AGRUPAMENTO DE

ESCOLAS DA BOA ÁGUA
172388
Ordem de Serviço nº 1- Calendarização de Actividades de Preparação do Ano Lectivo 2011/2012
Disponibiliza-se na tabela abaixo, a calendarização para algumas actividades de preparação do ano lectivo. As
reuniões são convocadas e presididas pelos respectivos coordenadores.
Os dias referem-se ao mês de Setembro

DIA
1a5

HORÁRIO
-

Actividade
Apresentação dos Docentes ao Serviço

5

10:00/12:30

Reunião Geral de Docentes

5

14:30/16:30

- Conselhos de Docentes PréEscolar/1ºCiclo
- Departamentos 2º e 3º Ciclos

6

14:30/16:30

- Unidade Escolar

Tarde

Entrevistas com os novos professores

6
6

11:30

6

-

Coordenadora do Pré-Escolar,
Coordenadora do 1ºCiclo e Coordenadora
dos Directores de Turma
Afixação de listas definitivas de turmas
de pré-escolar e 1º, 2º e 3º ciclos

6/7

Durante o
dia

- Grupos de disciplina – 2º e 3ºCiclos

7

9:30/11:30

- Conselhos de Ano – Pré-Escolar/1ºCiclo

ORIENTAÇÕES DE TRABALHO

OBS.

Apresentação na Direcção e
Secretaria
-Informações Gerais
Ordem de Serviço nº1
-Apresentação da Calendarização será enviada a todos os
para o início do ano lectivo
Docentes.
- Distribuição de serviço;
A síntese do trabalho
- Reformulação e aprovação dos
desenvolvido deverá ser
regimentos internos;
enviado durante o dia
- Aprovação das directrizes para a seguinte via email para:
elaboração do guião a entregar ae.boa.agua@gmail.com,
aos pais no dia da apresentação;
com os respectivos
- Criação de grupos de trabalho;
anexos caso seja
- Criação das comissões;
necessário.
A síntese do trabalho
desenvolvido deverá ser
- Distribuição de salas e
enviado até ao fim do dia
planeamento da respectiva
ou durante o dia
reorganização dos espaços;
seguinte via email para:
- Distribuição de tarefas;
ae.boa.agua@gmail.com,
- Levantamento de necessidades;
com os respectivos
anexos caso seja
necessário.
Entrevista com Direcção e Novos
docentes.

Horário a publicitar

-

Reunião presidida pelo
Prof.Luis Pacheco
Publicitação na página
da Escola

A síntese do trabalho
desenvolvido deverá ser
- Planificações;
enviado durante o dia
- Preparação da ficha diagnóstica;
seguinte via email para:
- Critérios de avaliação;
ae.boa.agua@gmail.com,
- Plano de actividades;
com os respectivos
- Levantamento de necessidades;
anexos caso seja
necessário.
- Reformulação e aprovação dos
A síntese do trabalho
regimentos internos;
desenvolvido deverá ser
- Planificações;
enviado até ao final do
- Preparação da ficha de avaliação
dia ou durante o dia
diagnóstica;
seguinte via email para:
- Critérios de avaliação;
ae.boa.agua@gmail.com,
- Plano de actividades;
com os respectivos
- Levantamento de necessidades;
anexos, caso seja

7

14:30/16:30

- NAE

7

Durante o
dia

Trabalho Autónomo – 2º/3ºCiclos

8

A definir

Reunião de DTs

8

14:30/16:30

Reunião de Ensino Estruturado

8

9:30/11:30

- Conselhos de Ano

9

Durante o
dia

Trabalho Autónomo – Pré-Escolar;
1º/2º/3ºCiclos

9

9
12

- Listas de material a entregar aos
E.E;
- Distribuição de serviço;
- Organização de procedimentos;
- Preparação do arranque de
actividades;
- Plano Anual de Actividades
“Pensar a escola…”

necessário.
1. Reunião presidida pela
Profª Augusta Maciel;
2. Todos os docentes do
NAE e os técnicos do CRI
-

A síntese do trabalho
desenvolvido deverá ser
- Reformulação de aprovação dos
enviado até ao final do
regimentos internos
dia ou durante o dia
- Marcação dos dias das reuniões
seguinte via email para:
com os EE;
ae.boa.agua@gmail.com,
- Preparação das reuniões com os
com os respectivos
EE.
anexos, caso seja
necessário.
1. Reunião presidida pela
- Organização do espaço;
Profª Augusta Maciel;
- Distribuição tarefas;
2. Docentes titulares de
- Preparação das actividades;
Turma; educação
- Articulação
especial e técnicos do
CRI
1. No dia 15 será apenas
apresentação. Será
marcado outro dia.
2. Os conselhos de ano
do Pré-Escolar e 1ºAno
farão reunião conjunta.
3. Os guiões a entregar
aos pais deverão atender
não só à especificidade
- Marcação das reuniões com EE;
do ano como à
- Preparação das reuniões com os
especificidade da
encarregados de educação;
unidade escolar em que
- Elaboração dos guiões a entregar
a turma está inserida.
aos pais no dia da apresentação
4. A síntese do trabalho
desenvolvido deverá ser
enviado até ao final do
dia ou durante o dia
seguinte via email para:
ae.boa.agua@gmail.com,
com os respectivos
anexos, caso seja
necessário.
“Pensar a escola…”

9:30

- Docentes de 4ºano no ano lectivo
2010/2011
- DTs de 5ºano

- Elaboração PCT’s

14:30

Conselho Pedagógico

- Preparação do arranque do ano
lectivo

-

Distribuição de Horários aos Docentes e
Afixação dos Horários das Turmas

1. Os docentes de 4ºano
deverão levar para a
reunião os PCT’s do ano
lectivo passado, assim
como outros
documentos relevantes.
Agenda será enviada e
disponibilizada pelos
canais habituais

- Distribuição de serviço;

12
12

Sala de Multidificiência: Docentes titulares - Organização de procedimentos;
- Preparação do arranque de
9:30/11:30 de turma, docentes de Ensino Especial e
actividades;
técnicos do CRI
14:30/16:30

Sala de Apoio EBI: DT’s( alunos com NEE
com Programa Específico Individual),

- Articulação.
- Distribuição de serviço;
- Organização de procedimentos;
- Preparação do arranque de

Reunião presidida pela
Profª Augusta Maciel

Reunião presidida pela
Profª Augusta Maciel

docentes de E.E. da EBI e Técnicos do CRI

actividades;
- Articulação

9

Durante o
dia

Trabalho Autónomo – Pré-Escolar;
1º/2º/3ºCiclos

“Pensar a escola…”

12 a
14

A definir

Conselhos de Turma

*

13

10:00

- Direção
- Professoras Bibliotecárias

Definição do funcionamento das
equipas e bibliotecas para o
próximo ano lectivo

Formação em TIC
Recepção aos alunos e Encarregados de
Educação e Entrega dos prémios de Mérito,
Valor e Excelência, de acordo com o
programa

- Agenda e programa a aprovar
pelo CP.
- Actividades a preparar pelas
equipas de trabalho.

14
15

A definir

-

Início das actividades lectivas de acordo
com os horários
Recepção à Comunidade Educativa pela
8 de
Outubro
CMS
* Horários e orientações de trabalho a disponibilizar em calendário próprio.
16

8:20

5 de Setembro de 2011,
A Direcção,

