
  

 

 

 

 

 

  
 

Ordem de serviço n.º 40 

REUNIÃO ORDINÁRIA 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 ordinária, no auditório da Escola Básica 2,3 Marques Leitão, no dia 14 

de dezembro de 2021(terça-feira), pelas 19:30 horas, com a seguinte 

 

Ordem de Trabalhos: 

 

Ponto 1 – Apreciação, discussão e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto 2 – Tomada de posse da conselheira Paula Cristina Ferreira Guedes 

(Representante dos Pais/EE da Escola EB2,3 Marques Leitão) 

Ponto 3 – Informações.  

Ponto 4 – Ponto da situação dos documentos estruturantes do AEV: 

4.1. Regulamento interno; 

(em reformulação pela 2.ª comissão do CP) 

4.1.1. Apreciação e aprovação de alterações ao Regulamento interno; 

(Regimento do Conselho Pedagógico, aprovado no CP de 06-10-2021, e a Proposta de 

"2h de duração das reuniões de natureza pedagógica que decorram de necessidades 

ocasionais e que não possam ser realizadas nos termos do artigo 82.º, n.º 3, alínea c), do 

Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário (ECD)". 

4.2. Projeto educativo; 

(em reformulação pela 4.ª comissão do CP) 

4.3. Relatório final de execução do Plano Anual de Atividades 2020/2021. 

(Disponível em https://www.aev-valbom.org/documentos-estruturantes/plano-anual-de-atividades/) 

4.4. Aprovação do Plano Anual de Atividades 2021/2022; 

("Versão INOVAR" apreciada na reunião do CP de 24-11-2021) 
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4.5.  Relatório de Autoavaliação do AEV; 

(Em fase de conclusão) 

4.6. Apreciação do relatório final TEIP 2020/2021. Apresentação da síntese do 

Cumprimento das Metas TEIP 

(Será apresentada uma síntese do relatório final TEIP 2020/2021, com o grau de 

cumprimento das metas TEIP) 

4.6.1. Apreciação da Adenda 21/22 ao Plano TEIP 18/21 

(Será apresentada uma síntese da Adenda 2021/2022 ao Plano TEIP submetida) 

4.7. Apreciação do (Novo) Plano de Contingência COVID-19 do AEV. 

(Aprovado pelo CP em 24-11-2021) 

4.8. Apreciação e aprovação do programa de mentoria. 

(Apreciado pelo CP em 24-11-2021) 

4.9. Apreciação do Plano de E@D; 

(Aprovado pelo CP em 24-11-2021) 

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

(Aprovados pelo CP em 06-10-2021) 

Ponto 6 – Apreciação e aprovação das linhas orientadoras do planeamento e execução, 

pela diretora, das atividades no domínio da ação social escolar. 

Ponto 7 –. Apreciação e aprovação das linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento do AEV para o ano económico de 2022. 

Ponto 8 – Avaliação interna da diretora: 

Apreciação e aprovação da Carta de Missão e Critérios de avaliação. 
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