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CONSELHO GERAL (CG)  

 

Plano Anual de Atividades – 2013/14 
 

Preâmbulo 
 
O presente Plano Anual de Atividades (PAA), elaborado em articulação com o Decreto-Lei Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril, atualizado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, constitui-se como um documento 

fundamental na definição das  linhas orientadoras da atividade da escola. 

 

O PAA do Conselho Geral é definido com vista ao cumprimento das competências que lhe sejam cometidas por lei ou 

Regulamento Interno, respeitando o artigo 13.º da supracitada legislação. 
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1. Calendarização de Reuniões Ordinárias  
 

Competências do Conselho Geral 
Art. 13.º 

Calendário Atividades 

 
a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus 

membros, à exceção dos representantes dos alunos; 
 

b) Eleger o diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do 

presente decreto-lei; 
 

c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a 

sua execução; 
 

d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada; 

 

e) Aprovar os planos anual e plurianual de atividades; 
 

f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório 
final de execução do plano anual de atividades; 

 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 
 

h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento; 

 

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e 
execução, pelo diretor, das atividades no domínio da ação 

social escolar; 

 

29/10/13 

 
 Eleição do Presidente do CG.(alínea a) 

 Aprovação do Regimento do CG 

 Aprovação do PAA da Escola para 2013/14. (alínea e) 

21/01/14 

 

 Aprovação do PAA do Conselho Geral para 2013/14; 

 Aprovação das Linhas Orientadoras para a Elaboração do Orçamento da 

Escola para o ano económico de 2014. (alínea h) 

 Aprovação das Linhas orientadoras no domínio da Ação Social Escolar 

para 2013/14. (alínea i) 

11/03/14 

 

 Apreciação do Relatório Intermédio de execução do Plano Anual de 

Atividades (PAA)(alínes c e f) 

 Apreciação dos resultados do processo de autoavaliação. (alínea k) 

13/05/14 

 

 Aprovação do Projeto Educativo de Escola – quadriénio 2013-17. 

(alínea c) 

 Aprovação do Projeto Curricular de Escola. (alínea e) 
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j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

 
k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

 
l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos 

horários; 

 
m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de 

administração e gestão; 

 

n) Promover o relacionamento com a comunidade 

educativa; 
 

o) Definir os critérios para a participação da escola em 

atividades pedagógicas, científicas, culturais e 
desportivas; 

 
p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em 

vista o desenvolvimento do projeto educativo e o 

cumprimento do plano anual de atividades; 
 

q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no 
processo de avaliação do desempenho do diretor; 

 

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 
 

s) Aprovar o mapa de férias do diretor. 

 

27/05/14 

 
 Apreciação dos critérios de organização dos horários. (alínea l) 

 Definição dos critérios para a participação da escola em atividades 

pedagógicas, científicas, culturais e desportivas;(alínea o) 

 Aprovação do Regulamento Interno da Escola. (alínea d) 

03/06/14 

 

 Aprovação do Relatório de Contas de Gerência de 2013.(alínea j) 

 Aprovação do mapa de férias do Diretor.(alínea s) 
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2. Outros Projetos 
 

 

Com vista a otimizar os recursos humanos que constituem o Conselho Geral, apostando na convergência de esforços 

para a melhoria da qualidade dos serviços da Escola, são ainda atividades deste órgão as seguintes: 

 
 2.1. Elaboração de um Boletim Informativo do C.G. 

 
O Boletim Informativo, elaborado pela presidente do CG em colaboração com os restantes conselheiros, será 

divulgado, após cada reunião do CG, a toda a comunidade escolar e a todos os Conselheiros. 

 
 2.2. Programa “A Escola em Debate” 

 
Integradas neste programa, serão agendadas 2 sessões para apresentação pública de projetos da Escola, visando a 

autoavaliação e o debate de ideias.  

 
 

Sessões Temáticas Calendarização 

1ª  

Ação Social Escolar 

 

Final do 2.º período 

2ª  

Documentos Estruturantes 

 

Final do 3.º período 

 

 

A Presidente do Conselho Geral, 

 
Ana Paula Cunha 


