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Calendário das reuniões de Diretores de Turma
Ano letivo 2017 / 2018

Dia

Hora

Sala

6 de setembro (4.ªfeira)

15h00m

B9
EBCV

19 de outubro (5.ªfeira)
(1ª Intercalar)

17h30m

Anfiteatro
ESAG

7 de dezembro (5.ªfeira)

17h30m

B9
EBCV

31 janeiro (4.ªfeira)
(2ª Intercalar)

17h30m

Anfiteatro
ESAG

13 de Março (3.ªfeira)

17h30m

B9
EBCV

31 de maio (5.ªfeira)
(9ºanos)

17h30m

B9
EBCV

4 de junho (2ªfeira)
(5º e 8º anos)

17h30m

B9
EBCV

7 de junho (5ªfeira)
(6º e 7º anos)

17h30m

B9
EBCV

Escola Básica Conde de Vilalva,8 de Setembro de 2017
A Coordenadora de Diretores de Turma
________________________________________
(Helena Fernandes)
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Ano letivo: 2017 / 2018

Planificação Anual do Trabalho
Conselho de diretores de turma
Competências do Conselho de Diretores de turma:
1) Representar os diretores de turma junto do conselho pedagógico;
2) Coordenar a ação do conselho, articulando estratégias e procedimentos;
3) Adotar os procedimentos necessários de modo a assegurar a articulação/ cooperação
do conselho com os serviços técnico-pedagógicos (núcleo de educação especial e apoio
educativo e orientação vocacional SPO), na gestão adequada de recursos, na integração
dos alunos com necessidade educativas especiais, e na adoção de medidas pedagógicas
destinadas a melhorar as aprendizagens;
4) Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos diretores de turma em
exercício;
5) Apresentar um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido.
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Ano letivo: 2017/ 2018

Plano Anual de trabalho de Coordenação
de Diretores de Turma de 2.º e 3.º ciclos

Planificação do trabalho a desenvolver no ano letivo de 2017/2018
Competências

Atividades a desenvolver

Representar os diretores de turma junto do
conselho pedagógico

Calendarização das reuniões do conselho de
diretores de turma, em função da
calendarização das reuniões de conselho
pedagógico.

Coordenar a ação dos conselhos, articulando
estratégias e procedimentos

Elaboração de documentos orientadores dos
procedimentos e estratégias a adotar em
todos os momentos de avaliação de alunos.

Adotar os procedimentos necessários de modo
a assegurar a articulação/ cooperação do
conselho com os serviços técnico-pedagógicos
(núcleo de educação especial e apoio educativo
e orientação vocacional SPO), na gestão
adequada de recursos, na integração dos
alunos com necessidade educativas especiais,
e na adoção de medidas pedagógicas
destinadas a melhorar as aprendizagens

Reuniões com a psicóloga dos Serviços de
Psicologia e Orientação Escolar e com as
docentes da Educação Especial.

Conceber e desencadear mecanismos de
formação e apoio aos diretores de turma em
exercício

Análise da nova legislação;
Elaboração de resumos com
informações/indicações emanadas do
Conselho Pedagógico;
• Criação de modelos de guião para as
diferentes reuniões dos Diretores de Turma;
• Elaboração/reformulação de
instrumentos de recolha de dados;

Assegurar a planificação das atividades e
projetos a desenvolver anualmente pelos
diretores de turma dentro das suas
competências, de acordo com as orientações
do conselho pedagógico

Planificação das propostas de atividades e
projetos a desenvolver anualmente pelas
diferentes turmas ao nível da Formação
Cívica, do PES e da Eco Escolas e outros

•
•

Recursos/Procedimentos

• Reuniões do Conselho
Pedagógico.
• Reuniões do Conselho de
Diretores de turma

• Legislação
• Reuniões do conselho
pedagógico.
• Instrumentos já existentes

• Recolha de informação
especializada.

• Legislação
• Reuniões do conselho
pedagógico.

Helena Isabel Reis Fernandes

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

• Instrumentos já existentes

Propostas de atividades e
projetos dos professores das
turmas e dos coordenadores
dos projetos (PES e Eco
Escolas, outros)

Agrupamento de Escolas nº4 de Évora, 8 de setembro de 2017
A Coordenadora de Diretores de Turma de 2º e 3ºciclos

Calendarização

1º Período

