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ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
FRANCISCO DE HOLANDA (2014-2018: REUNIÃO 5) 

 -----  A um de fevereiro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

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 da ata da reunião anterior. 
3. Apreciação e votação de proposta de alteração ao Regulamento Interno (Art. 

15.º) 
4. Análise, discussão e eventual votação de propostas sobre os seguintes 

assuntos: 
4.1. Rankings públicos das escolas (ano letivo 2014/2015). 
4.2. Avaliação externa do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. 

5. Apreciação do Relatório de autoavaliação (2014/2015). 
6. Apreciação do Relatório de execução de atividades e resultados (1º período). 

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

 ----- No período de antes da ordem do dia o presidente do CG propôs a conselheira 

Anabela Martins para secretariar a reunião, não havendo qualquer objeção à proposta 

efetuada. O presidente do CG deu ao plenário conta das renúncias dos conselheiros 

Diogo Gonçalves e Rute Ferreira, representantes dos alunos. Apresentou como 

convidado da reunião o presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária 

Francisco Holanda, João Pedro Sousa, referindo que irá desencadear ainda durante o 

presente mês o processo eleitoral para recomposição do órgão. O presidente saudou a 

presença da conselheira Alexandra Martinho que substituiu a conselheira Filomena 

Silva, por impossibilidade desta estar presente na reunião. Referiu também a carta 

enviada a 23 de outubro de 2015 à Diretora do agrupamento no âmbito das questões 

levantadas pela Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC) relativamente à 

organização do ano letivo 2015/2016, e cujo teor é do conhecimento dos conselheiros e 

que procurou refletir a apreciação do CG às questões levantadas pela inspeção e 

consequentes decisões tomadas pelo CG na sua última reunião. O presidente referiu 

ainda estar a trabalhar, com auxílio dos conselheiros António Oliveira e António Amaro 

das Neves, numa proposta de revisão dos Critérios de Avaliação Interna do Diretor, 

aprovados no Conselho Geral Transitório de 13 de outubro de 2014. Neste período usou 

da palavra a conselheira Isabel Carvalho para vincar a importância de uma avaliação à 

aplicação e adequação do Regulamento Interno e o conselheiro Fernando Ribeiro para 

destacar a formação em Robótica na escola secundária, a 23 de janeiro, que classificou 

como muito bem sucedida. A diretora pediu para usar da palavra referindo que as 

condições de atribuição dos prémios de mérito continuam em discussão, esperando 
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recolher o máximo de informação possível para a propositura de eventuais alterações 

ao regulamento geral de avaliação dos alunos, anexo ao atual regulamento interno, 

referindo ainda a contratação de uma professora de ensino especial para a EB1 de Sta. 

Luzia e a reunião efetuada com o representante dos pais e encarregados de educação 

daqueles estabelecimento, a propósito de algumas questões levantadas no CG anterior. -  

 ----- No ponto dois da OT foi votada por unanimidade a ata da reunião anterior, após 

algumas retificações à proposta inicial.  ------------------------------------------------------    

 ----- No ponto três da OT o presidente do CG referiu todo o empenhamento do órgão 

na adequabilidade do regulamento interno à realidade do agrupamento, nomeadamente 

no que diz respeito à participação dos alunos no CG. A proposta de alteração ao 

regulamento interno foi pensada através de reuniões entre o presidente, o conselheiro 

António Amaro das Neves – autor da proposta de alteração -  e o presidente da 

associação de estudantes. Assim, António Amaro das Neves apresentou uma proposta 

que no seu entender se adequa melhor às características da função e à disponibilidade 

dos alunos para a participação no órgão. A proposta foi votada unanimemente, 

alterando-se assim a redação do artigo 15 do regulamento interno, especificamente a 

alínea d) do ponto 2. e ponto 5. do referido artigo.  -----------------------------------------  

 ----- No ponto quatro da OT o conselheiro Ricardo Garrido apresentou um trabalho de 

análise dos resultados escolares ao nível do ensino secundário, dos últimos 5 anos, com 

base nos dados do jornal Público. Após a discussão que contou com a intervenção de 

vários conselheiros estabeleceu-se que o trabalho agora efetuado será disponibilizado 

para todo o CG, eventualmente divulgado na sua página electrónica, e irá sendo 

atualizado e alargado para posteriores análises. No segundo assunto deste ponto da 

ordem de trabalhos o presidente do CG referiu que o agrupamento será objeto, a breve 

prazo, de uma avaliação externa por parte da IGEC, tendo avançado a hipótese da 

designação de uma comissão própria do CG para acompanhamento do processo. As 

conselheiras Helena Pinto e Adelina Pinto, tendo participado já em processos 

semelhantes noutras escolas e agrupamentos, comunicaram ao CG qual o modo como 

estes processos se desenrolam. Tendo em conta as informações prestadas pelas 

conselheiras decidiu-se não se fazer nenhuma proposta específica nesses sentido, 

acompanhando de forma completa o CG todo esse futuro processo. -----------------------  

 ----- No ponto cinco da OT o presidente do CG deu a palavra à diretora para uma 

introdução aos pontos principais que, na sua opinião, se destacam no relatório de 

autoavaliação. A diretora referiu a preocupação do agrupamento na melhoria de alguns 

pontos que foram referidos anteriormente como pontos fracos. Nesse sentido foi 

possível alargar o âmbito e a análise dos inquéritos a toda a comunidade educativa e 
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fazer-se uma análise comparativa com o ciclo avaliativo anterior, obtendo-se assim um 

conjunto de informação que até aqui não se dispôs. Os inquéritos, juntamente com os 

relatórios de avaliação internos e planos de atividades foram os principais instrumentos 

de dados para o relatório em apreciação. Referiu ainda os pontos fortes e propôs uma 

reflexão sobre os pontos fracos apontados no relatório, dando particular ênfase ao 

plano de melhorias apresentado. No período de discussão o conselheiro António Oliveira 

referiu, entre outros assuntos, e tendo em conta as dificuldades de articulação vertical 

entre os diferentes níveis de ensino propôs a realização de oficinas de formação que 

permitam através de um melhor conhecimento e articulação dos docentes, melhorar 

esse ponto fraco apontado pelo relatório.  ---------------------------------------------------  

 ----- No ponto seis da OT o presidente deu a palavra à diretora que referiu o elevado 

número de atividades realizadas pelas escolas do agrupamento durante o período a que 

o documento se reporta, da parcerias com o Xico de Holanda, a Câmara Municipal e a 

Junta de Freguesia; referiu ainda os baixos níveis de habilitações apresentados pelos 

pais dos alunos das escolas do agrupamento e a preocupação com os apoios à disciplina 

de português no 10º ano, bem como a monitorização da empregabilidade dos alunos 

dos cursos profissionais. -----------------------------------------------------------------------  

 ----- 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 26 de julho de 2016, 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: 
 
_____________________________________________________________ 


