
 

 

 

 […] 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 exce-

lência contribuindo para a formação de cidadãos crí-

ticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capa-

zes de atuar como agentes de mudança, num ambi-

ente participativo, aberto e integrador, numa Escola 

reconhecida pelo seu humanismo e por elevados 

padrões de exigência e responsabilidade, que valori-

za 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 alu-

nos, pela qualidade do seu ambiente interna e rela-

ções externas e pelo elevado grau de satisfação das 

famílias. 

Valores 

Competência  Responsabilidade 

Profissionalismo Empenhamento 

Tolerância  Disponibilidade 

Humanismo  Justiça 

Solidariedade  Disciplina 

 

CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DE INÍCIO DO 

ANO ESCOLAR 2016/2017 

1 e 2 de setembro de 2016 

09:00 - 17:30 – Apresentação dos docentes. 

 

5 de setembro de 2016 

09:30 –  Reunião do Conselho Pedagógico. 

14:30 – Reunião da Direção com os professores do 2.º 

e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino se-

cundário. 

16:00 – Reunião da Direção com as educadoras e os 

professores do 1.º ciclo do ensino básico. 

 

6 de setembro de 2016 

09:30 – Reunião da Direção com os Coordenadores 

de Estabelecimento. 

14:00 – Reuniões de Departamentos Curriculares. 

(entrega de horários) 

 

7 de setembro de 2016 

09:30 –  Reunião dos Conselhos de Diretores de Tur-

ma. 

11:00 –  Projeto REDE. 

 (Diretores de Turma das turmas: A, B, D e E do 5.º 

ano; A, B, C e D do 6.º ano; A, B, C e D do 7.º ano; 

C, D e E do 8.º ano; D, E, F e G do 9.º ano). 

11:00 –  Reunião da Equipa do Centro Qualifica. 

14:00 –  Reuniões dos Grupos de Recrutamento. 

 (organização do processo de ensino-aprendizagem) 

16:00 –  Reunião das ações TEIP “Ninho” e “Homogé-

nius”. 



 
8 de setembro de 2016 

 
09:30 –  Reunião das ações TEIP “Assessorias” e “Tuto-

rias”. 

10:30 –  Reunião da ação TEIP “Prepara-te!”. 

12:00 –  Reunião da ação TEIP “Educação e cidadania”. 

16:00 –  Cerimónia de receção da Câmara Municipal 

de Penafiel aos educadores e professores.  

 (inscrição voluntária até às 13 horas do dia 2 de 
setembro, pelo email direcao@ebspinheiro.net) 

 
 

9 de setembro de 2016 
 
09:30 – 18:00 - Reuniões de Conselho de Docentes por 

Escola do Ensino Básico. 

 EB do Douro EB de Canelas 

 EB de Valpedre EB da Calçada 

 EB Tojais EB da Portela 

 EB de Pinheiro 

 

 (nestas reuniões participam as educadoras e os 
professores do 1.º ciclo. Consultar o calendário afi-
xado na sala de professores). 

 
09:30 – 18:00 – Reuniões de Conselho de Turma.   

 (Turmas do 2.º ciclo, 3.º ciclo e ensino secundário. 

Consultar o calendário afixado na sala de professo-

res). 

 
12 de setembro de 2016 

 
09:30 – 18:00 – Reuniões de Conselho de Turma.   

 (Turmas do 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário. 

Consultar o calendário afixado na sala de professo-

res). 

10:30 – 12:30 – Projeto MatMotivar. 

 (docentes do pré-escolar e do 1.º ciclo). 

14:00 – 17:00 - Preparação das reuniões com os pais e 

encarregados de educação. 

 (docentes do pré-escolar e do 1.º ciclo). 

 

 
13 de setembro de 2016 

 

09:30 – 10:30 –  Organização do PTO. 
 (docentes do pré-escolar e do 1.º ciclo). 

11:00 – 11:30 –  Organização do PTO. 
 (docentes dos 2.º e 3.º ciclos e secundário). 

14:30 – Conferência pelo Professor Doutor Joaquim 

Azevedo. 

 (docentes dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário). 

 
 
 

14 de setembro de 2016 
 
09:30 – 18:00 – Reuniões de Conselho de Turma.   

 (Turmas do 2.º ciclo, 3.º ciclo e ensino secundário, 

de acordo com o calendário afixado na sala de pro-

fessores). 

 

09:30 – 19:00 – Reuniões com encarregados de edu-

cação dos alunos que frequentam o ensino 

pré-escolar e o 1.º ciclo. 

 (O calendário será definido em reunião da Direção 

com os Coordenadores de Estabelecimento. Nestas 

reuniões deverão participar todos os docentes que 

desempenham funções nas unidades de ensino). 

 
 
 
 
 

15 de setembro de 2016 
 
Início das atividades escolares em todas as escolas do 
agrupamento.   

mailto:direcao@ebspinheiro.net

