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PROPOSTA DE ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
FRANCISCO DE HOLANDA (2014-2018: REUNIÃO 11) 

 -----  A vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta 

minutos, na sala de reuniões (Bloco A, piso 4) da escola sede, 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. Tomada de posse dos representantes dos alunos e dos pais e encarregados de 
educação da Escola Secundária Francisco de Holanda. 

2. Período de antes da ordem do dia. 
3. Leitura e votação da ata da reunião anterior. 
4. Apreciação do Relatório de Execução dos Resultados (3ºperíodo) (2016/2017). 
5. Análise e votação do Estatuto Nicolino. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----- Não estiveram presentes na reunião Manuel Martins, Adelina Pinto e Vera Abreu 

que comunicaram previamente a sua ausência. A conselheira Anabela Martins foi 

substituída por Elvira Osório. Na reunião tomaram posse os conselheiros Daniela 

Carneiro e Marta Varela, em representação dos pais e encarregados de educação do 

ensino secundário, e José Miguel Gonçalves, em representação dos alunos, pelo facto 

de em ambos esses corpos da comunidade educativa se terem realizado eleições. Para 

secretariar a reunião o presidente do CG propôs o nome do conselheiro José Abílio 

Ferreira que foi aceite não havendo qualquer objeção à proposta efetuada.  ---------------   

 ----- No período de antes da ordem do dia o presidente do CG agradeceu a 

extraordinária colaboração prestada pelos representais dos pais e encarregados de 

educação que agora cessaram funções – Francisco Ferreira e José Teixeira Ribeiro – e 

saudou ainda os alunos José Pardelinha e Marco Cunha que terminaram o seu mandato. 

Aproveitou a ocasião para desejar aos elementos que agora tomaram posse as maiores 

felicidades para o desempenho no cargo, referindo que as listas que concorreram à 

associação de estudantes apresentaram, em consonância de propósitos, uma única lista 

ao CG. Saudou os alunos por esse entendimento. A conselheira Daniela Carneiro 

referiu, seguidamente, as enormes dificuldades que o pessoal não docente enfrenta, por 

escassez de recursos humanos, para desempenhar com proficiência a sua função. Sobre 

esta realidade tanto a diretora como a conselheira Helena Pinto referiram os esforços 

que têm sido realizados para minorar esta limitação.  ----------------------------------------  

 ----- No ponto três, após o CG dispensar a leitura da ata, a mesma foi aprovada por 

unanimidade.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- No ponto quatro da OT o presidente do CG deu a palavra à diretora do AEFH para 

se pronunciar sobre o Relatório de Execução de Resultados do terceiro período. A 

diretora destacou que, apesar de ter esperado melhores resultados, fazia uma avaliação 
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muito positiva dos resultados académicos dos alunos, bem como do reconhecimento 

social que o AEFH tem no meio onde se insere. Referiu não haver, praticamente, 

retenção no primeiro ciclo mantendo-se os níveis de exigência que o caracterizam. 

Referiu ainda que de uma forma geral as taxas de sucesso de cada um dos anos dos 

diferentes ciclos e cursos do AEFH tiveram taxas de sucesso acima da média nacional. 

Referiu contudo algumas dificuldades registadas na mudança de ciclo de ensino, o facto 

de apenas cerca de 50% dos alunos do 10º ano terem transitado de ano sem nenhum 

nível negativo e os exames nacionais do secundário nas disciplinas de Matemática e 

Física-Química dos quais se esperaria, a exemplo de outros anos, estarem acima da 

média nacional. Com base nestes últimos dados, referiu, está-se a trabalhar desde o 

sétimo ano em termos daquilo que são as competências necessárias a um melhor 

desempenho no secundário e, no secundário, ao nível das competências dos alunos, nas 

disciplinas de Física e Química e Matemática, melhorando e diversificando os apoios . 

Referiu ainda a baixa taxa de abandono registada no agrupamento (cerca de 2%) e, ao 

nível das candidaturas de acesso dos alunos do agrupamento ao ensino universitário, 

referiu que cerca de 80% dos alunos foram colocados na primeira fase e, desses alunos, 

cerca de metade conseguiram entrar no curso que havia sido a sua primeira escolha.  ----  

 ----- Aberta a discussão os conselheiros discutiram os resultados dos exames nacionais 

do secundário, José Abílio Ferreira reforçou a ideia de que, por exemplo, a disciplina de 

Matemática, pelo facto de ser trienal, potencia o arrastamento ao longo dos anos de 

alguma falta de competências prévia o que se reflete nos resultados dos exames da 

disciplina; José Miguel Gonçalves reforçou a mesma ideia referindo que os alunos que 

têm dificuldades no décimo ano vão acumulando dificuldades nos anos subsequentes. 

Em relação aos resultados da disciplina de Físico-Química os conselheiros Ricardo 

Garrido e Rui Vitor Costa referiram que ao nível do departamento a que pertencem 

privilegia-se apoiar os alunos com dificuldades na nota interna da disciplina, no sentido  

desses alunos, mediante o seu esforço e apesar das dificuldades manifestadas, 

poderem fazer a disciplina, não os obrigando a “arrastar” no ensino secundário; tal não 

acontece em outras escolas que não providenciando uma classificação interna que 

permita aos alunos irem a exame como alunos internos melhoram a sua nota global de 

exame na disciplina mas, por outro lado, comprometem a realização da disciplina aos 

alunos que revelam maiores dificuldades. A este propósito a conselheira Helena Pinto 

mostrou-se favorável às oportunidades que se dão aos alunos de terem a possibilidade 

de fazer as disciplinas como alunos internos referindo, no entanto, que estes terão que 

mostrar empenho e trabalho.  -----------------------------------------------------------------  

 ----- De uma forma mais ampla a diretora e a conselheira Isabel Carvalho referiram 

que as cargas horárias são muito grandes e as estruturas curriculares da generalidade 
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das disciplinas muito extensas. Perante esta convicção generalizada do Conselho a 

conselheira Helena Pinto referiu que faria sentido estas preocupações serem discutidas 

e formalizadas no Conselho Municipal de Educação. O conselheiro Ricardo Garrido 

referiu que o excesso de alunos por turma acarreta várias condicionantes; uma delas é 

a impossibilidade de haver mobilidade de alunos entre turmas no décimo segundo ano 

já que as turmas se encontram sobrelotadas, o mesmo acontecendo para os alunos do 

décimo ano que pretendem mudar de curso. O conselheiro José Abílio recordou que a 

escola sede do agrupamento foi desenhada e construída para ter salas que albergassem 

24 alunos e existem, na generalidade, cerca de trinta alunos por turma. A conselheira 

Isabel Carvalho referiu ainda que as turmas tão grandes inviabilizam o recurso a 

instrumentos de avaliação diferentes dos que são atualmente usados.  --------------------  

 ----- No último ponto da ordem de trabalhos o presidente pediu ao conselheiro Amaro 

das Neves que se pronunciasse sobre o Estatuto Nicolino, já que foi acompanhando, 

apesar de indiretamente, a feitura do mesmo. O conselheiro referiu a importância 

histórica e social das Festas Nicolinas, a sua singularidade, e o facto do Regulamento 

Interno do AEFH consagrar já no ponto seis do seu artigo cinco que “os alunos do 

ensino secundário do AEFH têm (..) o direito de participar nas Festas Nicolinas, 

património dos estudantes de Guimarães, e o dever de contribuir para a sua 

organização, divulgação e preservação”. Referiu ainda que as primeiras versões deste 

Estatuto lhe levantaram sérias reservas e que ele próprio interveio para que algumas 

formulações fossem modificadas, não sendo o documento ideal referiu que, mesmo 

assim, o documento deveria ser votado favoravelmente. A conselheira Isabel Carvalho 

levantou um conjunto de questões relacionadas com a redação do Estatuto que foram 

acompanhados pelos restantes membros. Assim procedeu-se à votação do documento 

que foi votado na generalidade por unanimidade, ficando o presidente do CG 

encarregado de fazer sentir junto dos proponentes do documento a necessidade de ser 

revisto e melhorado. O presidente do CG fará chegar aos promotores da iniciativa essa 

mesma decisão e a necessidade de se procederem aos ajustes necessários para que o 

documento possa ser melhorado.  -------------------------------------------------------------  

 -----  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 20 de fevereiro de 2018, e será assinada 

por mim José Abílio Ferreira, 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:  
 
 
__________________________________________________________ 
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O Presidente do CG: 
 
 
 


