Hora

17.30h Reunião com pais dos alunos
do Pré-Escolar e do 1º ano no
centro escolar.

Alunos, pais e encarregados
de educação de todos os
alunos do Pré e 1º ano de
escolaridade.

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.

Reunião do pessoal não
10:30h docente do Agrupamento.

Assistentes Técnicos e
Assistentes Operacionais

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.

Reunião com pais dos alunos
17.00h do 5º ano, na Escola Nadir
Afonso.
Reunião com os pais dos
alunos do 7º ano,10º ano e
19.00h 1º ano Profissional na escola
Dr. J. Martins.

Alunos, pais e encarregados
de educação.

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.

12 setembro

Dia
11 setembro

Lançamento do ano letivo 2019/2020 - Calendário de atividades

Atividades

Destinatários

14 setembro

13 setembro

9.00h
Alunos, pais,
Início das atividades letivas. professores e
funcionários.
14.00h

21:00h

Ordem de trabalhos

Receção aos alunos, pelos Titulares de Turma/Diretores de Turma:
- Pré-Escolar – escola Santa Cruz Trindade e meio rural;
- 1º ano - escola Santa Cruz Trindade;
- 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 - escola Santa Cruz Trindade;
- 6º ano – escola Nadir Afonso;
- 8º, 9,11º e 12 ano – escola Dr. Júlio Martins.
“Sarau de abertura do ano letivo - apresentação do agrupamento”
Aberto a toda a comunidade escolar
(Centro Cultural de Chaves)
Agrupamento Dr. Júlio Martins, 27 de agosto de 2019
O diretor

