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PROPOSTA DE ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
FRANCISCO DE HOLANDA (2014-2018: REUNIÃO 4) 

 -----  Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e quinze, 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. Discussão e votação do Relatório Final de Atividades (2014/2015). 
4. Apreciação do Relatório de Execução dos Resultados (2014/2015). 
5. Discussão e votação da proposta do Conselho Pedagógico sobre a inclusão dos 

resultados das provas externas do IAVE I.P. na avaliação sumativa final 
(Despacho  Normativo nº17-A/2015, de 22 de setembro). 

6. Discussão e votação do Plano Anual de Atividades (2015-2016). 
7. Ratificação das deliberações do Conselho Pedagógico: 

7.1. Sobre a organização de horários dos alunos. 
7.2. Sobre as Atividades de Enriquecimento Curricular 

8. Regulamento Interno: 
8.1. Balanço da sua aplicação. 
8.2. Discussão e votação de proposta de alteração: inclusão dos Critérios do 

Projeto Educativo (adenda). 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----- No período de antes da ordem do dia o presidente do CG comunicou ao plenário 

ter reunido com o presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária 

Francisco Holanda, João Pedro Sousa, a pedido deste, e que se fez acompanhar de 

vários elementos da atual direção recentemente eleita. No encontro foram focados 

alguns aspetos da participação dos alunos no Conselho Geral e o presidente do CG, 

registando com agrado o interesse demonstrado pela Associação de Estudantes em 

estarem inteirados das atividades dos órgãos de direção, administração e gestão do 

Agrupamento de Escolas, convidou o presidente da Associação de Estudantes a estar 

presente na próxima reunião do CG. Foi referido ainda, pelo presidente do CG, que lhe 

foi entregue, pela Diretora, o relatório da Inspeção Geral da Educação e Ciência, com 

data de quinze de outubro de dois mil e quinze. Algumas das situações de 

incumprimento dos normativos apontadas na inspeção moldaram, segundo o 

presidente, a ordem de trabalhos proposta e nas deliberações que tivessem relação com 

as inconformidades apontadas daria nota do texto integral da Inspeção sobre o ponto 

ou pontos em análise. O presidente do CG deu a palavra à diretora para que esta 

referisse o trabalho meritório que os docentes Lucinda Palhares e Júlio Borges tiveram 

com um curso de alfabetização, para vinte adultos, que desenvolveram de forma 
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voluntária e gratuita no ano letivo que findou. O presidente agradeceu, em nome do 

CG, a intervenção e o notável trabalho desenvolvido colegas. O conselheiro Alfredo 

Meireles pediu a palavra para referir a preocupação da Associação de Pais da Escola 

EB1 de Sta Luzia por alguns pormenores das obras recentemente efetuadas, 

nomeadamente ao nível das infiltrações e de rodapés com arestas. A diretora referiu 

que todos esses problemas forem devidamente registados para melhoramento e 

destacou o facto de se ter realizado, com o apoio da Câmara Municipal e da Associação 

de Pais, um conjunto de obras importantes numa escola que não sofrera qualquer 

intervenção de fundo desde há dezoito anos. -------------------------------------------------  

 ----- No ponto dois da OT foi votada favoravelmente a ata da reunião anterior, com a 

abstenção do conselheiro António Oliveira por ter faltado a essa reunião.  ----------------    

 ----- No ponto três da OT foi dada a palavra à diretora do agrupamento que referiu com 

particular ênfase as cento e cinquenta e quatro atividades descritas no Relatório, muitas 

delas com uma relação direta com a comemoração dos cento e trinta anos da escola 

secundária do agrupamento. Destacou ainda o facto da escola sede do agrupamento se 

destacar ao nível da eficiência energética, cuja gestão do edifício assenta há muito na 

capacidade e nos conhecimentos do docente José Abílio. O presidente do CG pôs o 

documento em discussão à aprovação que foi unânime. ------------------------------------  

 ----- No ponto quatro da OT o presidente do CG que referiu, na introdução à discussão 

do ponto, os bons resultados escolares obtidos nos diferentes níveis de ensino pelos 

alunos das escolas do agrupamento, conforme refletia o documento em análise. A 

diretora referiu que as melhorias vêm a ser constantes, ano após ano, depois do ano 

letivo 2012/2013, alertando para o impacto que o apoio multidisciplinar e as tutorias 

tiveram nos resultados dos alunos nos vários exames nacionais (acima das médias 

nacionais em todos os graus de ensino) e no combate ao abando escolar. Entendeu 

ainda destacar as taxas de sucesso em todos os níveis de ensino, igualmente acima das 

médias nacionais, considerando assim com francamente positivo o ano letivo em análise 

e referindo os créditos de horas para o agrupamento obtidos e que serão aplicados em 

medidas de apoio aos alunos do agrupamento. ----------------------------------------------  

 ----- No ponto cinco da OT, e ao abrigo do disposto no número três, do Artigo 7.º, do 

Despacho Normativo n.º17-A/2015, de 22 de setembro, o CG votou por unanimidade a 

proposta do Conselho Pedagógico de inclusão dos resultados das provas externas do 

Instituto de Avaliação Educativa, à disciplina de Inglês, na avaliação sumativa final da 

disciplina com um peso de vinte por cento.  -------------------------------------------------  

 ----- Procedeu-se, no ponto seis da OT, à discussão do Plano de Atividades que o 

plenário entendeu como um documento necessariamente aberto à introdução de novas 
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atividades. O Plano de Atividades para o ano letivo de 2015/2016 foi aprovado por 

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

 ----- No ponto sete da OT foram ratificadas pelo CG as deliberações do conselho 

pedagógico no que concerne à organização dos horários dos alunos e sobre as 

Atividades de Enriquecimento Curricular. Previamente o presidente do CG leu os pontos 

dois e cinco do relatório da Inspeção que aos documentos em análise dizia respeito. A 

conselheira Isabel Carvalho considerou, apesar do seu voto favorável, que a alínea f) 

dos critérios gerais de elaboração dos horários dos alunos deveria ter uma redação mais 

objetiva do que aquela que foi apresentada. -------------------------------------------------  

 ----- No ponto oito da OT o presidente do CG referiu ter pedido, através da diretora, à 

Direção, Conselho Pedagógico e Conselho Administrativo que se pronunciassem por 

escrito sobre a adequação e funcionalidade do Regulamento Interno do Agrupamento 

(RI), conforme decorre do estipulado no número três, do Artigo 32.º, do referido RI. 

Ainda assim solicitou à diretora que se pronunciasse sobre o RI e esta considerou-o 

objetivo, prático e exequível. Aberta a discussão o conselheiro Francisco Ferreira 

considerou-o de fácil consulta e leitura, tendo-se revelado na opinião da Associação de 

Pais a que pertence um bom documento. O conselheiro Ricardo Garrido considerou o RI 

de fácil acesso e entendimento e o conselheiro Amaro das Neves, que presidiu à 

comissão do revisão do RI, reforçou a ideia de base que presidiu à sua elaboração é que 

seria a solidez da sua redação enunciado princípios gerais, uma clara organização dos 

diversos órgãos, estruturas de coordenação educativa, supervisão pedagógica e outras 

estruturas de apoio, organizando em anexos um conjunto com os regulamentos 

necessários, minorando a necessidade de uma constante adaptação às alterações 

legislativas. O presidente do CG referiu ainda que iria efetuar um conjunto de 

diligências, junto dos atuais representantes dos alunos e da associação de estudantes, 

no sentido de fortalecer a participação dos estudantes no órgão, deixando para a 

análise às conclusões desses contactos uma eventual proposta de alteração ao RI. 

Ainda no subponto 8.1. as conselheiras Isabel Carvalho e Daniela Carneiro sugeriram 

para os segundo e terceiro ciclos, respetivamente, que conselho pedagógico deveria ter 

um representante direto e que os prémios de mérito atribuídos deveriam ser 

reformulados, no sentido de tornar mais equilibrada a sua atribuição. A propósito desta 

última sugestão a diretora referiu que se fosse esse o entendimento se fizesse uma 

proposta concreta para alteração do regulamento geral de avaliação dos alunos, que 

seria discutida e votada em conselho pedagógico. No subponto 8.2. o presidente do CG 

leu o ponto 1. do relatório da Inspeção e, dando cumprimento ao número 1, do Artigo 

17.º, do Despacho Normativo nº7-B/2015, de 7 de maio, foi aprovada por unanimidade 
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a alteração ao RI que contempla a inclusão da adenda ao projeto educativo que inclui 

os critérios para constituição de turma, transferência de turma e critérios gerais para 

elaboração de horários. Assim, o número 7 do Artigo 6.º do RI passará a ter a seguinte 

redação:  -  

O regulamento geral de avaliação dos alunos, o regulamento disciplinar dos alunos, o regulamento 

dos cursos profissionalizantes, o regulamento interno do CQEP do AEFH, os critérios para a 

constituição de turmas, o regulamento do quadro de mérito e o regulamento das visitas de estudo 

são documentos aprovados pelo conselho pedagógico e ratificados pelo conselho geral, fazendo parte, 

como anexos, do presente regulamento interno. ----------------------------------------------------  

 ----- 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 1 de fevereiro de 2016, 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: 
 
_____________________________________________________________ 


