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ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

FRANCISCO DE HOLANDA (2018-2022: REUNIÃO 5) 

 -----  Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas dezassete 

horas e trinta minutos, na sala da biblioteca (Bloco A, piso 2) 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 Plano anual de atividades para o ano letivo 2019/2020. 
4. Votação do mapa de férias da diretora. 
5. Discussão e votação das alterações ao anexo do Regulamento Interno (Regulamento 

das Visitas de Estudo) 
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. 
8. Discussão e votação do Projeto de Desenvolvimento curricular do AEFH (2019-2020). 
9. Análise, discussão e votação da proposta de avaliação interna da diretora do AEFH 

elaborada pela Comissão de Avaliação designada para o efeito a 28/02/2019. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----- O presidente do CG deu nota da ausência, e respectiva justificação, dos 

conselheiros Adelina Pinto, Helena Pinto, João Vieira, Daniela Carneiro, Fernando 

Ribeiro e Bruno de Carvalho. Informou ainda o presidente do CG ter entrado uma vez 

mais em contacto com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Guimarães 

para a nomeação de um novo representante ou a renúncia ao cargo, tendo lido a 

comunicação escrita enviada a dezanove de julho do mês corrente. Foi ainda designada 

a conselheira Anabela Martins para redigir a ata da presente reunião. ----------------------  

 ----- No período de antes da ordem do dia não houve intervenções.  -----------------------  

 ----- No ponto dois da OT após dispensa da leitura da ata já do conhecimento dos 

conselheiros presentes, votou-se o conteúdo da mesma que foi aprovada por 

unanimidade e que, a exemplo das outras atas, estará disponível para consulta dos 

interessados na página do CG. -----------------------------------------------------------------  

 ----- No ponto três da OT foi dada a palavra à diretora. Esta começou por referir que a 

versão do Plano e Atividades em discussão é a mais completa possível pois há 

informação que ainda não chegou para ser integrada, nomeadamente informação de 

dois departamentos curriculares. Referiu ainda que a inscrição de verbas em 
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determinadas rubricas, não habitual em Planos anteriores, resulta de algumas das 

conclusões do Relatório Preliminar da inspeção que se esteve recentemente a analisar 

aspetos financeiros e administrativos do Agrupamento. Em relação às atividades do 

agrupamento o conselheiro Raul Freitas falou de algumas atividades previstas pela 

associação de pais das escolas EB1 que farão chegar, ainda, à diretora. A conselheira 

Isabel Carvalho manifestou a sua discordância relativamente ao nome – festa do porco 

– promovida pela associação de pais na Escola Egas Moniz. O Plano foi votado 

favoravelmente por unanimidade. -------------------------------------------------------------  

 ----- No ponto quatro da OT o mapa de férias da diretora foi votado por unanimidade.  --  

 ----- No ponto cinco da OT foram propostas alteração ao Regulamento das Visita de 

Estudo por força da sua adequação à legislação, nomeadamente a Resolução do 

Conselho de Ministros 147/2019. A proposta foi aprovada por unanimidade. Neste ponto 

o conselheiro José Abílio chamou a atenção para a necessidade de se ser parcimonioso 

nas atividades do terceiro período pois, segundo o conselheiro, estas perturbam o 

normal desenvolvimento curricular. ------------------------------------------------------------  

 ----- Foram apreciados os critérios relativos ao ponto seis da OT que constam do ponto 

cinco do Projeto Educativo aprovado a onze de dezembro de dois mil e dezoito. -----------  

 ----- No ponto sete foram, para a ação social escolar, apreciadas favoravelmente as 

linhas orientadoras do planeamento e execução de atividades. ------------------------------  

 ---- Foi apreciado o Projeto de Desenvolvimento Curricular que mereceu aprovação 

por unanimidade. Neste Projeto, por nele estar incluído, aprovou-se o plano de 

acompanhamento das atividades extracurriculares. A diretora pormenorizou as 

alterações registadas nas matrizes de ano letivo e o conselheiro José Abílio referiu a 

necessidade de uma melhor articulação entre o desporto escolar e os diretores de 

turma.  ---  

 ---- No último ponto da OT foi dada pelo presidente do CG a palavra à Comissão de 

Avaliação da Diretora que, num momento inicial, distribuiu pelos conselheiros o 

documento “Fundamentação da proposta de avaliação interna da diretora do 

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda”. O presidente do CG elogiou a clareza 

do documento e a sua extensiva fundamentação bem como o trabalho efetuado, desde 

a designação da Comissão pelo CG a vinte e oito de fevereiro do corrente ano, pelos 

elementos da Comissão. O presidente da Comissão, António Oliveira Sousa leu o 

documento apresentado e respondeu às questões colocadas pelos conselheiros. Após a 

análise e discussão a proposta apresentada pela Comissão, com ligeiras correções, foi 

aprovada por unanimidade e encontra-se no dossiê do CG tendo sido enviada para a 

Direção-Geral da Administração Escolar e para a DGEstE – Direção de Serviços da 

Região Norte. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- 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 três de dezembro de dois mil e 

dezanove, e será assinada por mim Anabela 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.  ----------------------------------------------------  

 

 

A Secretária da reunião:  
 
 
 
 
O Presidente do CG: 
 
 


