CONSELHO GERAL

CONVOCATÓRIA nº 06 / 2014|2018
De acordo com o Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de junho, convocam-se os membros do Conselho Geral

para uma reunião a realizar no próximo dia 24 de novembro (terça-feira), pelas 18.30h, na sala do
Conselho (escola sede do Agrupamento), com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
Ponto dois: Tomada de posse dos Conselheiros representantes
a) do pessoal docente;
b) dos pais e encarregados de educação;
c) do aluno dos cursos Científico-Humanísticos;
Ponto três: Eleição do Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Santa Maria
Maior.
Ponto quatro: Aprovar o plano anual de atividades 2015/2016 (nos termos da alínea e) o art.º
13.º do DL 137/2012);
Ponto cinco: Apreciar o Relatório de autoavaliação (nos termos da alínea k) o art.º 13.º do DL
137/2012 e Art.º 6.º RI);
Ponto seis: Nomear a equipa do Observatório da Qualidade do Agrupamento, mediante
propostas do Diretor (nos termos do: ponto 8 do Art.º 6.º e, Art.º 14.º do RI);
Ponto sete: Autorizar a constituição de assessoria técnico-pedagógica, para apoio à atividade do
Diretor, mediante proposta deste, para a gestão do programa Operacional Capital Humano
(POCH) dos Cursos profissionais (nos termos do: art.º 30.º do DL 137/2012, ponto 7, Art.º
6.º e Art.º 26.º do RI);
Ponto oito: Ratificar o Calendário e a Comissão Eleitoral para a eleição dos representantes no
Conselho Geral dos alunos dos cursos do ensino regular (cursos Científico-Humanísticos) da
Escola Secundária de Santa Maria Maior;
Ponto nove: Ratificar e aprovar os requerimentos de férias do diretor (nos termos da alínea s) do
art.º 13.º);
Ponto dez: Outros assuntos.
Viana do Castelo, 13 de novembro de 2015
Presidente do Conselho Geral

(João Ferreira)
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