
 
 
 

 

1º PERÍODO 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE: 

 
30/09/2015 

 

 

 Revisão do regimento do Conselho Geral; 

 Tomada de posse de novos conselheiros; 

 Análise do relatório final de execução do PAA do ano letivo 2014-2015; 

 Análise do relatório do Plano Plurianual de Melhoria (TEIP 3) do ano letivo 2014  

2015. 

PLENÁRIO: 014/10/2015 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE: 
 

11/11/2015 
 

 
 Tomada de posse de novos conselheiros; 

 Análise do Plano Anual de Atividades para ano letivo 2015/2016; 

 Monitorização do grau de execução do Projeto Educativo. 

 

COMISSÃO DO ORÇAMENTO 
16/11/2015 

 

 Definição e aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento  

para o ano 2016. 

 

PLENÁRIO: 25/11/2015 
 

2º PERÍODO 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE: 

 
02/03/2016 

 

 

 Análise relatório periódico de execução do PAA – atividades realizadas no 1ºP; 

 Analise do relatório intermédio de avaliação processual e dos resultados escolares dos 

alunos – 1º Período; 

 Indisciplina - Análise do relatório periódico da SIP relativo ao 1ºP; 

 Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão. 

PLENÁRIO: 16/03/2016 
 

PLANO DE TRABALHO 



 
 
 

 

 

 

3º PERÍODO 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE: 

 
11/05/2016 

 

 

 Análise do relatório periódico de execução do PAA – atividades realizadas no 2ºP; 

 Analise do relatório intermédio de avaliação processual e dos resultados escolares dos 

alunos – 2º Período; 

 Indisciplina - Análise do relatório periódico da SIP relativo ao 2ºP. 

COMISSÃO DO ORÇAMENTO 
10 / 05 / 2016 

 

 Análise do relatório de contas de gerência. 

PLENÁRIO: 25/05/2016 

 
COMISSÃO PERMANENTE: 

 
30/06/2016 

 
 

 
 Analise do relatório intermédio de avaliação processual e dos resultados escolares dos 

alunos de final de ano; 

 Indisciplina - Apreciação do relatório periódico da SIP relativo ao 3ºP; 

 Apreciação das linhas orientadoras para a elaboração do novo Projeto Educativo; 

 Definição das linhas Orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das 

atividades no domínio da Ação Social Escolar; 

 Definição dos critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, 

cientificas, culturais e desportivas; 

 Análise dos critérios gerais, em matéria de organização dos horários, definidos pelo 

Conselho Pedagógico. 

PLENÁRIO: 13/07/2016 



 
 
 

 

 


