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CALENDÁRIO ESCOLAR
PERÍODO
1º período
2º período
3º período

INÍCIO
17 setembro
3 janeiro
23 abril

FIM
14 dezembro
5 abril
5 junho - 9º, 11º e 12º, anos de escolaridade
14 junho - 5º, 6º, 7º, 8º e 10º, anos de escolaridade
21 junho - Educação pré-escolar e 1º ciclo
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Docentes

AEG1 – um agrupamento de projeto,
com projetos e para projetos

Desenvolvimento Sustentável
Caros colegas,

Documentos – organização e partilha
Tendo em vista a promoção do trabalho colaborativo, os documentos produzidos no
agrupamento são partilhados na/no ( acessível a partir do portal do AEG1, wwwaeg1.pt hiperligações internas):
. Plataforma Moodle (moodle.aeg1.pt) – permite a disponibilização e/ou consulta de
materiais e de recursos aos alunos e famílias, por exemplo, planificações gerais, critérios
de avaliação, matrizes, entre outros. O acesso é restrito e só pode ser feito mediante
registo prévio. Responsável: Rui Mesquita (rui.mesquita@aeg1.pt)
. Dossier Digital do Departamento (D3) - tem como objetivo permitir a partilha dos
diversos materiais utilizados pelos docentes de cada departamento: atas, testes, fichas de
trabalho,... A gestão do dossier é da responsabilidade dos coordenadores e o acesso é
restrito aos professores dos diversos departamentos.
. Google Drive - tem como objetivo permitir a partilha de materiais utilizados pelos
docentes de todo o AEG1: modelos, listas, documentos, etc....

ESCOLA
SECUNDÁRIA
GONDOMAR

E. B. de Jovim
e Foz do Sousa

www.aeg1.pt

EB Atães
EB Jancido
EB/JI Gens
EB/JI Outeiro
JI Atães
JI Jancido
JI Ribeira
JI Trás da Serra

UNIÃO EUROPEIA
PROGRAMA OPERACIONAL CAPITAL HUMANO

Fundo Social Europeu

Governo da República
Portuguesa

2017-2018 foi um ano letivo marcado por
excelentes desempenhos, permitindo-me destacar,
de seguida, três áreas:
. a participação dos nossos alunos em concursos de
âmbito regional e/ou nacional que puseram à
prova competências diversas o Concurso Todos
Contam, a Junior Achievement, o concurso Ciência
na Escola, da Fundação Ilídio Pinho, o Concurso
Nacional de Leitura, o Concurso Valores de abril,
Valores da Europa, Cidadania Europeia, as
Olimpíadas do Conhecimento e, no Desporto
Escolar, modalidade Ténis de Mesa;
. é, também, com orgulho que constatamos que os
nossos alunos dos cursos profissionais têm vindo
a alcançar índices muito interessantes de
conclusão dos respetivos cursos, tendo sido
apresentadas algumas provas de aptidão
profissional com uma qualidade invejável, o que
garante igualmente bons níveis de
empregabilidade;
. nos exames nacionais, os nossos alunos obtiveram
classificações acima da média nacional, nas
seguintes disciplinas: 9º ano – Português (ESG e
EBJFS), Matemática (EBJFS); 11º ano - Economia
A; Filosofia e Literatura Portuguesa; 12º ano –
Português, História A.
O trabalho dedicado de todos esteve, certamente,
na origem do reconhecimento que os pais têm feito
ao escolherem-nos para escola dos seus filhos. Por
isso, é com enorme alegria, mas muita
responsabilidade, que temos vindo a crescer em
número de alunos e em número de turmas,
nomeadamente, no 2º ciclo e no ensino secundário.
Queremos crescer também noutros ciclos e, por
isso, iremos prestar especial atenção ao 3º ciclo.

REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO
DGEstE - Delegação Norte

AGRUPAMENTO
de ESCOLAS n.º 1
de GONDOMAR
CÓDIGO (151993)

Em 2018-2019, o foco do nosso trabalho
continuará a ser cada um dos nossos
alunos e a melhoria das suas
aprendizagens, procurando tornar a sala
de aula cada vez mais aliciante. Seguindo
as propostas feitas nas 3as Jornadas
Pedagógicas, reforçamos o trabalho
colaborativo, dentro e fora da sala de aula
e criamos equipas pedagógicas mais
estáveis e sustentáveis.
Para 2018-2019, definimos quatro
objetivos estruturantes da nossa ação:
. continuar a apostar na riqueza e
diversidade da nossa oferta educativa
. reforçar a abertura do agrupamento
ao exterior: às famílias, às empresas e
a diversas instituições
. apostar numa escola mais
sustentável, para nos tornarmos um
agrupamento sem plástico
. aumentar o número de projetos em
desenvolvimento e respetiva
participação em concursos externos.
São, pois, estes alguns dos desafios que
vos lanço e que assumo para este ano.
Estou segura que com esta equipa de
docentes, que já demonstrou capacidade
e resiliência para superar muitos desafios,
temos reunidas as condições para
continuarmos a alcançar os nossos
objetivos.
Como sempre, conto convosco, assim
como vocês podem contar com o nosso
empenho e total dedicação!
Desejo a cada um de vós um ano letivo
pleno de realizações pessoais e
profissionais.
A diretora
Lília Silva

CONTACTOS ÚTEIS
MAIL

Presidente Conselho Geral
Direção

Luís Costa
Lília Silva (Diretora)
Manuela Garrido (Subdiretora)
Pedro Sousa (Adjunto)
Luís Grilo (Adjunto)
Fáma Sampaio (Adjunta)

conselho.geral@aeg1.pt
lilia.silva@aeg1.pt
manuela.garrido@aeg1.pt
pedro.sousa@aeg1.pt
luis.grilo@aeg1.pt
maria.sampaio@aeg1.pt

Gore Rosas
Isaura Magano
Floripes Almeida
Etelvina Pereira
Cremilde Correia
Maria José Peixoto
Teresa Cameira
Fernanda Santos
Nascimento Miranda
Joaquim Oliveira
Alice Figueiredo
Ercília Adão
Maria João Mesquita
Joaquim Oliveira
António Sérgio
Teresa Fonseca
Lurdes Amaral
Jorge Rodrigues
Filomena Marns
Lurdes Amaral
Teresa Cameira
Maria José Pinto
Etelvira Figueiredo

gore.rosas@aeg1.pt
isaura.magano@aeg1.pt
ﬂoripes.almeida@aeg1.pt
etelvina.pereira@aeg1.pt
cremilde.correia@aeg1.pt
maria.jose.peixoto@aeg1.pt
teresa.cameira@aeg1.pt
fernanda.santos@aeg1.pt
nascimento.miranda@aeg1.pt
joaquim.oliveira@aeg1.pt
alice.ﬁgueiredo@aeg1.pt
ercilia.adao@aeg1.pt
maria.joao.mesquita@aeg1.pt
joaquim.oliveira@aeg1.pt
antonio.sergio@aeg1.pt
teresa.fonseca@aeg1.pt
lurdes.amaral@aeg1.pt
jorge.rodrigues@aeg1.pt
ﬁlomena.marns@aeg1.pt
lurdes.amaral@aeg1.pt
teresa.cameira@aeg1.pt
maria.jose.pinto@aeg1.pt
etelvira.ﬁgueiredo@aeg1.pt

Coord. da EB de Jovim e Foz do Sousa
Coord. da EB de Atães
Coord. da EB /JI Gens
Coord. da EB de Jancido
Coord. da EB Outeiro / JI Jovim
Coord. do JI Atães
Coord. do JI Jancido
Coord. do JI Ribeira
Coord. do JI Trás da Serra
Serviços Administravos AEG1
Secretaria EBJFS
Loja do Aluno ESG

Alice Figueiredo
Ana Paula Cardoso
Glória Anabela Silva
Sónia Soares
Mercês Valente
Fáma Pereira
Fáma Mendes
Ermelinda Silva
Rosa Rocha

alice.ﬁgueiredo@aeg1.pt
ana.cardoso@aeg1.pt
gloria.silva@aeg1.pt
sonia.soares@aeg1.pt
merces.valente@aeg1.pt
fama.pereira@aeg1.pt
fama.mendes@aeg1.pt
ermelinda.silva@aeg1.pt
rosa.rocha@aeg1.pt
servicos.administravos@aeg1.pt
secretariajovim@gmail.com
esglojadoaluno@gmail.com

PBX ESG
PBX EBJFS

224 830 408
224 507 440

Coordenações
Ensino Pré Escolar
1º Ciclo
DT 2º Ciclo
DT 3º Ciclo
DT Sec.
Dep. Língua Materna
Dep. Línguas Estrangeiras
Dep. Matemáca
Dep. Ciências Experimentais
Dep. Engenharias
Dep. Expressões
Dep. Ciências Sociais e Humanas
Coordenadora Cursos Proﬁssionais
Diret. C. P. Frio e Climazação
Diret. C. P. Instações Eletricas
Diret. C. P. Informáca
Diret. C. P. Secretariado
Diret. C. P. Análise Laboratorial
Diret. C. P. Animação em Turismo
Diret. C. P. Turismo Ambiental e Rural
Coord. de Projetos
Serviços Psicologia e Orientação
Centro Qualiﬁca

PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR
Com vista a levar a bom termo o Plano de Ação de Melhoria do Sucesso Escolar dos alunos,
definimos, também, no AEG1, as seguintes medidas:
Medida 1 - promover a compreensão da leitura e do cálculo
Medida 2 – reforçar a literacia científica e digital
Medida 3 - concluir cada ciclo no tempo previsto
Medida 4 – promover estilos de vida saudáveis

A avaliação dos alunos no AEG1
Domínios gerais e ponderações
No Quadro 1. , apresentam-se os domínios, subdomínios e instrumentos / indicadores
enquadradores da avaliação das crianças e alunos do AEG1. No Quadro 2, sistematizam-se os pesos a
atribuir a cada um destes domínios, tendo em conta os vários níveis de ensino.
Sempre que seja entendido como necessário, serão definidas especificidades no seio de cada
departamento.
Quadro 1.
Domínios

DISCIPLINAS
Português - 6º e 8º ano
Português - 9º ano
Matemática A - 11º ano
Matemática A - 12º ano
Física e Química A - 10º ano
Biologia e Geologia - 11º ano
MACS - 11º ano
Matemática - 9º ano
Português - 10º ano
7 / 2 Português - 12º ano
8 / 2 Português - 11º ano
28 / 2 Filosoa - 11º ano

DATA
11 / 3
19 / 3
20 / 3
21 / 3
26 / 3
24 / 4
29 / 4

DISCIPLINAS
História A - 11º ano
MACS - 10º ano
Matemática - 6º ano e 8º ano
Biologia e Geologia - 10º ano
Geograa A - 11º ano
História A - 10º ano
Matemática A - 10º ano
Geograa A - 10º ano
30 / 4 Física e Química A - 11º ano
História A - 12º ano
22 / 5 Economia A - 10º e 11º ano
Geometria Descritiva A - 10º ano

Subdomínios

Conhecimentos, Oralidade
capacidades e/ou Componente laboratorial
Aplicação prática de
competências
conhecimentos

Atitudes e
valores

CALENDÁRIO DE PROVAS COMUNS
DATA
26 / 11
29 / 11
5 / 12
16 / 1
23 / 1
28 / 1
1/2
5/2

Quadro 2. - Ponderação

Responsabilidade
Relacionamento
interpessoal
Autorregulação e
autonomia

Instrumentos/
indicadores

Nível de ensino*

Questões de aulas
Fichas de trabalho
Trabalho de grupo
Trabalho de pesquisa
Testes de avaliação
pontualidade
assiduidade
material
sociabilidade
respeito
cooperação
espírito crítico
autoavaliação
proatividade

1º ciclo
2º e 3º ciclo
3º ciclo profissionalizante
- cursos
científico - humanísticos
- cursos profissionais

Ensino
Secundário

NOME

trabalhos desenvolvidos
no âmbito de
Cidadania e Desenvolvimento

CARGO

Conhecimentos e
capacidades /
competências¹⁾

Atitudes e
valores¹⁾

75%
60% - 85%
50%

25%
15% - 40%
50%

90% - 95%

5% - 10%

80%

20%

* No caso da educação pré-escolar e de acordo com as Orientações Curriculares, os
processos avaliativos têm sempre um caráter formativo, procurando
sistematicamente a recolha de informação acerca do desenvolvimento das crianças.
1)
No seio de cada departamento, serão definidos intervalos e pesos específicos, no
respeitante aos dois domínios Conhecimentos e capacidades / competências e
Atitudes e valores.
Qualquer trabalho realizado fora da sala de aula assume um caráter diagnóstico e/ou
formativo e insere-se no domínio das atitudes e dos valores. A sua apresentação
individual, em contexto de aula, será considerada no domínio dos conhecimentos
/competências.

Plataforma de apoio à prática letiva (http://giae.aeg1.pt:81)
- sumários eletrónicos (netAlunos):
plataforma de gestão das atividades letivas e não letivas
- requisição de recursos (netServicos):

N

O
OV plataforma de apoio ao docente que permite a requisição online de determinados
recursos educativos (salas específicas, computadores portáteis e videoprojetores).
as credenciais de acesso são
- utilizador: fXXXX (X é o n.º de funcionário)
- senha: DDMMAAAA (data de nascimento com 8 dígitos).

