
  
 
 
 
  
 
 

  
 

Ordem de serviço n.º: 32 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

CONVOCATÓRIA 

 

Nos termos do disposto no número 1, do art.º 14.º, do regimento do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 

Valbom, convoco todos os elementos do Conselho Geral para reunir, em sessão extraordinária, na plataforma Teams, 

no dia 17 de dezembro de 2020 (quinta-feira), pelas 19:30 horas, com a seguinte 

 

Ordem de Trabalhos: 

Ponto 1 – Apreciação, discussão e aprovação da ata da reunião de 28-10-2020. 

Ponto 2 – Informações. 

Ponto 3 - Apreciação do Plano de recuperação e consolidação das aprendizagens. 

Ponto 4 - Apreciação do Plano de Contingência COVID-19 do AEV (reformulado). 

Ponto 5 - Apreciação dos critérios de avaliação dos alunos do AEV. 

Ponto 6 - Ponto de situação do Projeto educativo, do Regulamento interno e de outros documentos estruturantes do 

AEV. 

Ponto 7 - Ponto de situação da carta de missão da Diretora e critérios de avaliação da Diretora. 

Ponto 8 - Apreciação e aprovação do Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 2019/2020. 

Ponto 9 - Apreciação do relatório final TEIP 2020/2021. 

Ponto 10 - Apreciação do relatório de Autoavaliação do AEV. 

Ponto 11 - Apreciação e aprovação do Plano Anual de Atividades 2020/2021. 

Ponto 12 - Reflexão sobre as propostas de atividades estruturantes a desenvolver no AEV. 

Ponto 13 - Apreciação e aprovação do programa de mentoria. 

Ponto 14 - Apreciação e aprovação das linhas orientadoras do planeamento e execução, pela diretora, das atividades 

no domínio da ação social escolar. 

Ponto 15 - Apreciação e aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do AEV para o ano 

económico de 2021. 

Valbom, em 10 de dezembro de 2020 

A Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Valbom 

 

 

 

(Cristina Couto Varela, Prof.ª do Q.A. do grupo 520) 

 
 

Agrupamento de Escolas de Valbom 
Sede: Escola Secundária de Valbom 
Ano letivo 2020/21 
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