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ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
FRANCISCO DE HOLANDA (2014-2018: REUNIÃO 16) 

 -----  Aos oito dias de novembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, na Escola 

EB1 da Pegada, 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 de membros do Conselho Geral. 
2. Período de antes da ordem do dia. 
3. Leitura e votação da ata da reunião anterior. 
4. Discussão e votação do Relatório de atividades 2017/2018. 
5. Apreciação do Relatório de Execução dos Resultados (3ºperíodo) (2017/2018). 
6. Eleições para os representantes do pessoal docente e não docente no Conselho Geral. 

6.1. Constituição da Comissão responsável pelo processo eleitoral. 
6.2. Discussão e votação do regulamento eleitoral e respetivo calendário. 

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

 ----- O presidente do CG deu posse aos conselheiros José Luís Viamonte, em 

substituição do conselheiro Ricardo Garrido eleito para o Conselho Pedagógico, e ao 

conselheiro Bruno Carvalho eleito em Assembleia de Pais e Encarregados de Educação 

da Escola EB23 Egas Moniz que substitui o conselheiro Paulo Peixoto. Para secretariar a 

reunião o presidente do CG propôs o nome de Anabela Martins que foi aceite não 

havendo qualquer objeção à proposta efetuada. O presidente do CG informou que 

foram eleitos para representar os alunos no CG os novos conselheiros João Pedro 

Ribeiro Vieira e Francisca Silva, eleitos em lista conjunta, que tomarão posse no 

próximo CG. Aproveitou ainda a presença do aluno José Miguel Gonçalves para 

sublinhar toda a dedicação que teve ao longo do mandato, desejando em nome do CG 

as maiores felicidades para a sua vida pessoal e académica; deu ainda, em nome do 

CG, uma palavra de apreço por toda a dedicação dos conselheiros que terminaram 

agora as suas funções e cujo contributo o CG muito apreciou e estimou. Informou ainda 

sobre as ausências dos conselheiros Isabel Carvalho, substituída na presente reunião 

por Alexandra Martinho, de António Amaro das Neves, Adelina Pinto, Fernando Ribeiro e 

Luísa Vilas-Boas, que sinalizaram previamente a sua ausência. O presidente do CG 

informou ainda que se encontra em análise e discussão um novo Projeto Educativo para 

o Agrupamento e a possibilidade de revisão do Regulamento Interno, em particular dos 

Regulamentos Específicos que dele fazem parte e que terão de ser adaptados à nova 

legislação vigente. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Proposta a dispensa da leitura da ata, já do conhecimento dos conselheiros que 

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

estas foram aprovadas por unanimidade. Não havendo inscrições no período de antes 

da ordem do dia passou-se aos restantes pontos da OT. -------------------------------------  
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 ----- No ponto quatro da OT e pelo facto do Relatório em discussão já ter sido discutido 

no último CG, dispensou-se uma nova discussão; com as retificações que foram feitas e 

os  contributos sobre algumas atividades que não fizeram parte da primeira versão e 

que agora complementaram o documento, passou-se à votação sendo o documento 

aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------  

 ----- O presidente do CG deu a palavra à diretora do AEFH para que fosse iniciada a 

discussão do Relatório de execução de resultados referente ao 3º período escolar do 

ano letivo 2017/2018. A diretora analisou os resultados por ciclo de ensino referindo 

que os resultados acompanharam, e em alguns casos superaram, as expectativas que 

existiam. Referiu-se com particular ênfase ao Plano de Ação Estratégica, cuja avaliação 

bianual importou nesta reunião fazer-se. Medida a medida, com a colaboração dos 

conselheiros, foram analisados os resultados desse mesmo Plano. A discussão foi 

alargada, através da conselheira Marta Varela, ao critério que preside à formação de 

grupos nas várias disciplinas do ensino secundário e à forma como é avaliado 

individualmente esse mesmo trabalho dos alunos. Professores, alunos e pais do CG 

deram a sua perspectiva sobre este assunto; destacando-se algumas das opiniões que 

sobre este assunto foram expendidas: a conselheira Marta Varela era da opinião que o 

recurso no secundário ao trabalho de grupo não alinha, como deveria, com o trabalho 

mais individualizado que espera os alunos na universidade, a diretora referiu que não 

havendo soluções perfeitas pensa que, na globalidade, o trabalho de grupo cria nos 

alunos um espírito de cooperação e solidariedade que é muito positivo, o aluno José 

Miguel referiu que se podem ver sempre vantagens e desvantagens mas que, 

globalmente, entende serem mais significativas as vantagens, o conselheiro António 

Oliveira referiu a importância dos trabalhos de grupo não propriamente como um 

instrumento de avaliação, mas fundamentalmente um instrumento de aprendizagem. 

Outro dos assuntos discutidos neste ponto da OT tem a ver com o abandono escolar 

residual apresentado no ensino secundário; a diretora referiu que os docentes têm tido 

o cuidado de integrar e incentivar os jovens com maiores dificuldades para concluírem 

as disciplinas que os retêm por tempo demasiado no ensino secundário, sem optarem 

pela solução mais imediatista de os colocarem como alunos externos o que poderia 

subir a média global dos exames obtidos pela escola nos exames nacionais, mas 

tornaria mais difícil a possibilidade dos alunos concluírem, conforme todos desejarão, os 

seus estudos. Foi referida ainda o elevado número de jovens e crianças que no 

agrupamento têm Ação Social Escolar e que são perto de nove centenas de alunos. ------  

 ----- No ponto seis da OT, foram aprovados por unanimidade o Regulamento Eleitoral 

para a eleição dos representantes do pessoal docente e não docente no CG, bem como 
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a comissão eleitoral que será presidida pelo conselheiro José Abílio Ferreira e que 

integrará mais dois elementos, as conselheiras Isabel Carvalho e Anabela Martins. -------  

 ----- 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 onze de dezembro de dois mil e dezoito, 

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 CG: 
 
 


