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CONSELHO GERAL 

Quadriénio 

2014 - 2018 

Cronograma 

Reuniões Ordinárias / Extraordinárias 

Ano Letivo 

2017-2018 

Aprovado em 

17.10.2017 

 

Data Competências/Assuntos Estratégia/ Operacionalização 

 
4º Trimestre de 2017 
 
17 de outubro de 2017 

(reunião ordinária) 

 

 Aprovação do documento Cronograma das reuniões do 

Conselho Geral e definição de estratégias de trabalho até 

julho de 2018. 

  Plano Anual de Atividades: planificação de atividades 

propostas pelo C: G: 

 Constituição de assessorias. 

 

 

 

 Envio atempado de convocatória e 

documentos/propostas. 

 

 

4ºTrimestre de 2017 

21 de novembro de 2017 

(reunião extraordinária) 

 

 Aprovação do Plano Anual de Atividades 2017/2018. 

 Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação. 

 Elaboração de recomendações aos restantes órgãos, tendo 

em vista o desenvolvimento do Projeto Educativo e o 

cumprimento do Plano Anual de Atividades. 

 Definição das linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento. 

 

 

 Envio atempado de convocatória e 

documentos/propostas. 

 Disponibilização atempada do PAA e 

respetivo parecer do CP, por parte do 

Diretor 
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1ºTrimestre de 2018 

 23 de janeiro de 2017 

(reunião ordinária) 

 

 Apreciação dos resultados da avaliação do 1º período. 

 Apreciação do 1ºrelatório intermédio de execução do Plano 

Anual de Atividades. 

 Avaliação da execução do Projeto Educativo. 

 Aprovação do Relatório de Atividades do Conselho Geral. 

 

 

 Envio atempado de convocatória e 

documentos/propostas. 

 . Envio atempado do relatório da conta 

de gerência do ano civil anterior, 

elaborado em reunião do C. A. 

 

 

1ºTrimestre de 2018 

20 de março de 2018  

(reunião extraordinária) 

 

 Definição de estratégias de consolidação do Agrupamento. 

 Oferta educativa 2018-2019. 

 Definição das linhas orientadoras do planeamento e 

execução, pelo diretor, das atividades no domínio da ação 

social escolar. 

 Promoção do relacionamento com a comunidade educativa. 

 

 Auscultação do diretor, coordenações 

intermédias, chefe dos serviços 

administrativos e encarregado dos 

assistentes operacionais, associação de 

Pais e EE e associação de estudantes 

relativamente às necessidades do 

Agrupamento. 

 Envio atempado de convocatória e 

documentos/propostas. 

 

2º Trimestre de 2018 

17 de abril de 2018 

(reunião ordinária) 

 

 

 Deliberação sobre a recondução do diretor ou abertura 

do procedimento concursal. 

 Aprovação do mapa de férias do diretor. 

 Apreciação dos resultados da avaliação do 2º período. 

 

 

 

 Envio atempado de convocatória e 

documentos/propostas 
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2º Trimestre de 2018 

8 de maio de 2018 

(reunião extraordinária) 

 

 

 Aprovação do relatório da conta de gerência, apresentado e 

explicado pelo diretor. 

 Definição dos critérios para a participação do agrupamento m 

atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas. 

 

 

 Envio atempado de convocatória e 

documentos/propostas 

 

2º Trimestre de 2018 

26 de junho de 2018 

(reunião extraordinária) 

 

 Avaliação do diretor. 

 Emissão de parecer sobre os critérios de organização dos 

horários. 

 

 Envio atempado de convocatória e 

documentos/propostas 

 

 

3º Trimestre de 2018 

24 de julho de 2018 

(reunião extraordinária) 

 

 Apreciação do relatório final de execução do Plano Anual de 

Atividades. 

 Avaliação da execução do Projeto Educativo. 

 Apreciação dos resultados da avaliação do 3º período 

 

 Envio atempado de convocatória e 

documentos/propostas 

 

 


