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8 e 10 setembro

Dia

Hora

9:00h

14.30h

11 setembro

09.00h

14 setembro

18.00h

9.30h

Alerta-se para o rigoroso cumprimento das orientações do Ministério da Educação e da Direção Geral da Saúde, no respeitante às regras da COVID-19.
Todas as reuniões serão presenciais, exceto a reunião geral de professores.
Atividades presenciais
Destinatários
Ordem de trabalhos
Reunião de Titulares de
Grupo/Turma, Diretores de Turma
do 2º, 3º ciclo, secundário regular e
profissional.

Titulares e Diretores de turma

Reuniões de Conselho de Titulares
de Grupo /Turma, Turmas do 1º
ano, Conselhos de Turma do 5º e 7º
e 10º anos regular e profissional.

Docentes dos respetivas
grupos/turmas

Reunião de Departamentos
Curriculares.

Docentes do departamento

Reunião da direção

Direção e Coordenadores de
estabelecimento.

Reunião de áreas disciplinares

Docentes da respetiva área
disciplinar.

Planificação e organização das atividades a desenvolver no ano letivo de 2020/2021.
Plano de recuperação e consolidação das aprendizagens. (Orientações DGE)
Programa de mentorias.
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.
Manual de acolhimento dos alunos/enc. Educação.
Plano Anual de Atividades; Lançamento do plano da turma;
Medidas promotoras de sucesso escolar;
Plano de recuperação e consolidação das aprendizagens (Orientações DGE).
Definição de estratégias de articulação e planificação;
Plano Anual de Atividades
Critérios Gerais de Avaliação do Agrupamento.
Aprendizagens Essenciais em articulação com o Perfil do Aluno.
Reflexão sobre estratégias de avaliação formativa a implementar em contexto de sala de aula. Reflexão e
elaboração de propostas sobre metodologias pedagógicas diferenciadas a adotar, tendo como princípio
norteador o trabalho colaborativo, a promoção da disciplina e o sucesso educativo.
Apresentação de propostas de atividades a desenvolver ao nível da coadjuvação.
Plano Anual de Atividades.
Entrega de horários para o ano letivo 2020/2021).
Planificação e articulação entre estruturas.
Critérios Gerais de Avaliação.
Aprendizagens Essenciais em articulação com o Perfil do Aluno.
Reflexão e sobre estratégias de avaliação formativa a implementar em contexto de sala de aula. Reflexão e
elaboração de propostas sobre metodologias pedagógicas diferenciadas a adotar, tendo como princípio
norteador o trabalho colaborativo, a promoção da disciplina 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 de recuperação e consolidação das aprendizagens. (Orientações DGE)
Medidas de redução de eventual risco de transmissão do SARS-Cov-2 ;
Plano Anual de Atividades.
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15 setembro

14 setembro

Dia

Hora

Alerta-se para o rigoroso cumprimento das orientações do Ministério da Educação e da Direção Geral da Saúde, no respeitante às regras da COVID-19.
Todas as reuniões serão presenciais, exceto a reunião geral de professores.
Atividades presenciais
Destinatários
Ordem de trabalhos

17.30h

Reunião com pais dos alunos que
frequentaram pela 1ª vez a
Educação Pré-Escolar e todos os
que vão frequentar o 1º ano do 1º
Ciclo do Ensino Básico, no Centro
Escolar.

Pais e encarregados de educação dos
alunos referidos.

10:30h

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.

Início das atividades letivas.

Alunos, pais, professores e
funcionários.

16 setembro

9.00h

14.00h

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.
Medidas de redução de eventual risco de transmissão do SARS-Cov-2.
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.
Medidas de redução de eventual risco de transmissão do SARS-Cov-2
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

Nota- Em situações justificadas, a agenda poderá sofrer alterações.
Agrupamento Dr. Júlio Martins, 24 de agosto de 2020

O diretor

JOAQUIM
TOMAZ

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
TOMAZ
Dados: 2020.08.25
14:52:19 +01'00'
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