
 

 

Conselho Geral 

Convocatória 

De acordo com o nº 1, do artigo 17º do Decreto-Lei 137/2012 de 2 de Julho, convoco 

os representantes ao Conselho Geral do Agrupamento de Escolas José Maria dos 

Santos em Pinhal Novo, para uma reunião a realizar no próximo dia 29 de outubro, 4ª 

feira, pelas 18.30 Horas , na Escola Sede do Agrupamento, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1 – Leitura, discussão e votação da ata número 27, do Conselho Geral , relativa à 

reunião de 2  de julho. 

2– Apresentação, análise, discussão e votação da proposta de plano de acção a 

desenvolver pelo Conselho geral. 

3 – Apreciação da execução do projecto educativo do agrupamento, de acordo com a 

alínea c) do artigo 13º do decreto-lei 137/2012 de 2 de julho 

4– Apresentação, análise, discussão e votação da proposta de plano anual e plurianual 

de actividades para o agrupamento, de acordo com a alínea e) do artigo 13º do 

Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho  

5 – Apresentação, análise, discussão e votação do relatório final de execução do plano 

anual de actividades, de acordo com a alínea f) do artigo 13º do Decreto-lei 137/2012 

de 2 de julho. 



6 – Apreciação e  discussão do relatório da avaliação interna relativo ao ano letivo 

2013/2014, de acordo com a alínea k) do artigo 13º do Decreto-Lei 137/2012 de 2 de 

julho 

7 – Apreciação do parecer do conselho pedagógico sobre o impacto que as actividades 

escolares tiveram nos resultados dos alunos no ano letivo anterior, assim como do 

plano estratégico aprovado em conselho pedagógico para o ano letivo 2014/2015, de 

acordo com o artigo 15º do despacho normativo 7/2013 de 11 de junho. 

8 – Informações. 

9 – Outros assuntos. 

 

Pinhal Novo, 20 de outubro de 2014 

O Presidente do Conselho Geral 

José Carlos Matias de Sousa 

 

 


