Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro
Idanha-a-Nova

Preparação do Arranque do Ano Letivo 2018-2019

Calendarização das reuniões preparatórias
Data

Hora
09:30 H

11:30 H
03
setembro

Sala
3

3

Reunião
Reunião Geral de docentes

Reunião com o Pessoal Não Docente

(segunda)

Informações gerais sobre:
 Organização pedagógica do Agrupamento para o ano letivo 2018/19
 Flexibilidade curricular, Decreto-Lei nº 55/2018
 Educação Inclusiva, Decreto-Lei nº 54/2018
 Estratégia de Educação para a Cidadania, do Agrupamento

 Informações gerais sobre a organização do ano letivo 2018/2019
 Distribuição do serviço
 Contributo do Pessoal Não Docente para a imagem do Agrupamento, o bom funcionamento dos serviços e a integração de todos os alunos
 Planificação do processo de ensino/aprendizagem à luz do Decreto-Lei nº 55/2018, da definição de Aprendizagens Essenciais por ciclo e ano de escolaridade e do
Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória

14:30 H

1ªs Reuniões de Departamento Curricular

A partir de
Reuniões dos Grupos Disciplinares

04
09:00 H
setembro
(terça)

(a partir desta convocatória os coordenadores asseguram as respetivas
convocatórias para as reuniões seguintes, de modo a que todo o trabalho
de preparação do ano letivo esteja concluído até 10/setembro, vésperas
do 1º Conselho Pedagógico)

Até
10
setembro 14:30 H
(segunda)

10
setembro 09:00 H
(segunda)

Ordem de trabalhos

Reuniões dos Conselhos Diretores de Turma
(a partir desta convocatória os coordenadores asseguram as respetivas
convocatórias para as reuniões seguintes, de modo a que todo o trabalho
de preparação do ano letivo esteja concluído até 10/setembro, vésperas
do 1º Conselho Pedagógico)

2ªs Reuniões de Departamento Curricular

 Educação Inclusiva, Decreto-Lei nº 54/2018
 Adoção de práticas de planificação do trabalho pedagógico com base na definição prévia de aprendizagens consideradas essenciais por disciplina, ano e ciclo de
escolaridade, não se pretendendo subtrair algo ao currículo, mas antes definir e priorizar estrategicamente o conjunto das aprendizagens considerado essencial para
programar a sequencialidade do percurso educativo dos alunos com maiores garantias de sucesso
 Estratégia de Educação para a Cidadania, do Agrupamento
 Critérios de avaliação para e das aprendizagens
 Planificação do processo de ensino/aprendizagem à luz do Decreto-Lei nº 55/2018, da definição de Aprendizagens Essenciais por ciclo e ano de escolaridade e do
Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória
 Educação Inclusiva, Decreto-Lei nº 54/2018
 Adoção de práticas de planificação do trabalho pedagógico com base na definição prévia de aprendizagens consideradas essenciais por disciplina, ano e ciclo de
escolaridade, não se pretendendo subtrair algo ao currículo, mas antes definir e priorizar estrategicamente o conjunto das aprendizagens considerado essencial para
programar a sequencialidade do percurso educativo dos alunos com maiores garantias de sucesso
 Estratégia de Educação para Cidadania, do Agrupamento
 Critérios de avaliação para e das aprendizagens
 Flexibilidade curricular, Decreto-Lei nº 55/2018
 Educação Inclusiva, Decreto-Lei nº 54/2018
 O trabalho das Equipas educativas
 Critérios de avaliação para e das aprendizagens
 Estratégia de Educação para Cidadania, do Agrupamento
 Critérios de avaliação para as aprendizagens em Cidadania e Desenvolvimento
Balanço do trabalho produzido pelos grupos disciplinares e organização das propostas a submeter ao Conselho Pedagógico
 Aprendizagens essenciais por disciplina, ano e ciclo de escolaridade
 Flexibilidade curricular, Decreto-Lei nº 55/2018
 Educação Inclusiva, Decreto-Lei nº 54/2018
 Critérios de avaliação para e das aprendizagens
 Estratégia de Educação para Cidadania, do Agrupamento
 Critérios de avaliação para as aprendizagens em Cidadania e Desenvolvimento
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11
setembro 09:00 H

3

Reunião do Conselho Pedagógico

(terça)

 Informações gerais.
 Organização da abertura do ano letivo
 Análise, discussão e aprovação das propostas dos departamentos curriculares e dos Conselhos de Diretores de Turma relativamente a:
 Aprendizagens essenciais por disciplina, ano e ciclo de escolaridade
 Flexibilidade curricular, Decreto-Lei nº 55/2018
 Educação Inclusiva, Decreto-Lei nº 54/2018
 Critérios de avaliação para e das aprendizagens
 Estratégia de Educação para Cidadania, do Agrupamento; Critérios de avaliação para as aprendizagens em Cidadania e Desenvolvimento

12:00 H

Almoço de Receção
 Lideranças e trabalho em equipa
 A construção, pela Equipa Educativa, do plano de gestão integrada do currículo e desenvolvimento das atividades planeadas com vista à prossecução dos objetivos

12
setembro 09:00 H
(quarta)

13
setembro
(quinta)

14
setembro

3

estabelecidos
 O trabalho colaborativo em torno de projetos de gestão integrada do currículo
 Aprendizagens essenciais por disciplina, ano e ciclo de escolaridade
Reunião Órgão de Gestão com as Equipas Educativas
 Flexibilidade curricular, Decreto-Lei nº 55/2018
 Educação Inclusiva, Decreto-Lei nº 54/2018
 Critérios de avaliação para e das aprendizagens
 Estratégia de Educação para Cidadania, do Agrupamento
 Critérios de avaliação para as aprendizagens em Cidadania e Desenvolvimento

A partir
das
09:00 H

Reuniões das Equipas Educativas

09:00 H

C. C.
Abertura do ano letivo 2018-2019
Raiano

Trabalho autónomo das Equipas Educativas

Sessão de boas-vindas
Receção aos alunos e pais e encarregados de educação
Entrega de diplomas do Quadro de Excelência e de diplomas aos finalistas do ensino secundário
Receção e boas vindas

(sexta)

11:00 H

Escola Sessões de trabalho dos Diretores de Turma com Organização do ano letivo 2018/19; projeto educativo e regulamento interno; o projeto curricular da turma; as formas privilegiadas de comunicação entre diretor de
Sede alunos, pais e encarregados de educação
turma e pais/encarregados de educação; o contributo da família no processo educativo dos seus filhos; os serviços de apoio disponíveis no Agrupamento; divulgação e
subscrição de um código de conduta síntese do Regulamento Interno pelos encarregados de educação e alunos.

17
setembro

Início das atividades letivas em todo o Agrupamento

(segunda)

Idanha-a-Nova, 27 de agosto de 2018

O Diretor

(António Rijo Salgueiro)
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