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Agenda

1. Informações

2. Preparação do ano letivo



As 6 escolas



ano letivo 2017-2018

Assessores Técnico-Pedagógicos



Coordenadora de estabelecimento e Assessores



Cartão multiusos



Portal



Portal do Aluno



Projeto Educativo

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são 

asas….

Escolas que são asas não amam pássaros 

engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. 

Existem para dar aos pássaros coragem para voar. 

Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o 

voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode 

ser ensinado. Só pode ser encorajado.”
Ruben Alves



Projeto Educativo

Valores

Trabalho e Respeito

Responsabilidade 

Criatividade e Diálogo

Liberdade e Colaboração

Cooperação e Compromisso, 

Inovação e Confiança





Tema integrador





Calendário escolar

1º Período 

13 de setembro a 17 dezembro 2019

2º Período 

6 de janeiro a 27 de março
Interrupção do Carnaval:24 a 26 de fevereiro

Semana Aberta : 17 a 21 de fevereiro

3º Período  

14 de abril a …

… 4 de junho 9º, 11º e 12º anos

… 9 de junho 5º, 6º, 7º, 8º e 10º anos 





Critérios de Avaliação Atitudes e Valores

Responsabilidade (pontualidade; material necessário; 

cumprimento de regras e normas de conduta)

Empenho (nível de atenção; grau de participação; 

adequação dos ritmos de trabalho)

Cooperação/colaboração (respeito pelos outros; 

trabalho colaborativo; entreajuda)

Autonomia (espírito de iniciativa e confiança)

Atitude crítica (capacidade reflexiva e de avaliação)



Ensino Básico

de 0% a 19% – Muito fraco

de 20% a 49% – Insuficiente

de 50% a 69% – Suficiente

de 70% a 89% – Bom

de 90% a 100% – Muito Bom

Nomenclatura instrumentos de avaliação



Nomenclatura instrumentos de avaliação

Ensino Secundário 

de 0 a 4,4 valores – Muito fraco

de 4,5 a 9,4 valores – Insuficiente

de 9,5 a 13,4 valores – Suficiente

de 13,5 a 17,4 valores – Bom

de 17,5 a 20 valores – Muito Bom



Publicações do AEV

Contributos são bem-vindos…



Blogues 



Make change happen!

Bom ano letivo 2019/2020!


