CALENDÁRIO 2018/2019 (Nota. Convocatórias, ordens de serviço, informações, etc, serão afixadas na vitrine junto à sala de professores, na escola sede)
03.set (2.ªF)
Início do
2018/2019

ano

04.set (3.ªF)
letivo

05.set (4.ªF)

Atividades de organização
do arranque ano letivo
(docentes e não docentes)

06.set (5.ªF)
Atividades de organização do
arranque do ano letivo
(docentes e não docentes)

10:00 – REUNIÃO GERAL de docentes e técnicos
especializados (Auditório da Cooperativa Agrícola
de Vila do Conde)

07.set (6.ªF)
9:30- Reuniões de departamento /plano de
atividades/ reajustes das planificações/
estratégias metodológicas, …

11:00 – Reunião de articulação - departamento
de EPE e departamento do1.º ciclo
11:00 – Reunião de docentes que lecionam
Cursos Profissionais

12:00 – “CONVÍVIO do arranque do ano letivo
2018/2019” - Docentes, técnicos especializados,
assistentes operacionais e assistentes técnicos

11:00 – Reunião com Equipa de Educação
Especial

Atividades de organização
do arranque do ano letivo
(docentes e não docentes)

Atividades de organização do arranque do ano
letivo
(docentes e não docentes)

Afixação da distribuição de
serviço (Sala de Professores da
ESDAS)

15:00 -Reunião de
Conselho Pedagógico

15:00 - Reunião geral de assistentes operacionais e
assistentes técnicos (auditório da ESDAS)

15:00 - Reunião de
coordenadores de
estabelecimento

14:00 – Reunião de articulação entre os
docentes que lecionaram o 1.º ano e as
educadoras de infância

16:00 – Reunião de Diretores
dos Cursos Profissionais e
Técnicos Especializados

16:00 - Reunião geral de professores Titulares/
Diretores de Turma.

14:00 - Reunião de articulação/ passagem de
testemunho entre os docentes que lecionaram
o 4.º ano e os DT do 5.º ano

10.set (2.ªF)

11.set (3.ªF)
Reuniões de
Conselho de
Turma - 5.º
ao12.º anos

10:00 – Receção à
Comunidade
Educativa 2018/2019
- Câmara Municipal
de Vila do Conde –
Teatro Municipal de
Vila do Conde
(pessoal docente e
pessoal não docente)

Reuniões de
Conselho de Turma 5.º ao12.º anos

12.set (4.ªF)
(Reuniões de Conselho de Turma - 5.º ao 12.ºanos)
ENSINO PRÉ-ESCOLAR:
9:30- Receção a todas as crianças dos jardins-deinfância, e respetivos Encarregados de Educação, no
Pavilhão Desportivo da Escola Secundária D. Afonso
Sanches. Reunião com a respetiva educadora, em
sala de aula a designar.
1.º ANO do 1.º CICLO:
9:30- Receção a todos os alunos do 1.º ano do 1.º
ciclo, e respetivos Encarregados de Educação, no
Pavilhão Desportivo da Escola Secundária D. Afonso
Sanches. Reunião com o respetivo professor titular
de turma, em sala de aula a designar, onde serão
tratados, entre outros, os seguintes assuntos:
apresentação do regulamento interno do
agrupamento, material escolar, preenchimento de
cadernetas e de documentos administrativos.

Reuniões de
Conselho de
Turma - 5.º
ao12.º anos

17:30 –
Afixação dos
Horários

Reuniões de Conselho de Turma - 5.º ao 12.ºanos

13.set (5.ªF)

14.set (6.ªF)
Aulas

2.º, 3.º e 4.º ANOS do 1.º CICLO:
9:00- Início das atividades letivas durante o turno da manhã, na respetiva
escola do 1.º ciclo.
5.º ANO do 2.º CICLO:
9:30- Receção a todos os alunos do 5.º ano e respetivos Encarregados de
Educação, no Pavilhão Desportivo da Escola Secundária D. Afonso Sanches.
Reunião com o respetivo diretor de turma, em sala de aula a designar, onde
serão tratados, entre outros, os seguintes assuntos: apresentação do
regulamento interno do agrupamento, material escolar, preenchimento de
cadernetas e de documentos administrativos.
6.º, 7.º e 8º. ANOS dos 2.º e 3.º CICLOS:
9:30 – Reuniões dos Encarregados de Educação dos alunos dos 6.º, 7.º e 8.º
anos com os Diretores de Turma, em sala a designar, na Escola Básica JulioSaúl Dias.

11.º e 12.º ANOS do ENSINO SECUNDÁRIO:
14:30 – Reuniões dos Encarregados de Educação dos alunos dos 11.º e 12.º
anos do Ensino Secundário com os Diretores de Turma, em sala a designar,
na Escola Secundária D. Afonso Sanches.
9.º e 10.º ANOS do ENSINO BÁSICO e SECUNDÁRIO:
15:00 - Receção a todos os alunos do 9º. ano, do ensino básico, e alunos do
10º ano, do ensino secundário, e respetivos Encarregados de Educação, no
Pavilhão Desportivo da Escola Secundária D. Afonso Sanches.
Reunião com o respetivo diretor de turma, em sala de aula a designar, onde
serão tratados, entre outros, os seguintes assuntos: apresentação do
regulamento interno do agrupamento, material escolar, preenchimento de
cadernetas e de documentos administrativos.

(Nota: Convocatórias, ordens de serviço, informações, etc, serão afixadas na vitrine junto à sala de professores, na escola sede)

Aulas

