
 

 

Cronograma de Trabalhos Ordinários do Conselho Geral_2019-2020 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHOS/ATIVIDADES DO CONSELHO GERAL 

|Ano letivo 2019/2020| 
 
 

Dia Local Hora 
 

Trabalhos / Atividades 
 

17.10.2019 
 (6ª reunião) 

ESMF 
 (Sala B10) 

18:00 

 

 

 Análise e aprovação da ata da reunião n.º 5 
 Apresentação do cronograma de trabalhos do conselho geral 
 Apresentação e aprovação da carta de missão do diretor  
 Apreciação e aprovação do relatório final de execução do plano anual 

de atividades (2018/2019) 
 Apreciação do relatório de execução do plano de formação 

(2018/2019) 
 
 

28.11.2019 
 (7ª reunião) 

ESMF  
(Sala B10) 

18:00 

 

 

 Análise e aprovação da ata da reunião n.º 6 
 Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação  
 Apreciação do relatório de acompanhamento e avaliação da execução 

do projeto educativo  
 Apreciação do relatório de execução do contrato de autonomia 
 Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento  
 Aprovação do plano anual de atividades (2019/2020) 
 Análise e aprovação do plano de formação interno (2019/2020) 

 

12.03.2020 
(8ª reunião) 

ESMF  
(Sala A10) 

18:00 

 

 

 Análise e aprovação da ata da reunião nº 7 
 Apreciação do relatório periódico de execução do plano anual de 

atividades 
 Balanço da execução do projeto educativo 
 Balanço do acompanhamento da ação dos demais órgãos de 

administração e gestão 
 Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o 

desenvolvimento do projeto educativo e o cumprimento do PAA 
 Análise do relatório de contas de gerência: ano económico 2019 
 Aprovação do mapa de férias do diretor 
 

23.07.2020 
 (9ª reunião) 

 

 ESMF 
(Sala A10) 

 

18:00 
 

 

 

 Análise e aprovação da ata da reunião nº 8 
 Balanço do acompanhamento da ação dos demais órgãos de 

administração e gestão 

 Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo 
diretor, das atividades no domínio da ação social escolar (2020/2021) 

 Pronunciamento sobre os critérios de organização dos horários 
 Apreciação e aprovação do relatório final de execução do plano anual 

de atividades (2019/2020) 
 Balanço da consecução das atividades/compromissos estratégicos do 

diretor 
 OAL 
 

 

23.07.2020 (após a 9ª reunião)                           JANTAR-CONVÍVIO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
 
 
 

Nota: 
O cronograma pode estar sujeito a alterações/retificações, pelo que apenas as convocatórias têm caráter definitivo e vinculativo. 


