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ATA DO CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO (REUNIÃO 4) 

 -----  Aos dezassete dias do mês de fevereiro 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:	  	  

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

3.1. Documentos internos (relatórios e pareceres). 
3.2. Rankings e evolução de número de alunos matriculados nas escolas do 

agrupamento. 
4. Revisão do Regulamento Interno (RI) 

4.1. Análise e discussão das linhas Gerais de elaboração da proposta de RI. 
4.2. Calendarização do processo de revisão do RI. 

5. Aprovação dos critérios de avaliação para a Avaliação Interna do Desempenho 
Docente – Avaliação do Diretor. 
6. Constituição de Comissão Especializada responsável pelo relatório de 
avaliação das candidaturas a diretor do Agrupamento de Escolas Francisco de 
Holanda. 
7. Apreciação do Relatório de Avaliação Interna (1º período do ano letivo 
2013/2014). 

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

 ----- O presidente do CGT começou por pedir autorização ao Conselho para dar posse à 

conselheira Laura Quesado, em representação do município, para substituir o 

conselheiro José Nobre dado este ter deixado de desempenhar funções na área da 

educação. Após a autorização do plenário foi dada posse ao novo elemento do CGT, 

numa reunião a que faltaram Vítor Fontão, em representação dos alunos, José Pereira e 

Alfredo Pereira, em representação dos encarregados de educação, tendo este último 

apresentado, atempadamente, justificação. Foi proposta para secretariar a reunião, sem 

qualquer objeção dos presentes, Anabela Martins. -------------------------------------------  

 ----- No período de informações o presidente do CGT fez uma breve apresentação da 

página do CGT criada no endereço electrónico cgeralaefh.weebly.com. Foi ainda referido 

pelo presidente do CGT que, indicativamente, a próxima reunião se realizaria a 

dezassete de março do corrente ano, caso a proposta de projeto educativo estivesse em 

condições de nela ser aprovada. Caso contrário avaliar-se-ia a melhor data no sentido 
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de ser lançado o aviso de abertura do procedimento concursal para recrutamento do 

Diretor do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda nos prazos definidos por lei, 

ou seja, trinta e um de março do corrente ano. No entanto, referiu, não fará sentido 

abrir o procedimento concursal sem o Projeto Educativo aprovado. -------------------------  

 ----- Ainda nas informações o presidente do CGT referiu que a presidente da Comissão 

Administrativa Provisória (CAP) foi eleita para o Conselho de Escolas desejando, em 

nome do CGT, um bom trabalho para tão prestigiante cargo. -------------------------------  

 -----  A presidente da CAP pediu autorização para no período das informações referir 

dois factos que a preocupam e que deverão preocupar os elementos da comunidade 

educativa, na qual os membros do CGT se incluem. A abertura do Centro para 

Qualificação e Ensino profissional na escola sede do agrupamento, sendo o concretizar 

de um desejo, levanta questões de ordem prática para o seu funcionamento, 

nomeadamente, a falta de técnicos de SPO e administrativos.  Por outro lado referiu 

que a mudança de gestão dos fundos do Programa Operacional Potencial Humano 

(POPH), afetos ao Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH), deixou de 

estar nas mãos da Direção passando a sua execução a ser da responsabilidade do 

Gabinete de Gestão Financeira, o que tem causado muitos constrangimentos, 

nomeadamente ao nível do pagamento de transportes aos alunos que se encontram, 

em atraso, há dois meses.  ---------------------------------------------------------------------  

 -----  No ponto dois da ordem de trabalhos a ata da reunião anterior foi aprovada por 

maioria, com duas abstenções dos membros Helena Pinto e Laura Quesado que, por 

motivos diferentes, não estiveram na reunião anterior. --------------------------------------  

 ----- Fez-se, no ponto três, a análise da situação das escolas do AEFH, tendo por base 

um conjunto de documentos que se encontram na página do CGT e cuja elaboração foi 

da autoria do conselheiro Amaro das Neves, complementados com os relatórios de 

avaliação do final do ano letivo transacto das escolas do agrupamento. O presidente do 

CGT referiu a importância dos documentos em análise que comparam informação ao 

nível dos resultados escolares segundo os rankings do jornal Público e atendem, 

também, à evolução do número de alunos matriculados, tendo por base dados da 

Câmara Municipal de Guimarães. A referência estatística no tratamento de dados foi a 

do ano letivo de 2006/2007.  -----------------------------------------------------------------  

 -----  O conselheiro Amaro das Neves referiu que, apesar da imposição às escolas do 

atual modelo de agrupamento, é necessário olhar para as informações disponíveis, 

pensá-las e perspetivar da melhor forma o futuro do agrupamento.  --------------------  

 ----- Aberta a discussão Isabel Carvalho relevou os dados das Escolas Egas Moniz e 

João de Meira para referir que a inversão da procura entre as duas escolas não se ficou 

a dever à qualidade do corpo docente, já que este se manteve praticamente estável, 
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mas, fundamentalmente, à oferta de horários e de clubes e ao ensino articulado 

artístico, referindo, ao nível secundário, a importância da centralidade da escola sede. 

Adão Faria, da associação de pais e encarregados de educação da Escola Egas Moniz 

referiu que, em seu entender, a mudança da postura de trânsito prejudicou a procura 

da Escola Egas Moniz. A este nível as questões de segurança foram também focadas 

por Adão Faria, no que foi corroborado por Fernando Ribeiro. Ricardo Garrido referiu 

que todas estas dinâmicas são muito influenciadas pela alteração da rede escolar e 

muitos dos dados que são agora analisados têm diretamente a ver com essas mesmas 

alterações.  Miguel Rocha referiu que, com o avançar dos anos, a Escola Egas Moniz foi 

perdendo identidade, muito pelo facto dos alunos que vêm do primeiro ciclo virem das 

mais diversas proveniências o que leva a alguma fragmentação. Mais referiu que a atual 

hegemonia da Escola Francisco de Holanda se deve à importância social da escola no 

tecido económico e social do concelho. A conselheira Adelina Paula, vereadora da 

Câmara Municipal, referiu que cabe ao Conselho Geral contribuir para fortalecer e 

unificar o agrupamento através de um projeto comum. A presidente da CAP referiu a 

necessidade de todos terem que trabalhar dinâmicas pedagógicas comuns que são 

fundamentais para a afirmação do agrupamento. O presidente do CGT agradeceu os 

contributos dados, entendendo que o Conselho Geral  irá prosseguir, a este nível, a 

missão de promover a discussão e de olhar atentamente para o futuro de todas as 

escolas do agrupamento como uma só realidade. -------------------------------------------  

 ----- No ponto quatro da ordem de trabalhos foram analisados e discutidos  o primeiro 

relatório da comissão, o calendário de discussão e aprovação do regulamento interno, 

bem como a última versão, sob a designação de proposta um, disponíveis na página 

electrónica do CGT. O presidente do CGT elogiou o trabalho da comissão e os 

documentos que foi produzindo ao longo do tempo que leva de vigência. Foram 

elaborados cerca de duas dezenas de versões diferentes em função dos contributos que 

lhe foram chegando e das reuniões que a comissão foi promovendo. Deu a palavra ao 

coordenador da comissão, Amaro das Neves, para que este expusesse as principais 

linhas e objetivos da proposta apresentada. Após a exposição e discussão do ponto da 

ordem de trabalhos, passou-se ao ponto seguinte. ------------------------------------------  

 ----- No ponto cinco o presidente do CGT, após relevar o excelente trabalho da 

comissão responsável pelos critérios de avaliação em discussão, deu a palavra ao 

coordenador da comissão, António Oliveira, que explicou todo o trabalho até aqui 

efetuado e a forma como se chegou ao documento final proposto para aprovação. O 

presidente do CGT pôs à votação os critérios para Avaliação Interna do Desempenho 

Docente – Avaliação do Diretor, que foram aprovados por unanimidade.  -----------------  
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 ----- No ponto seis da ordem de trabalhos, seguindo uma metodologia já usada na 

aprovação das anteriores comissões, o presidente do CGT propôs os nomes para a 

Comissão Especializada responsável pelo relatório de avaliação das candidaturas a 

diretor do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, referindo que estaria 

naturalmente receptivo à entrada de quem se propusesse a dar também o seu 

contributo na comissão. A proposta foi aprovada por unanimidade fazendo parte da 

comissão o presidente do CGT, que se dispôs a coordená-la, António Oliveira, Amaro 

das Neves e Miguel Rocha, pelos docentes, Francisco Ferreira, pelos pais e 

encarregados de educação, Anabela Martins, pelo pessoal não docente, e, em 

representação da autarquia, Helena Pinto. ---------------------------------------------------  

 ----- Na discussão do último ponto da ordem de trabalhos, dado o adiantado da hora e 

por sugestão da presidente da CAP que referiu que o Relatório de Avaliação Interna 

poderia ser ainda enriquecido pelo contributo dos departamentos curriculares do 

agrupamento, entendeu-se que a apreciação do referido relatório poderia ser feito na 

próxima reunião do CGT. A sugestão foi acolhida pelo plenário do CGT. -------------------  

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

ata que, depois de lida, foi aprovada no CGT de 24 de março 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.  ------------------------  

A Secretária da reunião:  

 

___________________________________________________ 

O Presidente do CGT: 

 

___________________________________________________ 


