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ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
FRANCISCO DE HOLANDA (2014-2018: REUNIÃO 2) 

 -----  Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, na sala de reuniões da Escola Secundária Francisco de Holanda, 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. Tomada de posse dos restantes membros do Conselho Geral. 
2. Eleição do Presidente do Conselho Geral. 
3. Apreciação e votação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento de 

Escolas Francisco de Holanda (ano letivo 2014/2015). 
4. Outros assuntos. 

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

 ----- Para secretariar a reunião foi escolhida a conselheira Anabela Martins. À reunião 

do CG faltou o conselheiro Alfredo Meireles, em representação dos pais e encarregados 

de educação (EB1 Sta Luzia e Pégada). -------------------------------------------------------  

 ----- Os conselheiros Rute Ferreira, em representação dos alunos, Adelina Paula Pinto, 

em representação da autarquia, Manuel Martins, em representação da Associação 

Comercial e Industrial de Guimarães, João Antero Ferreira, em representação da 

Sociedade Martins Sarmento, e Fernando Ribeiro, em representação da Universidade do 

Minho, assinaram o respetivo ato de posse tendo o CG, a partir desse momento, ficado 

constituído na sua totalidade. ------------------------------------------------------------------  

 ----- No ponto dois da OT foi realizada a eleição, por voto secreto, tendo a mesa 

eleitoral sido constituída, com a anuência do CG, pelos conselheiros António Oliveira e 

Helena Pinto. Votaram os vinte conselheiros presentes. Os resultados apurados foram 

os seguintes: zero votos em branco, zero votos nulos e vinte votos no conselheiro Rui 

Vítor Costa que passou, assim, a presidir ao órgão.  ----------------------------------------   

 ----- O presidente do CG, no ponto três da OT, referiu a importância que a 

comemoração dos 130 anos da Escola Francisco de Holanda, e o conjunto de iniciativas 

que a data tem catalisado, tem para a imagem e afirmação do agrupamento e deu a 

palavra à Diretora que explicou os pontos mais relevantes do plano de atividades em 

discussão. Aberto o período de contributos dos membros do CG geral as conselheiras 

Isabel Carvalho e Daniela Carneiro precisaram alguns dos pontos constantes no plano 

para posterior correção, e a conselheira Adelina Paula Pinto saudou o facto deste plano 

ter maior preocupação de transversalidade que os anteriores, acrescentando que o 

apoio da Câmara Municipal ao agrupamento é mais abrangente do que aquele que se 

poderá porventura inferir pela leitura do documento. Posto à votação o plano de 

atividades recolheu a unanimidade dos membros do CG.  ----------------------------------  
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 ----- O presidente do CG no último ponto da OT referiu ser sua intenção, com a 

colaboração de todos os membros do órgão, e dado o período temporal de vigência do 

CG que permite perspectivar com o necessário tempo e estudo algumas das questões 

estratégicas do agrupamento, promover um conjunto de discussões especializadas que 

permitam perceber melhor as dificuldades e potencialidades das escolas que compõe o 

agrupamento e que possibilitem perspetivar caminhos a seguir. Referiu ainda ter 

convidado os conselheiros Amaro das Neves e Ricardo Garrido a promoverem a feitura 

de um documento que, entre outras coisas, analise e cruze informação sobre os 

resultados das escolas e a sua evolução, e que permita uma análise do CG mais 

alargada sobre muita da informação disponível. Acrescentou ainda que espera dos 

conselheiros um conjunto de sugestões para outros assuntos que seja porventura 

importante o CG analisar e debater, entre os quais uma participação mais sólida dos 

alunos no CG, a municipalização da educação, ou a melhor interligação entre as escolas 

do agrupamento.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aberta a discussão à definição de algumas questões estratégicas, que serão 

naturalmente revistas e redefinidas em função das necessidades e da atualidade de 

algumas questões, usou da palavra a Diretora que alertou para o caráter redutor que 

muitas vezes a análise estatística encerra e cuja leitura pouco contextualizada leva, 

muitas vezes, a tomada de decisões precipitadas e injustas. Acrescentou, no entanto, a 

atenção e preocupação da direção em relação aos resultados o que levou a tomar, 

desde já, algumas medidas em relação a uma melhor estruturação das aulas de apoio e 

à instituição de tutorias. O conselheiro Manuel Martins achou importante contextualizar 

os resultados com alguns dados sobre a realidade concelhia por comparação com outros 

concelhos vizinhos, nomeadamente o facto de haver um número de exames nacionais 

muito superiores no concelho de Braga que não são explicadas pela diferença 

populacional entre concelhos, ou a forte implantação do ensino profissionalizante em 

Famalicão por comparação a Guimarães, acrescentou ainda uma análise sobre a 

percentagem de alunos de Guimarães nos dois pólos da Universidade do Minho. Sendo 

que, em sua opinião, estes e outros dados são importantes para pensarmos a 

problemática educativa local numa perspetiva mais ampla. O conselheiro Fernando 

Ribeiro referiu que a estatística existe para ser interpretada e não lida de uma forma 

literal, que a sua preocupação em termos dos alunos de Guimarães na universidade se 

centrava mais na importância da escola da Universidade do Minho por comparação à 

Universidade do Porto e, referindo-se à reestruturação dos apoios à disciplina de 

Português formulada pela Diretora, deu testemunho pessoal das dificuldades de 

interpretação encontradas em alunos do ensino superior que prejudica 

consideravelmente o desenvolvimento das suas competências científicas. A 
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interpretação das questões formuladas nos enunciados continua, como no secundário, a 

ser um problema que dificulta a boa progressão dos jovens universitários. A conselheira 

Adelina Paula Pinto, tendo em conta o âmbito da discussão, acrescentou ser pertinente 

a discussão, em sede do CG, da afirmação do ensino profissionalizante não como um 

recurso para alunos com trajetos escolares menos conseguidos mas como uma 

oportunidade real para dar corpo à vocação dos alunos e às necessidades do tecido 

económico local, acrescentou aliás que para a autarquia de Guimarães a educação é, 

consolidadas algumas vertentes ao nível cultural e de infraestruturas, a prioridade 

fundamental. Referiu ainda a necessidade de serem trabalhadas nos alunos a 

autonomia, a proatividade, o domínio da língua inglesa. O conselheiro Ricardo Garrido 

referiu que a análise estatística depende fundamentalmente da forma englobante como 

deve e pode ser olhada, sendo que acha possível encontrar-se um ponto de equilíbrio 

entre os números e uma reflexão mais profunda e prospectiva, tendo acrescentado 

algumas percepções generalizadas ao nível dos desvios entre as notas internas e as 

notas de exame entre escolas públicas e privadas. À discussão a Diretora referiu alguns 

dados da infoescola que atestam essas mesmas percepções e lamentou que questões 

importantes como as agregações e a autonomia das escolas não sejam elas, também, 

credoras de uma avaliação e análise estatística. O conselheiro Francisco Ferreira, 

representante dos pais e encarregados de educação da Escola Secundária Francisco de 

Holanda, referiu que o grau de exigência ao nível das classificações internas é um 

assunto que preocupa muito os pais, e que o rigor que existe nas escolas do 

agrupamento, que que não contesta, deveria atender ao contexto global e não apenas 

ao seu funcionamento e regras internas. A discussão sobre este particular tema 

levantou algumas questões e opiniões de outros conselheiros e, finda a discussão, o 

presidente do CG referiu ser exatamente este debate alargado sobre diversos temas 

que interessam e têm implicações na vida das escolas do agrupamento, indo ao 

encontro do desafio inicial e requerendo um trabalho e envolvimento dos conselheiros 

no desenvolvimento das atividades e reflexões do CG.  -------------------------------------  

 ----- 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 quinze de junho de dois mil e quinze, 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 CGT: 
_____________________________________________________________ 


