AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 4 DE ÉVORA – 135562
Sede: Escola Secundária André de Gouveia – 40085

PLANO DE ATIVIDADES – CONSELHO DOS DIRETORES DE TURMA DOS CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS
2017 – 2018

Competências

Atividades

Calendarização
6 de setembro;

Elaboração das propostas de convocatórias e coordenação das reuniões do conselho de

As definidas no regulamento interno

diretores de turma.

13 de dezembro;
21 de março;
4 de junho.

Integração de todos os diretores de turma na vida da escola.
Participação nas atividades do “dia do diploma”.

Sempre que necessário.
Setembro.

Planificação, com os diretores de turma, da receção aos alunos e pais e encarregados de
educação.
Planificação, com os diretores de turma, das reuniões com pais e encarregados de
educação.
Planificação, com os diretores de turma, das reuniões de conselhos de turma (de avaliação e
outras).

Início do ano escolar.

Final de cada período e sempre
que se revele necessário.
Início do ano letivo, final de cada
período e sempre que se revele
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Competências

Atividades

Calendarização
necessário.

Produção e entrega, aos diretores de turma, de documentos de suporte às diferentes
reuniões, bem como de outros documentos considerados facilitadores do bom desempenho

Em cada reunião e sempre que

das competências do diretor de turma

necessário

Divulgação da legislação essencial ao adequado desempenho das competências do diretor
de turma.

Sempre que necessário.

Representação, junto das estruturas de administração e gestão, dos docentes do conselho
de diretores de Turma.
Participação nas reuniões do conselho pedagógico, promovendo a articulação entre esta
estrutura e o conselho de diretores de turma.
Promoção da execução das orientações e/ou deliberações do conselho pedagógico.

Sempre que necessário.

De acordo com plano de
atividades de CP.
Ao longo do ano letivo.

Promoção da articulação entre os diretores de turma e o serviço de educação especial,
nomeadamente no que concerne à elaboração e avaliação de programas educativos

Sempre que necessário.

individuais para alunos com necessidades educativas especiais.
Promoção da colaboração entre diretores de turma, serviço de psicologia e orientação,

Sempre que necessário.
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Competências

Atividades

Calendarização

serviço de educação especial, programa de educação para a saúde (…), nomeadamente no
âmbito da melhoria dos resultados escolares, da disciplina, da orientação vocacional, da
reavaliação do percurso formativo, da alimentação e hábitos saudáveis, da educação sexual
(...)
Planificação, em colaboração com os diretores de turma e SPO, de atividades de
informação/formação sobre exames nacionais e acesso ao ensino superior.
Realização de um levantamento de intenções dos alunos do 11º ano, relativamente à sua
inscrição em disciplinas de opção do 12º ano.
Identificação de necessidades de formação no âmbito da direção de turma.

Segundo período.

Segunda metade do 3º período.
Final do ano letivo.

Elaboração de um questionário, dirigido aos diretores de turma, que vise uma avaliação do
trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, no sentido de se superarem os pontos fracos e

Final do ano letivo.

consolidarem/melhorarem os pontos fortes.

A coordenadora dos diretores de turma dos cursos científico-humanísticos
Aida Almeida
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