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ATA DO CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO (REUNIÃO 6) 

 -----  Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, na sala de reuniões da Escola Secundária Francisco de Holanda, reuniu o 

Conselho Geral Transitório (CGT), sob a presidência de Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, 

com a seguinte ordem de trabalhos (OT):	  	  

1. Período antes da ordem do dia. 
2. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 
3. Apreciação e votação da proposta de avaliação interna do desempenho 
docente da professora Bernardina Cardoso. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----- O presidente do CGT começou propor para secretariar a reunião, sem qualquer 

objeção dos presentes, Anabela Martins. À reunião faltou o aluno Vítor Fontão e o 

conselheiro José Alberto Pereira foi substituído pelo membro suplente Cristina Paula 

Sampaio Ferreira, conforme comunicação prévia do conselheiro impossibilitado de 

comparecer. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- No período de antes da ordem do dia o presidente do CGT referiu uma moção que 

lhe chegou com a designação de “Em defesa da Escola Pública”. Os promotores da 

iniciativa solicitavam a sua votação no plenário do órgão. O presidente do CGT 

comunicou aos membros do CGT ser seu entendimento que, salvo casos excecionais, o 

CGT deveria votar documentos próprios que resultem da atividade do Conselho, no 

entanto iria disponibilizar a moção a todos os conselheiros para que eventualmente, se 

assim o entendessem maioritariamente, poderiam solicitar essa mesma votação. ---------  

 ----- No ponto dois da OT a ata da reunião cinco, cuja proposta foi enviada 

previamente aos conselheiros, foi posta à votação e aprovada por unanimidade. ----------   

 -----  No ponto três da ordem de trabalhos o presidente do CGT deu a palavra ao 

coordenador da Comissão de Avaliação, António Oliveira, que leu a proposta de 

avaliação da professora Bernardina Cardoso. Aberta a discussão ao plenário do CGT 

levantaram-se algumas questões pelos membros do CGT sobre essa mesma avaliação, 

sendo do entendimento da maioria dos presentes que o órgão apesar de ter 

competências para fazer a avaliação não parecia ético fazê-la dado o desconhecimento 

da maior parte dos membros do CGT da ação da avaliada. Assim, sem pôr em causa o 

trabalho efetuado pela Comissão, o presidente do CGT pôs à votação do plenário uma 

proposta no sentido de não se votar a proposta antes de, junto da tutela, esclarecer de 

forma cabal aquilo que, no seu entendimento, não se encontra esclarecido em qualquer 

norma transitória da legislação aplicável para esta avaliação. A proposta foi aprovada 
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com catorze votos a favor e seis abstenções, dos conselheiros Alfredo Pereira, Anabela 

Martins, Fernando Ribeiro, Miguel Rocha, Miguel Cerqueira e Francisco Moura. ------------  

 ----- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e dela se lavrou a presente 

ata que, depois de lida, foi aprovada por maioria - com a abstenção do conselheiro José 

Luís Viamonte que não participou na reunião referente à presente ata - no CGT de vinte 

e quatro de julho de dois mil e catorze, e será assinada por mim, Anabela Martins, que 

a secretariei, pelo Presidente do Conselho Geral Transitório, Rui Vítor Poeiras Lobo da 

Costa, que a presidiu, e por qualquer outro membro do CGT que assim o deseje fazer.  -  

A Secretária da reunião:  

 

___________________________________________________ 

O Presidente do CGT: 

 

___________________________________________________ 


