
 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: apresentação dos novos elementos do CG. 

Ponto dois: composição de grupo de trabalho para elaboração de critérios de avaliação do diretor (artigo 

5º ponto1 da portaria 266/2012); 

Ponto três: validação da Carta de Missão do Diretor (artigo 6º ponto 6 da portaria 266/2012); 

Ponto quatro: aprovação do plano anual de atividades (artigo 13º ponto 1 alínea h) do dec.137 de 2012 

(republicação do Dec. Lei 75 de 2008); 

Ponto cinco: definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento. 

(artigo 13º ponto 1 alínea h) do dec.137 de 2012 (republicação do   Dec. Lei 75 de 2008); 

Ponto seis: definição as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no 

domínio da ação social escolar (artigo 13º ponto 1 alínea i) do dec.137 de 2012 (republicação do Dec. Lei 

75 de 2008); 

 Ponto sete: outros assuntos.  

         
Ponto um:  

Novos elementos do conselho geral 

Docentes: Zélia antunes 

Representantes dos Pais e Encarregados de Educação: Helena Isabel Rosado, Isa Mara Matias, Marta 

Alexandre, Susana Isabel Rosa e Tânia Deus 

Ponto dois: grupo de trabalho (segundo o ponto 3, do artigo 10º do Regimento Interno do Conselho 

Geral) para elaboração de critérios de avaliação do diretor (segundo o ponto 1, artigo 5º da portaria 

266/2012). O grupo de trabalho é formado pelos seguintes conselheiros: Ana Antunes, Luísa Sousa, Marta 

Alexandre e Telma Bento. 

Ponto três: foi feita a validação da Carta de Missão do Diretor (segundo o artigo 6º ponto 6 da portaria 

266/2012). 

Ponto quatro: Plano Anual de Atividades aprovado. 

Ponto Cinco: a proposta das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento foi aprovada. 

  Ponto seis: foram definidas as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das 

atividades no domínio da ação social escolar.  

 

                  

A Presidente do Conselho Geral                                                             A Secretária 

Ana Bela Antunes                                                                                      Luísa Sousa 

 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

10 de dezembro de dois mil e dezoito 


