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ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
FRANCISCO DE HOLANDA (2014-2018: REUNIÃO 3) 

 -----  Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e quinze, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, na sala 2 da EB1 de Santa Luzia, reuniu o Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (CG), sob a presidência de Rui Vítor 

Poeiras Lobo da Costa, com a seguinte ordem de trabalhos (OT):	  	  

1. Período de Antes da Ordem do Dia 
2. Leitura e votação das atas das reuniões anteriores. 
3. Apreciação do Relatório de Atividades e Resultados – 2º Período. 
4. Discussão e votação do Relatório de Contas e Gerência (ano económico de 

2014). 
5. Discussão e votação do mapa de férias da diretora. 
6. Apreciação dos critérios de constituição de turmas, transferência de turma e de 

organização dos horários. 
7. Apreciação das linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, 

das atividades do domínio da ação social escolar. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----- Para secretariar a reunião foi escolhido o conselheiro António Amaro das Neves. À 

reunião do CG faltaram, com a devida justificação, os conselheiros Alfredo Meireles, em 

representação dos pais e encarregados de educação (EB1 Sta Luzia e Pégada), António 

Oliveira Sousa, em representação dos docentes, bem como os representantes dos 

alunos, Diogo Gonçalves e Rute Ferreira. -----------------------------------------------------  

 ----- No ponto um da Ordem de Trabalhos procedeu-se a uma visita às instalações da 

Escola EB1 de Santa Luzia, conduzida por Manuel Mendes, coordenador do referido 

estabelecimento de ensino. Após o conhecimento das instalações e das obras 

recentemente efetuadas, o coordenador referiu que a escola tem fortes laços com a 

comunidade, dada a sua história e a qualidade do seu serviço educativo, mas, 

considerou, que o espaço não corresponde às necessidades atuais, com apenas doze 

salas de aula e sem espaços complementares para reuniões, referiu ainda que a 

dotação de verbas existentes para as várias atividades, cerca de 1000€ anuais, não 

chegam manifestamente para se constituírem como uma dotação orçamental condigna.  

A conselheira Adelina Paula, que é a Vereadora do município de Guimarães na área da 

educação, referiu estar à espera que as entidades responsáveis dotem o município do 

financiamento necessário para a construção de um Centro Escolar, tendo em conta que 

o município tem o terreno negociado para o efeito. Acrescentou ainda, sobre a situação 

das casas de banho, que iria inteirar-se da situação e sobre o que é possível ser feito e 

referiu que todo o dinheiro que o Ministério da Educação transfere para as atividades de 

enriquecimento curricular, não chegam sequer para pagar a todo o pessoal envolvido, 
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tendo referido a queda abrupta de valores para estas atividades (2,5 milhões de euros 

em 2012, para cerca de 750.000€ em 2014).  ------------------------------------------------  

 ----- No período de antes da ordem do dia o conselheiro Ricardo Garrido lembrou a 

necessidade de se criar na Escola Secundária Francisco de Holanda, e eventualmente 

nas outras escolas do agrupamento, uma zona de parqueamento de bicicletas, estando 

dessa maneira a contribuir-se para a candidatura de Guimarães a Capital Verde 

Europeia. A este propósito o conselheiro Abílio Ferreira lembrou ter sido essa uma das 

suas preocupações aquando das obras de requalificação da secundária, tendo 

transmitido à Câmara Municipal a necessidade de em frente à Escola o passeio ser mais 

largo do que aquilo que hoje é. Dessa forma, defendeu, poder-se-ia criar um 

aparcamento de bicicletas e melhorar as condições de segurança. Neste período a 

conselheira Adelina Pinto fez um balanço de várias atividades em que o município 

esteve envolvido e que se relacionam com a educação: a feira formativa realizada em 

Braga e que para o ano terá lugar no Multiusos em Guimarães, a exposição do Ciência 

Viva que teve um elevado número de visitantes, a candidatura de Guimarães a Capital 

Verde Europeia, o projeto Reconhecer Guimarães, a colaboração com o Museu de 

Alberto Sampaio para a promoção e efetivação de visitas escolares, as ações sobre 

indústrias criativas no 1ºciclo e empreendedorismo no pré-escolar, bem como o facto 

do Orçamento Participativo do município ter atribuído cerca de 100.000€ a iniciativas de 

escolas do concelho. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----- No ponto dois da OT foram votadas por unanimidade as atas das primeiras 

reuniões do CG. --------------------------------------------------------------------------------    

 ----- No ponto três da OT foi dada a palavra à Diretora do agrupamento, na discussão 

do Relatório de Atividades do 2º Período, que entendeu destacar a colaboração entre as 

escolas do agrupamento, que saudou, bem como as questões disciplinares. Sobre este 

último aspeto referiu os bons resultados das tutorias no ensino secundário e na 

necessidade de as aplicar também, nos mesmos moldes, ao terceiro ciclo.  ---------------  

 ----- No ponto quatro da OT o Relatório de Contas e Gerência foi votado por 

unanimidade. Destacou-se na discussão deste ponto as considerações sobre a 

intervenção na Escola Egas Moniz e a progressiva dificuldade do agrupamento em fazer 

face às suas despesas de funcionamento, pois, como referiu a Diretora, apesar do 

esforço de contenção de gastos as verbas transferidas são continuamente menores por 

comparação com o ano anterior.  -------------------------------------------------------------  

 ----- O mapa de férias da Diretora foi, no ponto cinco da OT, votado por unanimidade.  -  

 ----- O presidente do CG pôs à consideração do órgão a possibilidade de serem 

apreciadas e aprovadas tacitamente as questões relativas ao ponto seis da ordem de 
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trabalhos, dado haver uma adenda ao projeto Educativo, aprovada a vinte e um de 

julho de dois mil e catorze, que está em vigor e que contempla as matérias em 

apreciação. Tal foi aceite por unanimidade. Ainda neste ponto, o conselho aprovou, por 

unanimidade, o Projeto Curricular de Agrupamento, apresentado pela diretora, 

contendo linhas orientadoras/linhas de ação pedagógica para organização do ano letivo 

2015/2016. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- No último ponto da ordem de trabalhos foram apreciadas, com a concordância dos 

conselheiros, as linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no 

domínio da ação social escolar.  ---------------------------------------------------------------  

 ----- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e dela se lavrou a presente 

ata que, depois de lida, foi aprovada no CG de vinte e dois de outubro de dois mil e 

quinze, e será assinada por mim, António Amaro das Neves, que a secretariei, pelo 

Presidente do Conselho Geral, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, que a presidiu, e por 

qualquer outro membro do CG que assim o deseje fazer.  ----------------------------------  

O Secretário da reunião:  
 
__________________________________________________________ 
O Presidente do CGT: 
 
 
 
 
 


