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ABERTURA DO ANO LETIVO 2015/2016 
 

CALENDARIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
(ATUALIZAÇÃO) 

 
 
 

07 de setembro | segunda-feira 
15.30h 

Reunião Geral de Professores 
 
 
 

09 de setembro | quarta-feira 
9.30h – 13.00h 

14.00h – 17.30h  
Curso de formação: “Dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita: operacionalização, avaliação e 

intervenção” 
10.00h  

Reunião do Conselho Pedagógico 
 

 
 

10 de setembro | quinta-feira 
10.00h – 13.00h  

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 
14.30h – 17.30h 
2.º e 3.º Ciclos 

Reuniões dos Departamentos Curriculares / Conselhos de Docentes com o coordenador TEIP e a equipa de 
Autoavaliação do Agrupamento: apresentação do relatório de avaliação interna; apresentação do Plano de 

Melhoria 2014/2017 
 
 
 

11 de setembro | sexta-feira 
09.00h – 13.00h 

Curso de formação: “Dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita: operacionalização, avaliação e 
intervenção” 

10.00h – 11.00h 
Reunião de trabalho: TurmaMais 

(professores de Português e de Matemática; coordenadora do 1.º ciclo; coordenadora pedagógica do pré-
escolar e do 1.º ciclo) 

11.00h – 12.30h 
Sessão de trabalho com a Dra. Teodolinda Magro 

(docentes do 2.º e 3.º ciclos) 
14.00h – 18.00h 

Reuniões dos departamentos curriculares / conselhos de docentes: verificação/conclusão do PAA; propostas 
de alterações ao regimento; clubes temáticos; planificações disciplinares; TurmaMais; avaliação diagnóstica; 

supervisão pedagógica; articulação curricular e pedagógica; preparação do ano letivo… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
 

 

14 de Setembro | segunda-feira 
09.30h – 12.30h 

Reunião do conselho de diretores de turma 
9.30h – 13.00h 

14.00h – 17.30h  
Curso de formação: “Dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita: operacionalização, avaliação e 

intervenção” 
 

 
 

15 e 17 de setembro | terça e quinta-feira 
9.30h – 18.30h 

Reuniões dos conselhos de turma com a participação das docentes da Educação Especial e das técnicas do 
GAAF (nas turmas de 5.º ano de escolaridade estarão ainda presentes os docentes do 1.º ciclo que 

acompanharam os alunos no ano anterior) 
 
 
 

16 de setembro | quarta-feira 
10.00h 

Reunião de trabalho com docentes das turmas PIEF e técnicos da Associação A.R.T. 
14.30h 

Seminário: “A relação pedagógica” 
 
 
 

18 de setembro | sexta-feira 
09.30h – 11.30h 

Receção dos alunos do pré-escolar (nos JI) 
Receção dos alunos do 1.º ciclo (nas EB1) 

Receção das turmas do 5.º ano de escolaridade (na EB 2, 3 de Sande)   
 
 
 

21 de setembro | segunda-feira 
Início das aulas 

 

 
 
 
 
Sande, 07 de Setembro de 2015 
 
 
 

A Diretora 
 

Manuela da Conceição Monteiro Pinto Ferreira 


