INÍCIO DO ANO LETIVO 2020/2021
PLANEAMENTO DAS ATIVIDADES
A RESPONSABILIDADE DE CADA UM É A SEGURANÇA DE TODOS

CALENDARIZAÇÃO

ATIVIDADES

31 de agosto

Apresentação dos
Professores

□

Apresentação dos professores

Todos os docentes

Exames

□

Serviço de Exames

Professores
convocados

□
□
□
□

Organização e funcionamento/regras de conduta
Calendarização das atividades;
Planeamento e gestão curricular;
Promoção, acompanhamento e recuperação das
aprendizagens

(2ª f)

De 1 a 7 de
setembro
04 de setembro
(6ª f)
9h30m – 11h30m

De 8 a 10 de
setembro
11 de setembro
(6ª f)
9h30m

11 de setembro
(6ª f)
12h00m

Reunião de Conselho
Pedagógico
Reuniões de
Departamento/
Reuniões Setoriais
Reunião de Diretores de
Turma
Reunião da Equipa
Multidisciplinar
(DL 54/2018)

OBJETIVOS / ORDEM DE TRABALHOS

Planeamento do novo ano:
□ Organização pedagógica e funcionamento
□ Gestão curricular: Operacionalização das Aprendizagens
Essenciais;
□
□
□
□
□
□
□
□
□

14, 15 e 16 de
setembro
(2º a 4ªf)

Reuniões de Conselhos
de Turma

□
□

Articulação das equipas pedagógicas e planificação das
atividades
Linhas de orientação educativa / uniformização de
critérios
Caracterização da turma/ Identificação de alunos em
risco e medidas a adotar
PT – formulação das bases do Plano de Turma
/continuidade do projeto anterior
Plano de Ação Estratégica e medidas de promoção do
sucesso
Critérios de avaliação
Plano Anual de Atividades

□
□
□

Aspetos organizativos e prioridades 2020/2021
Entrega de horários
Outros assuntos

□
□
□

15 de setembro
(3ª f)
9h30m – 11h30m

16 de setembro
(4ªf)
14h30m

Reunião de Conselho
Pedagógico
Reuniões de
Departamento

Orientações gerais/funcionamento
Dinâmica dos Conselhos de Turma
Organização do Plano de Turma
Medidas de promoção do sucesso - Trabalho com os alunos
Preparação da receção aos alunos
Linhas de atuação inclusiva
Dinâmicas de acompanhamento para a recuperação das
aprendizagens
Atividades da EMAEI - calendarização

□

INTERVENIENTES

OBS

Biblioteca
Todos os elementos
do CP
Departamentos:
Grupos/Equipas
Educativas

Conforme agenda
a estabelecer pelo
Coordenador

Diretores de Turma

Via Webex

Elementos da EMAEI

Via Webex

Todos os docentes

Conforme agenda

Todos os elementos
do CP

Biblioteca

Direção
Departamentos
Todos os professores

Salas a definir

17 de setembro

Início do ano letivo

(5ªf)
□ Manhã
□ Tarde

18 de setembro
(6ªf)
□ Manhã
□ Tarde

21 de setembro
(2ªf)
8h15m

Receção e acolhimento
aos alunos
Apresentação dos
professores/ Início das
atividades
Início das Atividades
Letivas

Receção aos alunos dos diferentes anos de escolaridade
□ Receção aos alunos pelo diretor de turma
□ Horários
□ Normas de funcionamento

Receção aos alunos pelos professores da turma
□
□

Apresentação
Normas de conduta e funcionamento

Início das atividades em horário designado para cada ano de
escolaridade
□ Aulas no horário designado para cada turma – 7, 8º, 9º,10,
11º e 12º Ano
□

Diretores de Turma/
Alunos (7º ao 12º
Ano)

Respetivas salas

Todos os professores
com horário letivo
nesse dia/
Alunos

Respetivas salas

Professores / alunos

Respetivas salas

Oeiras e Escola Secundária Quinta do Marquês, 04 de setembro de 2020
A diretora: Júlia Tainha

