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INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 2016-2017 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

1 de setembro 

Quinta-feira 

Receção dos docentes 

14h – Reunião da direção 
Escola sede 

2 de setembro 

Sexta-feira 

9h – Reunião com docentes do pré-escolar; 

 10.30h - Reunião com docentes do  1.º ciclo; 

14.30h – Reunião de articulação do 1.º ciclo e pré-escolar; 

Escola sede 

5 de setembro 

Segunda-feira 

9h – Reunião do Conselho Pedagógico; 

14h – Reunião de todos os grupos disciplinares; 

16h – Reunião dos departamentos. 

Escola sede 

6 de setembro 

Terça-feira 

Jornadas da Educação – organizadas pela Câmara Municipal para 

educadoras e docentes, sujeito a inscrição prévia, no portal da Câmara. 

Torre da 

Oliva 

7 de setembro 

Quarta-feira 

Jornadas da Educação – organizadas pela Câmara Municipal para 

educadoras e docentes, sujeito a inscrição prévia, no portal da Câmara. 

Torre da 

Oliva 

8 de setembro 

Quinta-feira 

9.30 – Reunião Geral de Agrupamento. 

11h – Reunião de docentes da escola sede; 

11h – Reunião do Conselho de Docentes, pré-escolar; 

14.30h – Reunião do Conselho de Docentes, 1.º ciclo; 

18.30h – Reunião com encarregados de educação do pré-escolar. 

Escola sede 

9 de setembro 

Sexta-feira 

9h – Reunião do Conselho Pedagógico; 

11h – Reunião das coordenadoras de departamento da escola sede, com 

representantes de grupo; 

11h – Reunião da coordenadora dos cursos profissionais com diretores 

de cada curso; 

 
14.30h – Reuniões dos docentes do 1.º ciclo e pré, em cada uma das 

escolas. 

 

 

Escola sede 

 

 

 
Travessas,  

Devesa, 

Ribeiros e  

Espadanal 

12 de setembro 

Segunda-feira 

9h – Reunião de docentes de todos os grupos disciplinares; 

9.30h – Reunião com docentes do 1.º ciclo (Plano de ação estratégica); 

11h – Reunião com todos os docentes que lecionam cursos profissionais; 

12h – Reunião de diretores de turma; 

18.30h – Reunião com encarregados de educação dos alunos do 1.º ciclo. 

 

Escola sede 
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13 de setembro 

Terça-feira 

9.30 – Afixação dos horários Em todas 

as escolas 

14 de setembro 

Quarta-feira 

9h – Receção aos alunos do 5.º ano; 

        (a apresentação da escola é feita pelos Diretores de Turma) 

9h – Início do pré-escolar (receção aos alunos que vêm pela primeira 

vez); 

 

9h – Início do 1.º ano – apresentação em cada uma das escolas básicas. 

 

11.30h – Apresentação de todos os docentes aos alunos do 5.º ano; 

14.30h – Receção aos alunos dos 7.º e 10.º anos. 

 
Escola sede 

JI da Devesa, 

Ribeiros  e 

Travessas 

 
Espadanal e 

Ribeiros 

 
Escola sede 

15 de setembro 

Quinta-feira 

9h – Início das atividades letivas para todos os alunos, do pré-escolar ao 

12.º ano, cumprindo o horário normal; 

18.30h – Reunião com encarregados de educação da escola sede. 

Nas 

respetivas 

escolas 

   

23 de setembro 

Sexta-feira 

21.30h – Entrega de diplomas aos antigos alunos do 12.º ano (ano letivo 

2015/2016). 

Auditório 

da 

Escola sede 

 
 
 
 

S. João da Madeira, 9 de agosto de 2016 
 
 

O Diretor 
 
 
 

___________________________ 
Mário António da Silva Coelho 


