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ATA DO CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO (REUNIÃO 3) 

 -----  Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas dezanove horas, 

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: ------------------------------------------------------------------------------   

1.Período antes da ordem do dia:  ---------------------------------------------------------------  

1.1.Informações  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

1.2.Discussão de outros assuntos de interesse relevante colocados pelos membros do CGT. ----------------------  

2.Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. ----------------------------------------------  

3.Apresentação e aprovação dos Plano Anuais de Atividades para o ano letivo de 2013-2014. --------   

4.Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do ano económico de 2014. ----   

5.Análise e reflexão sobre os resultados e perspectivas das escolas do agrupamento. -------  

5.1.Documentos internos (relatórios e pareceres). ----------------------------------------------------------------------  

5.2.Rankings e evolução de número de alunos matriculados nas escolas do agrupamento. --------------------------  

6.Constituição de comissões (Avaliação de Desempenho Docente-Avaliação de Diretor e 

Regulamento Interno). ---------------------------------------------------------------------------  

7.Aprovação dos critérios de avaliação para a Avaliação Interna do Desempenho Docente – 

Avaliação do Diretor. ------------------------------------------------------------------------------  

----- Para secretariar a reunião, o Presidente do Conselho Geral cessante indicou o nome 

Anabela Martins, o que foi aceite sem qualquer objeção. -------------------------------------- 

 ----- Faltaram à reunião os representantes dos alunos Miguel Cerqueira e Vítor Fontão, 

representantes das associações de pais/encarregados de educação Alfredo Meireles Pereira 

e José Alberto Pereira e, como representante da autarquia, a conselheira Helena Pinto. ----  

---- No ponto um da OT o presidente do CGT informou o Conselho sobre a impossibilidade 

dos conselheiros Miguel Cerqueira, Alfredo Pereira e Helena Pinto estarem presentes na 

reunião e sobre o facto destes elementos terem comunicado, previamente, a ausência e 

respetiva justificação. Neste período o presidente informou ainda sobre a conveniência de 

lhe serem comunicadas, previamente, as ausências e o seu motivo, bem como qualquer 

inconformidade da documentação enviada ou conteúdo da mesma, para melhor 

funcionamento das reuniões do CGT. Informou ainda sobre a intenção de criar uma página  

electrónica do CGT para se promover uma melhor informação e divulgação das atividades 

do Conselho junto da comunidade educativa. Pediu ainda a colaboração de todos para a 

melhor eficácia no funcionamento do CGT que terá um conjunto vasto de 

responsabilidades durante o mandato. Dada a palavra aos membros do CGT o conselheiro 

Ricardo Garrido pediu a palavra para se manifestar contra a prova de avaliação de 

conhecimentos a realizar no dia seguinte a este conselho, no que foi secundado pelos 

conselheiros António Amaro das Neves e António Oliveira.------------------------------------- 
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----Cumprindo o ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente submeteu à apreciação 

do Conselho a ata da reunião anterior que foi aprovada, por maioria, pelos membros 

presentes naquela reunião, registando-se três abstenções (Helena Pinto, Miguel Rocha e 

Adão Faria) dos conselheiros que não puderam estar presentes nessa reunião.-------------- 

----- No ponto três da OT o presidente do CGT deu a palavra à presidente da Comissão 

Administrativa Provisória (CAP) do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda que 

destacou os elementos mais relevantes dos planos de atividades propostos, no que foi 

complementada pelo conselheiro Francisco Ferreira que leu o plano de atividades da 

associação de pais da Escola Secundária Francisco de Holanda tendo assim, por sugestão 

do presidente do CGT, esse plano passado a ser parte integrante do plano de atividades da 

escola secundária. O conselheiro Miguel Rocha interveio no sentido de considerar como 

necessária a integração dos dois planos agora apresentados e a oportunidade de, no 

futuro, se encontrar uma estrutura para esse plano que seja transversal a todo o 

agrupamento. Após os esclarecimentos da presidente da CAP sobre a fase de transição e 

integração em que as escolas do agrupamento se encontram, a conselheira Adelina Paula 

Pinto sugeriu a necessidade de institucionalizar um método de organização dos planos de 

atividades que fosse inovadora e que passasse, nomeadamente, pela definição de eixos 

primordiais de atuação e, a partir daí, os planos deveriam desenvolver-se tendo em conta 

os objetivos definidos. Foram então postos a votação os planos de atividades que foram 

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

----- No ponto quatro da OT pediu a palavra a conselheira Isabel Carvalho que fez 

algumas observações relativamente ao texto do documento proposto. Após discussão dos 

membros do CGT entendeu-se retirar o ponto seis da proposta por se considerar estar 

contido no ponto um. Feita a modificação do texto, este foi posto a votação tendo sido 

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

----- Por sugestão do presidente do CGT, e após aprovação unânime do Conselho, o ponto 

5 passou para o final da OT, e não havendo tempo, referiu, este ponto passaria para 

discussão na próxima reunião do órgão. -------------------------------------------------------- 

----- Cumprindo o ponto seis da ordem de trabalhos, o Presidente submeteu à apreciação 

do Conselho propostas para a constituição das Comissões previstas na OT, que foram 

aprovadas por unanimidade. Assim a Comissão de Avaliação de Desempenho Docente- 

Avaliação do Diretor ficou constituída pelos elementos António Oliveira e Miguel Rocha 

(docentes), Fernando Ribeiro (Universidade do Minho), Alfredo Pereira (Pais/Encarregados 

de Educação) e Anabela Martins (pessoal não docente), e a Comissão do Regulamento 

Interno constituída por Amaro das Neves, Ricardo Garrido, Conceição Lima e Isabel 

Carvalho (docentes) e Antero Ferreira (Sociedade Martins Sarmento). Enquanto as 

comissões não escolhessem o seu coordenador o presidente do CGT sugeriu que os 
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conselheiros António Oliveira e Amaro das Neves liderassem as respetivas comissões. ----- 

----- Após discussão, e tendo em conta as observações feitas por António Oliveira, o 

Conselho entendeu não votar o ponto 7 da OT, ou seja, a aprovação dos critérios de 

avaliação para o desempenho docente (diretor), entendendo-se por mais conveniente ser 

a Comissão especialmente designada para o efeito a elaborar os critérios que submeterá 

posteriormente ao CGT. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Atendendo ao adiantado da hora Rui Vítor Costa, presidente do CGT, sugeriu ao 

Conselho discutir o ponto 5 da OT da reunião a que esta ata se refere na próxima reunião, 

o que não levantou qualquer objeção. --------------------------------------------------------- 

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

que, depois de lida, foi aprovada, por unanimidade, e será assinada por mim, Anabela 

Martins, que a secretariei, pelo Presidente do Conselho Geral Transitório do Agrupamento 

de Escolas Francisco de Holanda, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, que a presidiu. ---------- 

A Secretária da reunião: ___________________________________________________ 

O Presidente do Conselho Geral Transitório:_______________________________ 


