Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região do Algarve
Agrupamento de Escolas Júlio Dantas - 145415

Calendarização das atividades do início do ano letivo 2013/2014
Data

Hora

Local
ESJD

2/09
15.00

3/09
4/09

14.30
9.30
11.00

EBT
EBT
EBT
11
EBT
A0.11
ESJD
A0.11
ESJD
Gab.
Depart.

15.00

5/09

EBT
Sala 11

6/09

Atividade

Ordem de trabalhos

Observações

Apresentação dos docentes nos serviços administrativos,
(devem preencher o retorno ao serviço)
Prova de equivalência . (Calendário próprio já divulgado)
Prova de equivalência. (Calendário próprio)
Reunião com a equipa da
Informações
constituição de turma
Análise dos pedidos de mudança de turma
2013/2014
Prova de equivalência. (Calendário próprio)
Reunião da Direção
Reunião da Direção com os Coordenadores de Departamento.
Reunião dos coordenadores de departamento
com os coordenadores de
grupo de recrutamento.
Reunião de docentes de 4.º
ano em 2012/2013 e Dts de
5.º ano em 2013 /2014.

Informações sobre o
funcionamento do
departamento.
...
Informações.

Convocatória a
cargo dos
Coordenadores
Presidem os
coordenadores
dos DT

Trabalho individual de preparação do ano letivo.
9.00

EBT
ESJD

Reuniões de DT
(Marcação de sala, ordem
de trabalhos ajustada e
convocatória a cargo dos
coordenadores dos DT).

14.30

EBT
ESJD

Reuniões de grupo de
recrutamento, a marcar
pelo coordenador de cada
grupo.

- Informações.
- Planificação de trabalhos.
- Preparação da receção dos alunos (todos os
anos)
-Preparação das reuniões de conselho de
turma.

9/09

10/09

9.00

15.00

Sala
A0.11

ESJD
Gabinete de
cada
departamento

Conselho Pedagógico

Reunião dos
coordenadores de
departamento com os
coordenadores de grupo de
recrutamento.

- Planificação das atividades letivas.
- Critérios de avaliação.
...
- Informações.
- Aprovação dos horários dos alunos.
- Início do ano letivo
( procedimentos, receção dos alunos).
- Aprovação das propostas de colocação de
professores de técnicas especiais.
- Aprovação do calendário e ordem de
trabalhos dos conselhos de turma.
……
Entrega dos horários.
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Data

Hora

10/09

EBT
e
16.00
ESJD

16.30
10.00

11/09

14.30
15.00

12/09

Local

Atividade
Reuniões grupo de
recrutamento

Ordem de trabalhos

Observações

-Informações.
-Entrega dos horários.

(Marcação de sala, ordem de
trabalhos ajustada e
convocatória a cargo do
coordenador do grupo).

Afixação dos horários dos alunos e colocação dos mesmos na página do agrupamento.

ESJD
D1.4
D1.10
ESJD
D1.4
D1.10
EBT
ESJD

Formação do Programa Inovar para professores colocados de novo no
agrupamento.
Formação do Programa Inovar para DT e D. de Curso pela 1ª vez.
Reuniões de grupo de
recrutamento, (a marcar
pelo coordenador de cada
grupo).

- Aprovação das planificações das atividades
letivas.

INÍCIO DAS ACTIVIDADES LETIVAS

13/09

9.30
9.30

17/09

10.30
14.00
18.30

18/09

18.30

EBT
ESJD

Reunião de turma com o DT- turmas de 5.º e 7.º ano.
Receção aos alunos do 9.º Ano, seguida de visita guiada à Escola.

(Biblioteca)

ESJD

EBT
EBT
ESJD
EBT
ESJD

Reunião de turma com o DT- turmas de 10.º, 11.º e 12.º anos.
Reunião de turma com o DT- turmas de 6.º e 8.º anos.
Reunião dos DT do 2.º ciclo com os encarregados de educação.
Reunião dos DT dos 10.º e 11.º anos, com os encarregados de educação.
Reunião dos DT do 3.º ciclo com os encarregados de educação.
Reunião dos DT dos 9.º e 12.º anos, com os encarregados de educação.

ESJD
27/09

17.00

(Sala do
aluno)

Dia do Diploma

Entrega de prémios :
- Melhores alunos dos 2.º e 3.º ciclos, 2012/2013;
- Mérito – alunos dos 2.º e 3.º ciclos.
Entrega de prémios e diplomas:
- Prémios do quadro de valor e excelência
(ESJD);
- Certificados e diplomas aos alunos do 12.º ano
(C.C. Humanísticos e C. Profissionais);
- Prémios e Diplomas aos melhores alunos de
turma e ano;
- Prémio de mérito ao melhor aluno do 12.º ano
dos Cursos Humanísticos e Profissionais.

Obs: Este calendário poderá ser pontualmente alterado mas, desde já, se informa que
constitui convocatória para as reuniões/ações nele previstas.
Lagos, 29 de agosto de 2013
A Diretora do AEJD
(Maria da Graça Cabrita)
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