
 

Cronograma de Trabalhos Ordinários do Conselho Geral

 

CRONOGRAMA DE TRABALHOS

 
Dia 

 
Local 

 
Hora 

22.10.2020 
 (10.ª reunião) 

Online 
(videoconfe- 

rência) 
18:00 

03.12.2020 
 (11.ª reunião) 

Online 
(videoconfe-

rência) 
18:00 

11.03.2021 
(12.ª reunião) 

Online 
(videoconfe-

rência) 
18:00 

23.07.2021 
 (13.ª reunião) 

 

 Online 
(videoconfe-

rência) 
ou  

sala A10 
 

18:00 
 

 
 
 

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

Conselho Geral_2020-2021 

 

DE TRABALHOS/ATIVIDADES DO CONSELHO GERAL
|Ano letivo 2020/2021| 

 
 

 
Trabalhos / Atividades

 
 

 Análise e aprovação da ata da reunião n.º 9
 Apresentação do cronograma de trabalhos do 

(2020/21) 
 Análise do regulamento eleitoral e do cronograma para 

representante dos Alunos 
 Designação da comissão de acompanhamento do processo

para a eleição do representante dos Alunos 
 Análise das alterações ao Projeto Educativo
 Análise do Programa de Mentoria do AESC para 2020/2021
 
 
 
 

 Análise e aprovação da ata da reunião n.º 10
 Tomada de posse do representante dos Alunos
 Apreciação dos resultados do processo de 
 Apreciação do relatório de acompanhamento 

do Projeto Educativo 
 Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento
 Aprovação do Plano Anual de Atividades (20
 Análise e aprovação do plano de formação interno (20
 
 
 

 Análise e aprovação da ata da reunião nº 11
 Apreciação do relatório periódico de execução do 
 Balanço intermédio da execução do Projeto 
 Balanço intermédio do acompanhamento da

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 
 Aprovação do mapa de férias do diretor 
 
 
 

 Análise e aprovação da ata da reunião nº 12
 Balanço final do acompanhamento da ação dos demais órgãos de 

administração e gestão 
 Balanço da aplicação do Plano de Inovação
 Balanço final da execução do Projeto Educativo (2020/2021)
 Apreciação e aprovação do relatório final de execução do 

(2020/2021) 
 Pronunciamento sobre os critérios de organização dos horários
 Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo 

diretor, das atividades no domínio da ação social escolar (2021/2022
 OAL 
 

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

 

CONSELHO GERAL 

Trabalhos / Atividades 

9 
Apresentação do cronograma de trabalhos do Conselho Geral 

cronograma para a eleição do 

Designação da comissão de acompanhamento do processo eleitoral 
o representante dos Alunos   

ducativo 
entoria do AESC para 2020/2021 

10 
Tomada de posse do representante dos Alunos 

 autoavaliação  
mento e avaliação da execução 

para a elaboração do orçamento  
2020/2021) 

Análise e aprovação do plano de formação interno (2020/2021) 

11 
de execução do PAA (2020/2021) 

rojeto Educativo (2020/2021)  
mento da ação dos demais órgãos 

Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o 
ducativo e o cumprimento do PAA 

: ano económico 2020 

12 
ação dos demais órgãos de 

Balanço da aplicação do Plano de Inovação 
do Projeto Educativo (2020/2021) 

relatório final de execução do PAA 

Pronunciamento sobre os critérios de organização dos horários 
linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo 

diretor, das atividades no domínio da ação social escolar (2021/2022) 

vinculativo. 


