
 

Conselho Geral 

Convocatória - 40 

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 7 de dezembro, 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 39 do Conselho Geral, relativa à reunião de 28 de setembro 

de 2016. 

2 – Plano anual de Atividades do Agrupamento – verificação das alterações introduzidas, de acordo com as 

orientações do Conselho Geral, de 28 de setembro de 2016. 

  

3 – Apreciação e discussão do relatório da Avaliação Interna, relativa ao ano letivo 2015\2016, de acordo 

com a alínea k) do artigo 13º do Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho. 

 

4- Análise e acompanhamento do desenvolvimento do Projeto Educativo do Agrupamento (ano letivo 

2015\2016), de acordo com a alínea c), do artigo 13º do Decreto-lei nº 137/2012 de 2 de julho. 

 

5- Análise, discussão e aprovação da proposta de alteração do ponto 30, do Regulamento Interno do 

Agrupamento, de acordo com a alínea d), do artigo 13º, do Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho. 

 

6- Análise, discussão e aprovação do pedido extraordinário de férias da Diretora do Agrupamento, de acordo 

com a alínea s), do artigo 13º, do Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho.  

   

7- Informações relativas à remoção e substituição das coberturas do refeitório, do bloco B e dos balneários 

exteriores. 

 

8- Preparação dos trabalhos relativos à abertura do procedimento concursal para o preenchimento do cargo 

de Diretor do Agrupamento, de acordo com os pontos 20 e seguintes, do Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de 

julho. 

 

9- Outros assuntos. 

Pinhal Novo, 23 de novembro de 2016 

A Presidente do Conselho Geral 

Rosária Arroja 

 



 

 

 


