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PROPOSTA DE ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
FRANCISCO DE HOLANDA (2014-2018: REUNIÃO 15) 

 -----  Aos vinte e oito dias de julho de dois mil e dezoito, pelas onze 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 das atas das reuniões anteriores. 
3. Discussão e votação do Relatório de atividades 2017/2018. 
4. Discussão e votação do Plano anual de atividades para o ano letivo 2018/2019. 
5. Discussão e votação do mapa de férias da diretora. 
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 (2018-2019). 

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

 ----- O presidente do CG deu posse à conselheira Fátima Cerqueira que representará a 

Associação Comercial e Industrial de Guimarães (ACIG) em substituição do conselheiro 

Manuel Martins, por indicação da nova estrutura diretiva daquela instituição. O 

presidente da reunião aproveitou para, em nome do CG, agradecer todo o denodado 

trabalho e a dedicação daquele conselheiro nos diversos conselhos gerais em que tem 

representado a ACIG, quer do Agrupamento, quer dos anteriores conselhos gerais da 

Escola Francisco de Holanda. Comunicou ainda a renúncia do conselheiro Ricardo 

Garrido pelo facto de ter sido eleito para o Conselho Pedagógico não podendo, dessa 

forma, acumular com o cargo que vinha desempenhando desde de 2013. O presidente 

do CG agradeceu, em nome do CG, toda a colaboração prestada pelo conselheiro, 

relevou a postura sempre informada como desempenhou o cargo a que agora renuncia, 

sendo substituído pelo conselheiro José Luís Viamonte, primeiro suplente da lista de 

docentes. Informou ainda a assembleia do facto de Raúl Peixoto se fazer, na presente 

reunião, substituir por Gabriel Soares; e Anabela Martins por Elvira Osório, ambas as 

substituições comunicadas antecipadamente por impossibilidade dos conselheiros 

Anabela e Raúl estarem presentes na reunião, fazendo-se assim substituir pelos 

conselheiros suplentes referidos. Comunicaram não poderem atender à reunião do CG 

as conselheiras Adelina Pinto, Helena Pinto e Luísa Vilas-Boas, assim como José Luís 

Viamonte. Para secretariar a reunião o presidente do CG propôs o nome de José Abílio 

Ferreira que foi aceite não havendo qualquer objeção à proposta efetuada.  ---------------  
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 ----- Proposta a dispensa da leitura das atas, já do conhecimento dos conselheiros que 

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

estas foram aprovadas por unanimidade.  ----------------------------------------------------  

 ----- No ponto três da OT foi concedida a palavra à diretora do Agrupamento que 

referiu que as atividades do ano letivo que agora finda foram diversificadas, resultando 

dos contributos das várias estruturas do agrupamento que lhe fizeram chegar os 

relatórios, estando ainda incompleto; referiu ainda que os apoios educativos 

influenciaram positivamente os resultados dos alunos. A propósito do Relatório proposto 

a discussão estar ainda incompleto e com omissões que importaria suprir o conselheiro 

José Abílio referiu que o documento não deveria ser por isso discutido e votado. O 

presidente do CG atendendo à pertinência dos reparos efetuados pelo conselheiro José 

Abílio pôs à consideração da assembleia a retirada deste ponto da OT para posterior 

análise e votação, o que foi aprovado por unanimidade.  ------------------------------------  

 ----- O Plano de Atividades para o próximo ano letivo, contou com a audição da 

Diretora que referiu que este Plano respeita, como seria expectável, os eixos do Projeto 

Educativo do Agrupamento. Intervieram os conselheiros Amaro das Neves, Isabel 

Carvalho e Fernando Ribeiro, este último referindo a importância do voluntariado na 

formação cívica dos alunos do Agrupamento, o que mereceu a concordância dos 

restantes conselheiros. Após discussão o documento foi votado por unanimidade.  --------  

 ----- No ponto cinco da OT o mapa de férias da diretora, do conhecimento de todos os 

conselheiros foi votado favoravelmente, sem qualquer oposição.  ---------------------------  

 ----- No ponto seis da OT, apesar das críticas habituais à desadequação entre o número 

de alunos das turmas do secundário e a tipologia das salas, os critérios foram 

aprovados por unanimidade. -------------------------------------------------------------------  

 ----- O ponto sete da OT foi igualmente aprovado por unanimidade, prosseguindo um 

conjunto de questões importantes para o Agrupamento e contêm os ajustes que ao 

longo do tempo foram sendo propostos pelo CG. Neste ponto foi ainda referido pelos 

conselheiros Amaro das Neves, Marta Varela e Antero Ferreira a designação não 

adequada que as “Bolsas de Mérito” encerram, pelo facto de só alunos com escalão a 

elas terem acesso. A diretora, concordando com as observações efetuadas, referiu que 

o agrupamento não tem autonomia para alterar a designação dessas bolsas. --------------  

 ----- No ponto oito da OT a diretora destacou as principais diferenças do PDCA agora 

proposto por comparação do referente ao ano letivo anterior, especificando as matrizes 

que tiveram alterações, lamentando a falta de estabilidade legislativa que obriga 

sempre a mudanças sem que as opções tomadas sejam devidamente testadas. O 

conselheiro Amaro das Neves referiu não se sentir particularmente confortável em 

discutir e votar em pouco tempo útil documentos com esta importância. A sua 
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intervenção mereceu o apoio e concordância dos conselheiros que sobre este assunto 

se pronunciaram. O conselheiro sugeriu que um documento com este impacto e 

importância deveria ser discutido, nem que de forma parcelar, ao longo do ano letivo. O 

Projeto, após análise e discussão, foi aprovado 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 8 de novembro de dois mil e dezoito, e 

será assinada por mim José Abílio 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.  ----------------------------------------------------------  

 

 

O Secretário da reunião:  
 
 
 
 
O Presidente do CG: 
 
 


