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PROPOSTA DE ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
FRANCISCO DE HOLANDA (2014-2018: REUNIÃO 12) 

 -----  A vinte de fevereiro de dois mil e dezoito, 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. Período de antes da ordem do dia. 
2. Leitura e votação da ata da reunião anterior. 
3. Apreciação do Relatório de Execução de Resultados (1ºperíodo 2017/2018). 
4. Apreciação do Relatório de Atividades (1ºperíodo 2017/2018). 
5. Definição das linhas gerais para o processo de recondução/eleição do Diretor 

do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----- Não esteve presente na reunião Adelina Pinto que comunicou previamente a sua 

ausência. Não esteve presente ainda a aluna Vera Abreu que, assim sendo, ainda não 

tomou ainda posse no órgão para o qual foi eleita. Para secretariar a reunião o 

presidente do CG propôs o nome da conselheira Anabela Martins que foi aceite não 

havendo qualquer objeção à proposta efetuada.  ---------------------------------------------   

 ----- No período de antes da ordem do dia o conselheiro Manuel Martins tomou o uso 

da palavra para referir a enorme disparidade existente no número de exames realizados 

no secundário entre os concelhos de Braga e de Guimarães (5600 em Braga e 3200 em 

Guimarães) o que está a montante de igual disparidade ao nível de licenciados nos dois 

concelhos e no nível do poder de compra. Vários conselheiros e a diretora refletiram 

sobre as causas dessa disparidade quando a população jovem dos dois concelhos não é 

particularmente diferente. O facto de haver uma grande prevalência em Guimarães de 

jovens nos cursos profissionais, questões geográficas, a existência de uma forte oferta 

em Braga de ensino privado ao nível do ensino secundário, e outras questões que tem a 

ver com um perfil mais ou menos urbano de cada uma das cidades foram algumas das 

questões que mereceram reflexão dos conselheiros. O conselheiro Ricardo Garrido 

elogiou as exposições de artes plásticas que têm sido expostas no piso dois da escola-

sede e referiu da necessidade de, mesmo sem o enquadramento da candidatura de 

Guimarães a capital Verde Europeia, se fazer um parque para bicicletas em escolas do 

agrupamento. Sobre este último ponto a diretora referiu que esse projeto existe, foi 

elaborado por um grupo de alunos e é candidatado ao orçamento participativo das 

escolas organizado pelo Ministério da Educação. O conselheiro Raúl Freitas felicitou a 

Câmara Municipal pelo material que veio para o ensino pré-escolar e, igualmente, 

mostrou desagrado pelo funcionamento das atividades de enriquecimento curricular 

(AEC’s) que revelaram, até ao momento, um funcionamento desadequado devido à 
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falta de professores quer asseguram essas atividades. A ausência destes professores 

aliada à falta de funcionários geram nos pais grande preocupação relativamente à 

segurança dos seus educandos pois chegam a estar no mesmo horário várias turmas 

sem AEC. Referiu ainda que lamenta que a EB1 da Pégada não tenha um representante 

próprio com assento no CG (cargo que o conselheiro exerce pois representa os pais e 

encarregados de educação das escolas EB1 do agrupamento). A este propósito o 

conselheiro Amaro das Neves relembrou que a preocupação do CG na altura que foi 

elaborado o regulamento interno foi a de dar voz ao número máximo de escolas 

(também na questão da representatividade dos pais) mas haver também uma 

preocupação sobre a representatividade das escolas em função do numero de alunos, 

daí que a composição tenha sido aprovada com os representantes dos pais dos alunos 

do secundário com dois representantes, o segundo e terceiro ciclos com um 

representante e o primeiro ciclo, igualmente, com um representante. A conselheira 

Isabel Carvalho sugeriu a participação da representante da associação de pais da 

Pégada nas reuniões do CG na qualidade de observadora e o presidente do CG lembrou 

que sendo a representante dos pais e encarregados de educação da EB1 da Pégada a 

suplente do conselheiro Raul Freitas na relação de representantes apresentada ao 

presidente do CG para representar os pais e encarregados de educação do primeiro 

ciclo, este poderia, quando julgassem adequado, fazer-se substituir permitindo assim 

alguma rotatividade e voz no presente CG. O conselheiro José Miguel Gonçalves 

interveio neste ponto da OT para referir ter feito uma auscultação junto dos alunos do 

10ºano para perceber quais eram as principais preocupações dos colegas no 

funcionamento do ensino secundário; a este propósito referiu que lhe foram 

transmitidas duas preocupações fundamentais: a sobreocupação dos balneários nas 

aulas de Educação Física e a necessidade de haver uma maior variedade em termos de 

dias e horários de aulas de apoio. A diretora interveio para referir que em sua opinião, 

em ambos os casos, esses constrangimentos se devem à estratégia de providenciar aos 

alunos os melhorares horários escolares possíveis; no primeiro caso leva a que hajam 

várias turmas nos mesmos blocos a terem aulas e no segundo releva o facto de os 

alunos não quererem prescindir das suas tardes livres. --------------------------------------  

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

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

 ----- Sob proposta do presidente do CG os pontos três e quatro da OT foram discutidos 

conjuntamente. Sobre estes pontos a diretora destacou os seguintes aspetos: os 

valores traduzidos no relatório de avaliação podem enfermar de alguma falta de rigor 

devido à mudança que se efetuou no sistema informático que gere os resultados dos 

alunos, os resultados da EB1 e da EB23 são francamente bons e, no secundário, apesar 
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da melhoria global de resultados face a idêntico período do ano anterior – e para os 

quais contribuíram os reforços nas disciplinas de Português (10ºano), Matemática (11º 

e 12º anos) e História (12ºano) – há ainda uma margem de progressão que deverá ser 

prosseguida, as atividades continuam a envolver muita gente e começam a ganhar a 

transversalidade desejada, referindo alguns projetos que envolveram alunos e 

professores do primeiro ciclo e do secundário, referindo ainda as iniciativas tomadas 

para um maior e desejável envolvimento dos pais e encarregados de educação. ----------  

 ----- No último ponto da OT – já sem a presença da diretora do AEFH – o presidente do 

CG comunicou ter reunido com a diretora no dia 15 de março e a ter questionado se 

estaria disponível para uma recondução enquanto diretora do AEFH, tendo a resposta 

sido afirmativa. Aberta a discussão a maioria dos conselheiros usou da palavra para dar 

a sua opinião e para discutir opções sobre o processo em análise. Após uma longa e 

participada discussão tomaram-se as seguintes decisões: um) a opção entre a 

recondução da diretora ou abertura de procedimento concursal será feito por voto 

secreto no dia 20 de março de dois mil e dezoito, na escola-sede do agrupamento em 

hora a designar pelo presidente do CG; dois) A atual diretora será convidada a estar 

presente para responder a questões dos conselheiros no período antes da votação 

referida no ponto anterior. ---------------------------------------------------------------------  

 -----  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 março de 2018, e será assinada 

por mim Anabela Martins, 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.  --------------------------------------------------------------------------  

A Secretária da reunião:  
 
 
__________________________________________________________ 
O Presidente do CG: 
 
 
 


