Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto
2017/2021
CRONOGRAMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO GERAL Ano letivo 2020/2021
Calendarização

Assuntos a abordar

novembro 2020

PAA

Orçamento para 2021

-Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução,
pelo Diretor, das atividades no domínio da ASE
-Definição das linhas orientadoras para a elaboração do
orçamento para o ano económico de 2021
Envio para o C. Administrativo

Projeto Educativo
Autoavaliação do Agrupamento de Escolas
(AE)
Planos Anual e Plurianual de Atividades
(PAA e PPA) – monitorização

-Aprovação do relatório de avaliação de execução do projeto
educativo.
- Aprovação do relatório de Avaliação Interna.
Apreciação do relatório periódico de execução dos PAA / PPA,
apresentado pela Diretora

Autoavaliação do Agrupamento de Escolas
(AE) - monitorização

Apreciação dos resultados intermédios do processo de
autoavaliação do AE.

Contas de Gerência relativa a 2020

Análise e aprovação do relatório de contas de gerência elaborado
pelo CA, apresentado e explicado pela Diretora ou por quem ela
designar.
Apreciação do relatório periódico de execução do PAA e PE,
apresentado pela Diretora.
Aprovação do mapa de férias apresentado pela Diretora.

Ação Social Escolar (ASE)

janeiro ou fevereiro
2021

abril 2021

PAA e PAE – monitorização

Junho/Julho 2021

Operacionalização

Mapa de férias da Diretora
Recondução da Diretora
Analisar/ aprovar o Relatório Final de
Execução do P.A.A e do PAE;

-Análise e aprovação do relatório final de execução elaborado
pela Diretora, assim como dos resultados do plano de ação
estratégica do
Agrupamento
- Definir os critérios para a participação da escola em atividades
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas

Critérios de organização de horários para
2020/2021

PAA e PAE para 2020/21

Novembro 2020

Relatório periódico de Avaliação Interna
PAA

-Aprovar / retificar as linhas orientadoras para o P.A.A., definidas
pela Direção, ouvido o C.P.
-Apreciação dos critérios de organização de horários definidos
pelo Conselho Pedagógico
-Apreciação/aprovação da proposta do CP relativa aos domínios
de Oferta das AEC’s, respetivas durações diárias e semanal,
excecionalidade no período de funcionamento e planificação bem
como da oferta complementar e oferta de escola definidas pelo
Agrupamento;
Análise e aprovação dos planos anual e plurianual de atividades,
assim como do plano de ação estratégica do Agrupamento para
2020/2021

-Definição dos critérios de participação da escola em atividades
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas
-Aprovação do documento

Ação Social Escolar (ASE)
Orçamento para 2021

Projeto Educativo
Ao longo do ano

-Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução,
pelo Diretor, das atividades no domínio da ASE
-Definição das linhas orientadoras para a elaboração do
orçamento para o ano económico de 2021
Envio para o C. Administrativo
-Aprovação do projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua
execução

Analisar / aprovar as propostas de alterações ao R.I. da Escola/Agrupamento.
Promover o relacionamento com a comunidade educativa.

Aprovado em 16/11/2020, a presidente: _______________________________________ (Maria Alice Rodrigues)

