
 
 
 

1º PERÍODO 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE: 
 

19/10/2016 
 

 
✓ Apreciação do Relatório do PAA 

✓ Apreciação do Relatório de Autoavaliação 

✓ Apreciação do relatório do Plano Plurianual de Melhoria (TEIP 3) do ano letivo 2015 -2016. 

 

 

 
PLENÁRIO: 02/11/2016 

 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE: 

30/11/2016 
 

 
✓ Apreciação do PAA 2016 – 2017 

✓ Apreciação do Relatório de Avaliação do PEA – Avaliação do PEA 2013-2016 

 

 

COMISSÃO DO 
ORÇAMENTO 

Data 23 /11/2016 

✓ Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 
 

PLENÁRIO: 14/12/2016 
 

 

 
COMISSÃO PERMANENTE: 

 
15/03/2017 

 

 

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

✓ Analise dos resultados escolares dos alunos relativos ao 1ºperíodo 

✓ Apreciação do relatório periódico (In)disciplina relativo ao 1ºP  

✓ Apreciação das alterações no Regulamento Interno  

 

 

 
PLENÁRIO: 29/03/2017 

 

        Apreciação e deliberação sobre a recondução da Diretora. 

Calendarização das atividades 



 
 
 

 

 

 

3º PERÍODO 

COMISSÃO PERMANENTE: 
 

10/05/2017 

✓ Apreciação do relatório periódico de execução do PAA – atividades realizadas nos 1º e 2ºP; 

✓ Analise dos resultados escolares dos alunos relativos aos 1º e 2ºperíodos 

✓ Apreciação dos relatórios periódicos de (In)disciplina – relativo aos 1º e 2ºP 

COMISSÃO DO 
ORÇAMENTO 

Data 

 
✓ Apreciação do relatório de contas de gerência 

PLENÁRIO: 31/05/2017  

 

COMISSÃO PERMANENTE: 
 

28/06/2017 
 
 

✓ Analise dos resultados escolares dos alunos – relatório final. 

✓ Analise do relatório final da SIP relativo à indisciplina; 

✓ Apreciação do ponto de situação do trabalho desenvolvido pela Equipa de Autoavaliação 

/Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação/avaliação interna; e aprovar 

o plano estratégico para 2017-2018; 

✓ 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 

✓ Emitir parecer sobre os critérios gerais, em matéria de organização dos horários, 

definidos pelo Conselho Pedagógico 

✓ Balanço do desempenho do Conselho Geral 

 
PLENÁRIO: 14/07/2017 

 


