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ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

FRANCISCO DE HOLANDA (2018-2022: REUNIÃO 7) 

 -----  Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, pelas dezassete horas, por 

videoconferência, reuniu o Conselho Geral (CG) do Agrupamento de Escolas Francisco 

de Holanda (AEFH), sob a presidência de Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, com a 

seguinte ordem de trabalhos (OT):  

1. Tomada de posse do conselheiro João Silva Pereira. 
2. Período de antes da Ordem do Dia (Análise da Situação). 
3. Leitura e votação da ata da reunião anterior. 
4. Apreciação dos Relatórios de Atividades e de Execução de Resultados (1ºperíodo 

2019/2020). 
5. Apreciação dos Relatório de Atividades e de Execução dos Resultados (2ºperíodo 

2019/2020). 
6. Discussão e votação do Relatório de Contas e Gerência (ano económico de 2019). 
7. Designação da Comissão de Avaliação Interna da Diretora do Agrupamento de Escolas 

Francisco de Holanda. 
8. Processo de Autoavaliação do Agrupamento: 

a) Apreciação das alterações introduzidas ao Modelo. 
b) Apreciação do Relatório intermédio de Autoavaliação CAF (2018/19) 
c) Apreciação dos resultados do inquérito feito à comunidade escolar. 
d) Apreciação do Relatório do Plano de ação estratégica (2018/2019) 

9 Apreciação do Quadro EQAVET para o AEFH - melhoria da Educação e Formação  
Profissional nele ministradas.  

 ----- A reunião começou pela tomada de posse do conselheiro João Silva Pereira que foi 

saudado pelo presidente da reunião em nome de todo o CG. O presidente deu ainda 

nota da ausência dos conselheiros Bruno de Carvalho, Antero Ferreira, Daniela Carneiro 

e Luís Souselas por motivos previamente comunicados. O presidente do CG referiu os 

contactos estabelecidos com Administrador Judicial da ACIG, Jorge Calvete, 

relativamente à saída da instituição do CG do AEFH. Foi ainda designada a conselheira 

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

 ----- No período de antes da ordem do dia o presidente do CG pediu para que se 

abordasse a forma como o AEFH encarou e encara as dificuldades que se puseram à 

Educação, em particular ao Agrupamento, com as limitações decorrentes da pandemia 

da Covid-19 e todas as imposições e restrições decretadas pelo governo para as escolas 

durante o período. A diretora referiu que a maior preocupação do Agrupamento foi, e 

ainda é, apoiar os alunos e as famílias mais vulneráveis à pandemia e aos 

constrangimentos socioeconómicos dela derivados. Não deixou neste contexto de referir 
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o esforço financeiro feito pelo Agrupamento neste período, o apoio de privados, de 

instituições, das associações de pais e da Câmara Municipal no sentido de, em 

conjunto, atenderem às famílias mais carenciadas. Referiu ainda a sua satisfação 

pessoal pela disponibilidade e esforço que docentes e funcionários do Agrupamento 

tiveram, e continuam a ter, num período tão pouco normalizado como o que 

atravessamos. A conselheira Adelina Pinto usou da palavra para referir o trabalho da 

Câmara Municipal no apoio às famílias: ao nível das refeições, de meios informáticos, e, 

com particular enfoque no presente, o apoio à saúde mental dos alunos face ao período 

traumático que viveram e ainda vivem. Referiu que todo este esforço efetuado não teria 

o mesmo impacto não fosse o extraordinário trabalho colaborativo que pessoas e 

instituições tiveram e continuam a ter. A conselheira Graciete Carvalho referiu o seu 

trabalho no projeto ProChild (Associação Laboratório Colaborativo ProChild CoLAB 

Against Poverty and Social Exclusion). O conselheiro Fernando Ribeiro aproveitou a 

oportunidade para agradecer a excelente colaboração da Francisco de Holanda com o 

projeto Refood. O conselheiro Raul Freitas saudou a rápida disponibilização de 

computadores e colocou um reparo sobre a forma como foi perguntado aos pais se 

tinham ou não computador, sem cuidar de perceber se os pais também dele não 

necessitariam. A diretora e a conselheira Adelina Pinto referiram, ambas, que face ao 

dramatismo inicial de toda a situação foi necessário pragmatismo e rapidez para 

atender prioritariamente aos mais desfavorecidos. A conselheira Marta Varela elogiou o 

trabalho do Agrupamento, dos professores e funcionários referindo que, inicialmente, 

estava com alguns receios relativamente à presença do filho no espaço físico da escola, 

mas rapidamente mudou de opinião face ao trabalho efetuado. De uma forma geral foi 

relevado o empenho da Direção face à situação criada pela pandemia, elogiados todos 

os que servem o AEFH e a confiança no sentido de autonomia e responsabilidade dos 

seus profissionais. A diretora referiu ainda que a docente Ana Borges se irá reformar e 

elogiou, perante o CG, todo o profissionalismo e dedicação da docente. O presidente do 

CG propôs a data de vinte e nove de julho do corrente ano para a próxima reunião do 

CG, por videoconferência, já que essa seria uma data em que estarão, com a 

necessária antecedência, disponíveis os documentos necessários para a sua realização. 

Nenhum dos conselheiros objetou a possibilidade proposta. ---------------------------------  

 ----- No ponto três 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. -----------------------------------------------------------------  

 ----- Os pontos quatro e cinco da OT, por sugestão do presidente do CG com o 

assentimento dos conselheiros, foram discutidos e apreciados conjuntamente. A 
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diretora referiu as melhorias substanciais do primeiro para o segundo período, mas, 

ainda, o facto do Agrupamento, nomeadamente ao nível do ensino secundário, ter as 

notas internas dos alunos desalinhadas para baixo. Referiu ainda o acompanhamento 

dos resultados ao nível do ensino superior que tem sido feito relativamente ao percurso 

dos alunos que concluem o secundário – através da equipa multidisciplinar - e que se 

tem revelado francamente positivo, sendo que muito dos nossos alunos se distinguem 

no ensino universitário revelando a boa preparação que tiveram. Referiu ainda o 

trabalho colaborativo que tem sido feito entre as disciplinas do 2º e 3º ciclo e que 

induzem bons resultados escolares. O presidente do CG referiu que todo esse trabalho 

se tem revelado no crescimento de alunos no 2º e 3º ciclos (8%) e secundário (10%) 

relativamente ao ano letivo anterior. O conselheiro Amaro das Neves pediu para ser 

corrigida a terminologia alguns dos quadros constantes nos documentos apreciados o 

que foi registado pela diretora para correção. -------------------------------------------------  

 ----- No ponto seis da OT o Relatório de Contas e Gerência foi votado favoravelmente 

por unanimidade após a respetiva discussão. Destacam-se os esclarecimentos sobre o 

projeto Erasmus que foi elogiado pela diretora. Referiu ainda que muitas parcerias 

particulares e institucionais foram importantes para o cumprimento de vários projetos 

que, de outra forma, seriam impossíveis de realizar e informou, com grande 

insatisfação, que as transferências para o corrente ano por parte da tutela baixaram 

31% o que vai dificultar muito o trabalho do Agrupamento e do Conselho Administrativo 

que é responsável pela gestão financeira. -----------------------------------------------------  

 ---- No ponto sete da OT o presidente do CG apresentou a proposta da Comissão de 

Avaliação Interna da diretora ser novamente constituída pelos conselheiros António 

Oliveira, que a presidirá, Antero Ferreira e Anabela Martins, já que o trabalho que, a 

este nível, fizeram anteriormente ter sido muito apreciado por todo o CG. Referiu ainda 

que apesar do conselheiro Antero Ferreira não ter conseguido participar nesta reunião, 

por força de uma outra reunião urgente da instituição que neste CG representa, com 

ele falou previamente e aquele aceitou fazer parte desta Comissão. A proposta foi 

aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------  

 ----- No ponto oito foram apreciados um conjunto de documentos relativos à 

autoavaliação do AEFH, nomeadamente, as atualizações ao modelo CAF (Common 

Assessment Framework), o Relatório intermédio 2018/2019, a analise de inquéritos e o 

plano estratégico. Neste ponto o conselheiro Raúl Freitas referiu a necessidade de para 

o próximo ano abrir uma nova turma ao nível do ensino pré-escolar. A diretora disse 

não ser essa decisão uma decisão do Agrupamento e a conselheira Adelina Pinto referiu 

que a Câmara Municipal, analisada a situação global concelhia, ponderaria propor a 

abertura de novas turmas do pré-escolar à DGEST. ------------------------------------------  
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 ---- No último ponto da OT a diretora referiu a importância do selo de qualidade para 

o ensino profissional apresentado neste ponto da OT, a colaboração com as empresas 

e o trabalho da equipa liderada pela docente Eugénia Machado. ----------------------------  

 ----- 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 vinte e nove de julho de dois mil e vinte, 

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.  ----------------------------------------------------------  

 

A Secretária da reunião:  
 
 
 
O Presidente do CG: 
 
 


