
                                                                                                                                                                                                                     

 

 

  

 

 

 […] definimo-nos como detentores de um capital social 

positivo, feito de confiança, de esperança e de um 

otimismo realista capaz de se moldar a novas 

circunstâncias, resistindo e adaptando-se; fazemos questão 

de ter respeito e confiança uns pelos outros, procurarmos 

soluções, encorajarmos a iniciativa individual, a 

criatividade e a inovação. PEE-AEP 

 

Missão 

Prestar à comunidade um serviço educativo de excelência 
contribuindo para a formação de cidadãos críticos e 
conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar 
como agentes de mudança, num ambiente participativo, 
aberto e integrador, numa Escola reconhecida pelo seu 
humanismo e por elevados padrões de exigência e 
responsabilidade, que valoriza o conhecimento, como 
condição de acesso ao mundo do trabalho e ao 
prosseguimento de estudos. 

 

Visão 

Ser uma Escola de referência a nível local e nacional pelo 
sucesso académico e profissional dos seus alunos, pela 
qualidade do seu ambiente interna e relações externas e 
pelo elevado grau de satisfação das famílias. 

 

Valores 

Competência 
Responsabilidade 
Profissionalismo 
Empenhamento 
Tolerância 
Disponibilidade 
Humanismo 
Justiça 
Solidariedade 
Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO INICIO DO ANO LETIVO 

2014/2015 

1 de setembro de 2014 

10:30 – Reunião da Direção com os Representantes de 
Estabelecimento 
14:00 – Conselho Pedagógico 
 

2  de setembro de 2014  

9:30 - 17:00 – Reuniões da Direção com Encarregados de 
Educação 
 

Horário Escola Local de Realização 

9:30 EB1 Douro EB1 do Douro 

11:00 EB1 de Canelas EB1 de Canelas 

14:00 EB1 de Abôl + EB1 da Portela  
EBS de Pinheiro 15:30 EB1 de Tojais 

17:00 EB1 da Torre 

 
3 de setembro de 2014 

9:30 - 16:30 – Reunião da Direção com Encarregados de 

Educação 

Horário Escola Local de 
Realização 

9:30 EB1 Oldrões 

EBS de Pinheiro 
11:00 EB1 de Valpedre 

14:00 EBS Pinheiro – 5º e 6º anos  

16:30 EBS Pinheiro – 7º, 8º e 9º anos 

 

10:00 - 11:30 – Reunião da estrutura de acompanhamento 

do contrato de autonomia + equipa de autoavaliação de 

escola + coordenação TEIP 

12:00 - 13:00 – Reunião equipa BE + professores com 

atividade BE 

4 de setembro de 2014 

9:30 - 12:00 – Reuniões da Direção com Encarregados de 

Educação 

Horário Escola Local de 
Realização 

9:30 EBS Pinheiro – 10º, 11º e 12º anos 
Cursos Científico-Humanísticos 

 
 

EBS de 
Pinheiro 

10:30 EBS Pinheiro – 10º, 11º e 12º anos 
Cursos Profissionais 

12:00 Ensino Vocacional 

 

9:30 – Reunião das educadoras com os pais e encarregados 

de educação das crianças que irão frequentar os jardins-de-

infância 



                                                                                                                                                                                                                     

 

 

  

Exames de Equivalência à frequência 2013/2014                  

2º Fase - 3º ciclo 

Horário Disciplina 

09:00 Físico- Química (11) 

11:00 História (19) 

 

8 de setembro de 2014 

9:00 – Receção aos professores  

09:30 – Reunião Geral de Professores do pré-escolar e 1º 

ciclo. 

11:30 – Reunião Geral de professores do 2º e 3º ciclo e 

ensino secundário 

 

14:00 -15:30 – Reunião com os professores do 2º, 3º ciclo e 

ensino secundário – IRMC –  “Organização do dossiê técnico 

pedagógico - Programa TEIP” 

 

14:00- 15:30 – Reunião com os professores do 1º ciclo – 

IRMC – “Organização do dossiê técnico pedagógico - 

Programa TEIP” 

 

 

9 de setembro de 2014 

9:00 - 11:00 – Conselho de Diretores de Turma 2º e 3º ciclos 

e ensino secundário – coordenadores dos Diretores de 

Turma 

 

11:30 - 12:30 – Reunião da ação TEIP “Prepara-te” – Direção 

+ coordenadora TEIP 

 

14:00 - 16:00 – Reuniões dos Departamentos Curriculares 

seguidas de Reuniões de Grupo de Recrutamento e/ou 

Conselho de Docentes 

 

16:30 - 17:30 – Reunião com os professores com atividades 

de apoio aos alunos (AA) e tutorias – Direção + 

coordenadora TEIP 

 

 

10 de setembro de 2014 

9:00 - 10:30 – Reunião com os professores de Educação e 

Cidadania (oferta complementar de escola) – coordenadora 

TEIP + coordenadora PRESSE + Psicólogos 

 

9:00 - 10:30 – Reunião de professores com turma EFA 

 

10:00 - 12:00 – Formação de professores de Matemática 1º 

ciclo 

 

11:00 -13:00 – Reunião da equipa CQEP  

 

14:00 - 16:00 – Reunião da ação TEIP “Turmas Ninho” – 

Direção + coordenadora TEIP 

 

16:30 - 18:00 - Reunião da ação TEIP “Supera-te” – Direção + 

coordenadora TEIP 

 

 

11 e 12  de setembro de 2014 

Das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 19:00 – Reuniões de 

Conselho de Turma.  

(consultar calendário) 

 

De 8 a 12  de setembro de 2014 

Época de setembro - Recuperação de módulos 

 Ensino Vocacional  

 Ensino Profissional 

(consultar calendário) 

 

15 de setembro de 2014 

Início das atividades letivas 


