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ATA DO CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO (REUNIÃO 5) 

 -----  Aos vinte e quatro dias do mês de março 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 (OT):	  	  

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. Apreciação do Relatório de Avaliação Interna (1º período do ano letivo 
2013/2014). 
4. Apreciação e votação do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas 
Francisco de Holanda (AEFH). 
5. Apreciação e votação do Regulamento Interno do AEFH. 
6. Apreciação e votação do Aviso de Abertura do procedimento concursal para 
recrutamento do Diretor do AEFH. 
7. Apreciação e votação da proposta de avaliação interna do desempenho 
docente da professora Bernardina Cardoso. 

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

 ----- O presidente do CGT começou propor para secretariar a reunião, sem qualquer 

objeção dos presentes, Anabela Martins. À reunião faltaram o aluno Vítor Fontão que 

apresentou justificação para a sua ausência, e os representantes dos pais e 

encarregados de educação José Alberto Pereira e Adão Faria. -------------------------------  

 ----- No período de informações o presidente do CGT deu a palavra à presidente da 

Comissão Administrativa Provisória (CAP) que deu informações sobre as atividades da 

Semana Aberta do Agrupamento.. -------------------------------------------------------------  

 ----- No ponto discussão de outros assuntos o presidente pediu e obteve autorização do 

plenário do CGT para, no decurso da reunião, se proceder à entrega do prémio ganho 

por uma equipa da Escola Secundária no Roboparty’2014 (terceiro lugar em cinquenta 

equipas). O prémio foi entregue no plenário do CGT por Fernando Ribeiro, em 

representação da Universidade do Minho, à equipa da Escola constituída pelo professor 

Francisco Martins e pelos alunos Joaquim Fernandes, João Pedro Silva e Ricardo 

Mendes. O presidente, em nome do CGT, deu os parabéns à equipa distinguida com o 

referido troféu. A conselheira Isabel Carvalho chamou a atenção, neste ponto, para a 

necessidade de mudança do logótipo do Agrupamento com a criação de um novo que 

identifique de forma mais abrangente o Agrupamento. Os conselheiros Amaro das 

Neves, Ricardo Garrido, Manuel Martins, o presidente do CGT e a presidente da CAP, na 
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sequência da intervenção inicial alinharam as suas intervenções no sentido de 

considerarem que fará mais sentido serem os novos órgãos a serem eleitos a tomarem 

uma opção sobre a questão levantada. --------------------------------------------------------   

 -----  No ponto dois da ordem de trabalhos a ata da reunião quatro do CGT foi 

aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------  

 ----- No ponto três o presidente do CGT deu a palavra à presidente da CAP para a 

análise do Relatório de Avaliação. A presidente da CAP referiu que, em sua opinião, os 

pontos fortes do Relatório se deviam ao grande número e à qualidade das atividades 

realizadas, bem como o envolvimento da comunidade escolar nas referidas atividades 

do Agrupamento, enquanto, por outro lado, destacou como ponto fraco, a formalização 

em relatório de algumas das atividades realizadas. Entendeu ainda dar nota dos 

seguintes assuntos: constrangimentos do Agrupamento face à indisponibilidade de 

assistentes operacionais, alto nível de formação académica nos docentes do 

Agrupamento, atividade das bibliotecas e do jornal Encontro, elevado grau de 

desemprego e baixo nível de escolaridade nos encarregados de educação, abandono 

escolar, questões disciplinares e problemas de fraco aproveitamento em cursos como 

Línguas e Humanidades, o que levou a privilegiar as aulas de apoio relativamente às 

aulas de substituição, bem como a falta de bases detetadas nos alunos dos cursos 

profissionais e o pouco sucesso na colocação destes alunos no mercado de trabalho. 

Sobre este ponto da OT intervieram os conselheiros Adelina Paula para vincar o 

diferente entendimento que existe entre os municípios e o Ministério da Educação 

relativamente aos assistentes operacionais, Fernando Ribeiro para referir a falta de 

preparação dos alunos na melhor escolha dos cursos, Amaro das Neves para corrigir o 

número de mestrandos referidos, António Oliveira sobre a não adequação dos currículos 

dos cursos profissionais, Ricardo Garrido para referir que a sua preocupação se 

centrava mais no “abandono escolar” dos alunos que continuavam a frequentar as 

aulas, Alfredo Pereira sobre a elevada carga horária dos alunos e Isabel Carvalho sobre 

questões disciplinares em turmas de anos que, até aqui, não apresentavam problemas. -  

 -----  Passou-se à apreciação do Projeto Educativo tendo a presidente da CAP procedido 

a uma intervenção introdutória sobre o processo. A conselheira Adelina Paula referiu 

que, a seu ver, a ideia de Agrupamento não estava devidamente explicitada e que as 

metas quantificáveis deveriam estar presentes na proposta. Amaro das Neves 

enquadrou o processo de elaboração do Projeto Educativo para referir a possibilidade do 

novo pedagógico do Agrupamento o poder adequar de forma mais completa, António 

Oliveira referiu que gostava de encontrar, como encontra, as metas do Projeto 

Educativo abertas, Miguel Rocha entendeu referir que achava o documento hermético, 
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constituindo uma resposta formal e pouco arrojada. Posto à votação o Projeto Educativo 

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

 ----- O presidente do CGT pôs à discussão a proposta de regulamento interno (RI) 

referindo a satisfação pelo elevado grau de participação no processo de elaboração do 

RI. Destacou ainda o notável trabalho da Comissão e, em particular, a disponibilidade e 

capacidade do coordenador Amaro das Neves para colher e analisar os vários 

contributos que resultaram na proposta agora apresentada e que, em sua opinião, era 

uma proposta diferente e arrojada que confiava aos vários participantes, dentro do 

quadro legal, uma razoável dose de liberdade na definição das linhas em que o 

Agrupamento se deverá organizar. Amaro das Neves referiu também a elevada 

participação no processo de elaboração do RI e os princípios de responsabilidade, 

autonomia e democraticidade em que a proposta se baseou. Entendeu ainda referir 

que, com base nos princípios referidos, apenas dois dos dezassete membros do 

Conselho Pedagógico não são eleitos. Notando que, mesmo assim, existia a 

possibilidade de falta de representação direta no Conselho Pedagógico de um, ou mais, 

dos diferentes ciclos que compõem o agrupamento, sugeriu que esta lacuna poderia ser 

minimizada através do Regimento Interno do Conselho Pedagógico, que poderia prever 

a possibilidade de cooptação de representantes das sensibilidades com défice de 

representação, dando-lhes assento naquele órgão, embora sem direito a voto. Afirmou 

ainda duas questões que não foi possível consensualizar: a integração da disciplina de 

Religião e Moral num Departamento designado de Ciências Sociais, integrando os 

grupos disciplinares de História e Geografia, proposta apresentada pela coordenadora 

do Departamento de Ciências Sociais da Escola EB 2.3 Egas Moniz; a proposta para que 

as competências da Educação Especial ficassem expressamente consignadas no RI, 

apresentada pela Coordenadora dos grupos curriculares de Ensino Especial. --------------  

 ----- Postas em discussão estas duas questões, e face à concordância do plenário com 

as decisões da Comissão, a proposta permaneceu como foi apresentada sem qualquer 

alteração nestes dois pontos levantados pelo coordenador.  --------------------------------  

 ----- O coordenador apresentou também uma sugestão apresentada pelo conselheiro 

Manuel Martins, representante da ACIG, no sentido de alterar a ordem por que 

apareciam os diferentes estabelecimentos do agrupamento no artigo segundo do RI, 

adotando-se a ordem da sequência de ciclos, começando pelo Jardim de Infância. Esta 

proposta mereceu a concordância dos conselheiros. -----------------------------------------  

 ----- Por último, coordenador da comissão acrescentou ainda que a proposta 

apresentada à discussão incluía uma nova designação para o departamento onde 

seriam integradas os grupos de Filosofia e de Religião e Moral, decorrente de uma 
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sugestão de última hora por parte da docente que leciona EMRC na Escola EB 2.3 Egas 

Moniz. -----  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Da discussão da proposta de RI surgiram três propostas de alteração. A proposta 

um, da responsabilidade de Alfredo Pereira, sugeria a alteração da alínea c), do ponto 

2, do Artigo 15.º do RI, para que a distribuição dos representantes dos pais e 

encarregados de educação fosse feita com base nas escolas existentes no 

Agrupamento, cabendo a cada uma delas um representante, a proposta dois, da 

responsabilidade de Isabel Carvalho, para que na redação da alínea f), do ponto 1., do 

Artigo 21.º, estivesse “Filosofia e Religião” e não “Filosofia e Religiões”, a proposta três, 

sugerida por Isabel Carvalho, apontava para a constituição de um índice do RI que dele 

fizesse parte integrante. Face às propostas apresentadas o presidente do CGT pôs à 

votação o RI sem a inclusão das alíneas que apresentaram diferentes alternativas, 

sendo o documento aprovado por unanimidade. A seguir foram votadas as propostas 

um, dois e três, com os seguintes resultados: proposta um, não aprovada (um voto a 

favor e uma abstenção), proposta dois, não aprovada (cinco votos a favor) e proposta 

três, igualmente não aprovada (um voto a favor). ------------------------------------------  

 ----- No ponto seis da ordem de trabalhos o presidente do CGT explicou o trabalho 

realizado pela comissão especializada responsável pelo relatório de avaliação das 

candidaturas a diretor do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, para introduzir 

a discussão e aprovação do Aviso de Abertura elaborado pela Comissão. O documento 

foi posto a votação tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------  

 ----- Dada a hora já tardia a que se iria iniciar a discussão e deliberação sobre o ponto 

sete da OT o presidente do CGT sugeriu, o que foi aceite por todos os membros, a sua 

análise na reunião posterior 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 dezanove de maio 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, e por 

qualquer outro membro do CGT que assim o deseje fazer.  ---------------------------------  

A Secretária da reunião:  

___________________________________________________ 

O Presidente do CGT: 

 

___________________________________________________ 


