
 

 

“A Educação é o motor do desenvolvimento pessoal. É 

através dela que a filha de um camponês se torna médi-

ca, que o filho de um mineiro pode chegar a chefe de fi-

la, que um filho de trabalhadores rurais pode chegar a 

presidente de uma grande nação.” (Mandela, Nelson)  

 

CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DE INÍCIO DO ANO ESCOLAR 2017/2018 

 

1 de setembro de 2017 
 
09:00-17:30 – Apresentação dos docentes 

 

4 de setembro de 2017 

 

09:30-11:00 - Reunião da Direção com os (as) 

docentes da Educação pré-escolar e do 1º Ciclo. 

11:00- 11:30 – Pausa para café 

11:30 – 12:00 – Eleição do(a) Coordenador(a) do 

Departamento da Educação pré-escolar e do 1º 

Ciclo. 

12:00-13:00 – Reunião da Diretora com os Coor-

denadores de Estabelecimento. 

14:00 – 15:30 - Reunião da Direção com os (as) 

docentes do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e 

ensino secundário. 

15:30- 16:00 – Pausa para café 

 

5 de setembro de 2017 

 

09:00  -  10:30 – Reunião do Conselho Pedagógico 

11:00 - 12:30 – Coordenação das atividades a 

nível da unidade organizacional (JI/1.º ciclo). 

11:00 - 12:30 – Reunião de coordenadores de 

diretores de turma. 

15:00 – 17:00 – Reuniões de Departamento curri-

cular. 

 

 6 de setembro de 2017 
 

09:30 – 11:00 – Reunião dos Conselhos de Direto-

res de Turma.  

11:30 – 12:30 – Projeto REDE. (Diretores de Tur-

ma das turmas: A, B, C,D e E do 5.º ano; A, B, D e 

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

e D do 8.º ano; C, D, E do 9.º ano). 

11:30-12:30 – Reunião da Equipa do Centro Qua-

lifica 

14:00 – 15:30 Reunião com os coordenadores 

TEIP e PAFC. 

15:30 – 16:30- Reunião das ações TEIP “Ninho” e 

“Homogénius”. 

 

7 de setembro de 2017 

 

09:30 – 11:00 – Reunião PTO 

(professores titulares de turma, diretores de turma dos 2.º e 

3.º ciclos e ensino secundário) 

11:00 – 12:30 – Reuniões de preparação das ati-

vidades letivas. 

14:00 – 15:30 – Reunião PTO 

(professores do ensino profissional) 

15:30 – 17:00 – Reuniões de preparação das ati-

vidades letivas. 

 

 

 



 

8 de setembro de 2017 

 

09:30 – 12:30 – Reuniões de preparação das ati-

vidades letivas. 

14:00 – 17:00 – Reunião no âmbito de Projeto de 

Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

( professores do 1.º ano de escolaridade, professores de apoio educa-

tivo, professores de 5,º e 7º anos de escolaridade, professores do 10.º 

ano profissional, coordenadores de departamento curricular, coorde-

nadora do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, coordena-

dora TEIP 

 

11 de setembro de 2017 
 

09:30 – 12:30 – Reuniões de Conselho de Turma 

de 5.º ano com a participação dos professores 

titulares de turma do 4.º ano do ano letivo tran-

sato. 

09:30 – 12:30 – Reuniões de Conselho de Turma 

de 10.º ano, ensino profissional. 

13:30 – 18:00 - Reuniões de Conselho de Turma 

de 5.º ano com a participação dos professores 

titulares de turma do 4.º ano do ano letivo tran-

sato. 

 

 

12 de setembro de 2017 

 

09:30 – 12:30 – Receção aos alunos do 1º e 5º ano 

de Escolaridade. 

09:30 – 12:30 – Reuniões de Conselho de turma 

de 7.º ano 

14:00 – 17:00 - Reuniões de Conselho de turma 

de 7.º ano 

14:00 – 17:00 – Reunião com os docentes do 1.º 

ano (professores titulares + professores homogé-

neos) 

 

 

 13 de setembro de 2017 

 

Inicio das atividades letivas em todas as Esco-

las do Agrupamento  

 

 

 

 

 


