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Conselho Geral  

 

CONVOCATÓRIAS - Listagem 
 

Convocatória Data Ordem de trabalhos 

1.ª 17/03/16 
Ponto um: Tomada de posse dos membros do conselho geral; Ponto 
dois: Cooptação dos representantes de instituições, de organizações 
ou de atividades de caráter económico, social ou cultural e científico. 

2.ª 28/04/16 

Ponto um: Tomada de posse dos membros do conselho geral;  
Ponto dois: Informações; 
Ponto três: Eleição do presidente do conselho geral;  
Ponto quatro: Aprovação do relatório de contas de gerência de 2015; 
Ponto cinco: Outros assuntos. 

3.ª 19/05/16 

Ponto um: Tomada de posse de um representante dos pais e 
encarregados de educação no conselho geral; 
Ponto dois: Discussão e aprovação das regras de organização e de 
funcionamento do conselho geral; 
Ponto três: Discussão e aprovação do plano anual e plurianual de 
atividades do conselho geral; 
Ponto quatro: Outros assuntos 

4.ª 27/07/16 

Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Apreciação do relatório do Projeto Educativo do ano letivo 
2014/2015; 
Ponto três: Aprovação das alterações ao regulamento interno; 
Ponto quatro: Análise e aprovação do relatório final de execução do 
plano anual de atividades; 
Ponto cinco: Apreciação da avaliação efetuada pelo conselho 
pedagógico acerca do impacto das atividades nos resultados escolares; 
Ponto seis: Definição das linhas orientadoras do planeamento e 
execução, pela diretora, das atividades no domínio da ação social 
escolar; 
Ponto sete: Definição dos critérios para a participação da escola em 
atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 
Ponto oito: Discussão e aprovação de aspetos relacionados com as 
atividades de enriquecimento curricular; 
Ponto nove: Apreciação do relatório da comissão de autoavaliação; 
Ponto dez: Parecer sobre os critérios de organização dos horários; 
Ponto onze: Aprovação do mapa de férias da diretora; 
Ponto doze: Apresentação e discussão do relatório de execução do 
plano anual de atividade do conselho geral; 
Ponto treze: Outros assuntos. 



C G     
 

Conselho Geral 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES 
 

 

 
 

E
 S
 L
 A
 

Convocatória Data Ordem de trabalhos 

5.ª 09/02/17 

Ponto um: Tomada de posse de um novo membro do conselho 
geral (representante dos pais e encarregados de educação); 
Ponto dois: Informações; 

Ponto três: Apreciação do relatório do Projeto Educativo do ano 
letivo 2015/2016; 
Ponto quatro: Análise e aprovação do plano anual de atividades e 
apreciação do relatório periódico do 1º período; 
Ponto cinco: Definição das linhas orientadoras para a elaboração 
do orçamento de 2017; 
Ponto seis: Outros assuntos. 

6.ª 05/04/17 

Ponto um: Informações; 
Ponto dois: Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória – 
contributos; 
Ponto três: Outros assuntos. 

 


