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INÍCIO DO ANO LETIVO 2017/2018 

 

Mapa de Atividades 
 

DIA HORA ATIVIDADE 

LOCAL 

(salas a afixar 

oportunamente) 

1 

(sexta feira) 

9h30m Continuação dos trabalhos da Comissão de Horários. 

ESFHP 

EBT 

EBP 

4 

(seg unda feira) 

9h e 11h15m Exames dos cursos profissionais (época de setembro). ESFHP 

9h30m Reunião do Departamento do Pré Escolar com o adjunto Florentino Ramos  EBT 

10h 

Reunião do Conselho de Diretores de Turma para eleição dos Coordenadores de Diretores de 

Turma com assento no Conselho Pedagógico (art.º 40 e 41 do RI). 

Notas: Os coordenadores são designados pelo Diretor, sob proposta do respetivo conselho (art.º 79 do RI). 

As reuniões são presididas pelos docentes que exerceram esta função no ano letivo 2016/2017 ou no caso da sua ausência o 

docente mais antigo. 

ESFHP 

EBT 

EBP 

10h30m Reunião dos Docentes do 1º CEB com o adjunto Florentino Ramos. EBT 

14h 

Reunião dos Serviços Especializados de Educação Especial para os assuntos: 

- Planificação Anual. 

- Calendarização das reuniões das equipas pedagógicas. 

- Estratégias a desenvolver. 

- Propostas de distribuição de serviço. 

- (…) 

ESFHP 

16h Reunião do Conselho Pedagógico Extraordinário. ESFHP 

5 

(terça feira) 

9h e 14h30m Exames dos cursos profissionais (época de setembro). ESFHP 

9h30m 

Reunião do Departamento do Pré Escolar para os assuntos: 

- Propostas para o Plano Anual de Atividades. 

- Planificação Anual. 

- Critérios/instrumentos de avaliação (de acordo com o DN 1-F/2016, de 5 de abril). 

- (…) 

EBT 

Reunião dos Conselhos de Ano do 1ºCEB para eleição do Delegado de Ano. 

Notas: O Delegado de Ano é designado pelo diretor, sob proposta do grupo. 

As reuniões são presididas pelos docentes que exerceram as funções de Delegado de Ano no ano letivo 2016/2017 ou, na sua 

ausência, pelo docente mais graduado. 

EBT 

15h 

Reunião dos Conselhos de Diretores de Turma, de acordo com a sua composição para os 

assuntos: 

- Preparação das reuniões de Conselhos de Turma, a realizar nos dias 7, 8 e 11. 

- Preparação das reuniões com os alunos e EE, a realizar no dia 13. 

- (…) 

Nota: A próxima reunião com os Diretores de Turma deverá ser convocada pelo Coordenador de Diretores de Turmas nas 

respetivas subunidades. 

ESFHP 

EBT 

EBT 

18h Reunião do Conselho Geral. ESFHP 
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6 

(quarta feira) 

9h, 11h15m e 14h Ex ames dos cursos profissionais e vocacionais (época de setembr o). ESFHP 

9h30m 

Reunião dos Conselhos de Ano do 1ºCEB  par a os assuntos: 

- Pr opostas par a o Plano Anual de Atividades. 

- Planificação Anual. 

- Cr itér ios/instrumentos de avaliação (de acor do com o DN 1-F/2016, de 5 de abr il). 

- (…) 

EBT 

10h 

Reunião dos Conselhos de Grupos Disciplinares par a os assuntos: 

- Eleição do Delegado de Gr upo. 

- Pr opostas par a o Plano Anual de Atividades. 

- Planificação Anual. 

- Cr itér ios de avaliação (de acor do com o DN 1-F/2016, de 5 de abr il). 

- (…) 

Notas: O Delegado de Gr upo é designado pelo dir etor , sob pr oposta do gr upo. 

As r euniões são pr esididas pelos docentes que ex er cer am as funções de Delegado de Gr upo no ano letivo 

2016/2017 ou, na sua ausência, pelo docente mais gr aduado. No caso do gr upo 350 (Espanhol), havendo 

quór um pr esidirá à r eunião a docente Madalena Silva. 

ESFHP 

15h Reunião do Coordenador dos cursos profissionais com os r espetivos Diretores dos cursos. ESFHP 

7 

(quinta feira) 

9h Ex ames dos cursos profissionais (época de setembr o). ESFHP 

9h30m Reunião Geral com toda a comunidade docente e não docente. EBT 

14h 
Reunião dos docentes do 1º CEB em Apoio Educativo. EBT 

Ex ames dos cursos vocacionais (época de setembr o). ESFHP 

Dur ante a tar de 

(calendár io a 

afix ar ) 

Reuniões dos Conselhos de Turma do 5º, 7º, 10º ano, cur sos pr ofissionais (10ºano) e CEF. 

Nota: Nesta r eunião dever á estar  presente o docente de Educação Especial. 

ESFHP 

EBT 

EBP 

8 

(sexta feira) 

9h Ex ames dos cursos profissionais (época de setembr o). ESFHP 

Dur ante a manhã 

(calendár io a 

afix ar ) 

Reuniões dos Conselhos de Turma do 5º, 7º, 10º ano, cur sos pr ofissionais (10ºano) e CEF. 

Nota: Nesta r eunião dever á estar  presente o docente de Educação Especial. 

ESFHP 

EBT 

EBP 

14h Ex ames dos cursos vocacionais (época de setembr o). ESFHP 

11 

(seg unda feira) 

9h30m 
Reunião dos Departamentos da Educação pré-escolar e 1º CEB  par a apr ovação dos documentos 

pedagógicos, definidos pelos Conselhos de Ano. 
EBT 

Dur ante o dia 

(calendár io a 

afix ar ) 

Reuniões dos Conselhos de Turma do 5º, 7º, 10º ano, cur sos pr ofissionais (10ºano) e CEF. 

Nota: Nesta r eunião dever á estar  presente o docente de Educação Especial. 

ESFHP 

EBT 

EBP 

12 

(terça feira) 

Dur ante a manhã 
Reuniões da Dir eção com as Lideranças Intermédias constituídas por pessoal não docente. A deter minar  

Reuniões da Dir eção com as Lideranças Intermédias constituídas por pessoal docente . A deter minar  

15h 

Reunião dos Departamentos (Ex pressões, Línguas e Humanidades, Ciências Sociais e Humanas e 

Matemática e Ciências Ex atas), par a apr ovação das planificações, cr itér ios de avaliação e pr opostas par a o 

Plano Anual de atividades, entr e outr os assuntos, definidos pelos Conselhos de Gr upo. 

ESFHP 

13 

(quarta feira) 

9h30m 

Reunião dos Dir etores de cur so / Dir etores de Tur ma / Titular es de Tur ma / Titular es de Gr upo com os 

Encar r egados de Educação nos: 

- Estabelecimentos de educação e ensino da ár ea de Paúl – Educação pr é-escolar , 1º, 2º, 3º ciclos: 

- Estabelecimentos de educação e ensino da ár ea de Tor tosendo – Educação pr é-escolar , 1ºciclo e 5º ano: 

Receção dos alunos e respetivos pais e encarregados de educação. 

- ES Fr ei Heitor  Pinto: 

Receção dos alunos e respetivos pais e encarregados de educação dos 7º, 10º anos, cursos profissionais 

e CEFs. 

Assuntos: or ganização do ano, hor ár ios, cur rículos, avaliação, apoios, visita à escola…  

Nos r espetivos 

estabelecimentos 

de ensino 

14h 

Reunião dos Dir etores de cur so / Dir etores de Tur ma com os Encar r egados de Educação. 

- EB Tor tosendo e ES Fr ei Heitor  Pinto:  

Receção dos alunos dos restantes anos de escolaridade (anos/turmas de continuidade) e dos seus pais 

e encarregados de educação. 

Assuntos: or ganização do ano, hor ár ios, cur rículos, avaliação, apoios, visita à escola… 

EBP 

EBT 

ESFHP 

Nota: a organização das atividades deste mapa será confirmada através do envio de um mapa de atividades diário, com 48h de antecedência. 

Deverão estar atentos ao e-mail institucional, portal do AEFHP e locais próprios de afixação. 
 

Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, 1 de setembro de 2017 
 

O Diretor 
Aníbal José da Trindade Jesus Mendes 


