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PROPOSTA DE ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
FRANCISCO DE HOLANDA (2014-2018: REUNIÃO 9) 

 -----  A vinte e três de maio de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, 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 Atividades e Resultados – 1º Período. 
4. Apreciação do Relatório de Atividades e Resultados – 2º Período. 
5. Discussão e votação do Relatório de Contas e Gerência (ano económico de 

2016). 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----- Não estiveram presentes na reunião João Pardelinha e Marco Cunha, que 

justificaram posteriormente, Adelina Pinto e Helena Pinto, cujas ausências foram 

devidamente comunicadas previamente à reunião. Para secretariar a reunião o 

presidente do CG propôs o nome de Anabela Martins que foi aceite não havendo 

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

 ----- No período de antes da ordem do dia o presidente do CG deu conta da 

correspondência trocada com Luís Sottomaior Braga, nos meses de março e abril do 

corrente ano, a propósito de um pedido de acesso a documentos do CG. Referindo que 

todos os documentos em posse do CG e que responderiam às questões colocadas foram 

enviados ao requerente nos prazos estabelecidos por lei. Referiu ainda, a este 

propósito, a notícia “Conselhos de escolas irregulares ameaçam eleição de diretores” no 

jornal Público de 22 de abril de 2017, cuja disponibilização havia facultado na pasta dos 

documentos para a reunião a todos os conselheiros. Na discussão que se gerou foi 

analisada a dificuldade que as Associações de Pais e Encarregados de Educação têm 

para sensibilizar à participação um número significativo de pais e encarregados de 

educação, no entanto foi feita a necessária sensibilização para que todos os atos 

eletivos dos representantes no conselho geral sigam o preceituado na lei, malgrado as 

inúmeras dificuldades que existem ao nível da participação. Neste ponto intervieram 

todos os quatro conselheiros que representam os pais e encarregados de educação, 

bem como os conselheiros Amaro das Neves, Manuel Martins e José Abílio. O 

representante dos pais e encarregados de educação da Escola Egas Moniz deu nota 

ainda do envio da respetiva ata dos representantes no conselho geral, notado contudo 

que qualquer solicitação que a este propósito seja feita deverá ser dirigida à respectiva 

associação. Ainda neste período foi analisado o processo de participação do CG na 

análise e discussão do Perfil dos Alunos para o Século XXI, documento elaborado pelo 
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Grupo de Trabalho nos termos do Despacho 9311/2016, de 21 de julho. Os prazos de 

discussão e contribuição foram manifestamente curtos tendo por isso este CG 

prescindido de apresentar os seus contributos. O CG reconheceu assim a pertinência do 

documento mas criticou a forma como ele foi posto na discussão pública. O conselheiro 

José Abílio deu nota da necessidade de existir uma bandeira da Escola face à sua longa 

história e referiu que existiria essa mesma bandeira guardada que interessava mostrar 

e divulgar; a conselheira Isabel Carvalho referiu que a existir bandeira ela deveria ser 

do agrupamento e que estava na hora de proceder a uma revisão do logótipo do 

agrupamento. Intervieram ainda sobre a necessidade de se uniformizar a simbologia do 

agrupamento os conselheiros Graciete Carvalho, Ricardo Garrido, Manuel Martins e 

Fernando Ribeiro que chamou a atenção a sua percepção de que, neste processo, não 

seria boa ideia eliminar os símbolos antigos. O conselheiro Raul Freitas, reportando 

para a sua intervenção no CG anterior, referiu uma melhoria significativa no 

funcionamento das atividades de animação e apoio à família (AAAF’s). A diretora referiu 

ainda a sua convicção que este género de atividades funcionavam bem, e com 

qualidade, quando estas eram da responsabilidade do agrupamento não se verificando 

os constrangimentos que posteriormente existiram.  -----------------------------------------  

 ----- Proposta a dispensa da leitura da ata, já do conhecimento dos conselheiros que 

entretanto propuseram alterações para um documento final do conhecimento de todos, 

esta foi aprovada, bem como o teor da mesma.  ---------------------------------------------  

 -----  O presidente propôs a discussão conjunta dos pontos três e quatro da reunião a 

que ninguém se opôs. Foi dada a palavra à diretora para que sobre os documentos 

desse a sua visão. Destacou o cumprimento dos Planos de Atividades, referindo que o 

uma das questões estratégicas fundamentais continua a ser a articulação entre os 

vários níveis de ensino, referiu que as atividades do agrupamento são, de uma maneira 

geral, muito apreciadas pela comunidade educativa mas que existem inúmeros 

constrangimentos financeiros que vão sendo ultrapassados, com dificuldade, com a 

ajuda e a disponibilidade dos profissionais do agrupamento e com a sempre pronta 

disponibilidade de pais e alunos. Referiu que os resultados escolares não estão ainda ao 

nível desejado nomeadamente no 7º ano de escolaridade, referindo que o aumento das 

disciplinas e a dificuldade que os alunos têm em consolidar conhecimentos pela elevada 

carga horária se reflete no rendimento escolar e na disciplina. Referiu que está a pensar 

elaborar uma proposta para que o tempo de cada aula passe para 50 minutos, que 

existam oficinas de trabalho prático e que a ajuda complementar a português no 

terceiro ciclo ajude a criar as competências necessárias. Referiu ainda que as aulas de 

apoio não trazem benefícios evidentes e que se deverá trabalhar por níveis 

independentemente do ano de escolaridade a que cada aluno pertence. No secundário 
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referiu ainda a extensão dos programas curriculares, em particular na disciplina de 

Português, para alguns resultados menos conseguidos. A conselheira Isabel Carvalho 

referiu as dificuldades que se colocam ao nível do sétimo ano pela falta de maturidade 

dos alunos. António Oliveira deu nota das atividade muito bem conseguidas pelo 

agrupamento com resultados visíveis na comunidade e com a colaboração de todos os 

departamentos. José Abílio Ferreira deu nota das dificuldades que muitas vezes existem 

nos docentes no sentido de motivar alunos desmotivados que se encontram na escola 

mais por força da lei do que por enriquecimento pessoal. ------------------------------------  

 -----  No ponto quatro da ordem de trabalhos, após esclarecimentos da diretora e a 

referência aos cortes orçamentais que continuam a afetar o agrupamento, o Relatório 

de Contas e Gerência de 2016 foi votado por unanimidade. 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 28 de julho de 2017, 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: 
 
 
 


