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ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

FRANCISCO DE HOLANDA (2018-2022: REUNIÃO 3) 

 -----  Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, 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. Apreciação e discussão da atividade e objetivos da Equipa de 
Comunicação do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. 
3. Discussão e votação do Regulamento Geral de Avaliação dos Alunos. 
4. Discussão e votação do Regulamento dos Cursos Profissionalizantes. 
5. Apreciação do Relatório de execução de atividades e resultados (1º 
período). 
6. Designação da Comissão de Avaliação Interna da Diretora do 
Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. 

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

 ----- O presidente do CG propôs ao CG que fosse retirado o ponto cinco da 

convocatória (Discussão e Votação do Manual de Controlo Interno) pois a 

documentação não chegou ao conhecimento dos conselheiros, que o ponto seis 

passasse a ponto cinco e que fosse acrescentado um novo ponto à ordem de trabalhos 

(Designação da Comissão de Avaliação Interna da Diretora do Agrupamento de Escolas 

Francisco de Holanda) no sentido de ser iniciado o processo de avaliação da Diretora. A 

proposta apresentada foi votada unanimemente. Foram ainda registadas as ausências 

dos conselheiros Adelina Pinto, João Vieira e Francisca Silva, esta última ausência 

previamente comunicada ao presidente do CG. Foi ainda designada a conselheira 

Anabela Martins para redigir a ata da presente reunião. -------------------------------------  

 ----- Não havendo intervenções no ponto um passou-se ao ponto dois da OT. O 

presidente do CG explicou a importância dada pelo órgão ao objetivo de se conseguir 

uma comunicação mais abrangente e eficaz do Agrupamento de Escolas Francisco de 

Holanda (AEFH) com a comunidade em que se insere, daí o convite efetuado à Equipa 

de Comunicação que na reunião se fez representar por José Carlos Silva e Ana Ferreira, 

aos quais agradeceu a disponibilidade para com o CG discutirem os objetivos e medidas 

preconizadas pela equipa recentemente constituída. Foi dada a palavra à Diretora que 

propôs a sua criação tendo esta referido a necessidade sentida pelo Agrupamento em 

comunicar as realizações mais significativas nele geradas, dando como exemplo os 
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recentes seis projetos distinguidos pelo Prémio Ilídio Pinho. A equipa de comunicação 

agradeceu o convite, distribuiu um documento informativo aos conselheiros para que 

melhor pudessem acompanhar algumas das ideias expostas, referindo como objetivos 

da Equipa: aumentar a visibilidade dos eventos do Agrupamento, a criação de um 

design uniforme, a publicitação dos clubes e projetos, bem como a necessidade de 

planear e estruturar os eventos do AEFH. Foi referido ainda estar a ser criado um kit 

para levar às Escolas de forma a publicitar o AEFH e já em funcionamento um 

calendário de atividades que, através de um feed, poderá informar as atividades do 

agrupamento em quem o subscrever na página do AEFH, recentemente atualizada e 

apresentada com um design mais apelativo e moderno. Aberto o tema à discussão 

vários conselheiros intervieram para focar pontos específicos: Fernando Ribeiro para 

falar da comunicação electrónica com os pais dos alunos do Agrupamento, Marta Varela 

para reforçar a necessidade de publicitação dos feitos alcançados pelos alunos do 

agrupamento, nomeadamente ao nível desportivo, Fátima Cerqueira para referir a 

necessidade da informação com a comunicação social estar formatada no sentido de se 

fornecer os elementos necessários a um bom tratamento jornalístico, Amaro das Neves 

para referir a necessidade de se estabelecer um padrão sólido ao nível dos canais e 

rotinas de comunicação com o exterior, referindo ainda que 2019 será o ano em que se 

comemoram 100 anos do nascimento de José Craveiro, e em 2021 comemorar-se-á o 

centenário do nascimento de Santos Simões, ambos diretores da Escola Secundária 

Francisco de Holanda, pelo que importaria que o AEFH nelas se empenhasse. Do ponto 

de vista das recomendações surgidas no âmbito da discussão o presidente do CG 

enfatizou as seguintes:  ------------------------------------------------------------------------  

- ----- Necessidade de estabelecer um calendário até dezembro de cada ano para a 

Semana Aberta da Escola Secundária, no sentido de convidar atempadamente os 

alunos das escolas EB23 do concelho para conhecerem a Escola, procurando que 

esse convite faça parte dos planos de atividades dessas escolas;  ----------------------  

- ----- - Importância de dar a primazia aos alunos do Agrupamento como os melhores 

embaixadores, recordando-se o exemplo da aluna Inês Pedro Fernandes que há 

dois anos foi a melhor aluna do aluno secundário em Portugal;  ------------------------  

- ----- - Aproveitar a centralidade da escola secundária para comunicar com a 

comunidade, ponto que foi também sublinhado pela equipa de comunicação como 

uma potencialidade a aproveitar e que faz parte dos seus objetivos.  ------------------  

 ---- No ponto 3 da OT a conselheira Isabel Carvalho apresentou um conjunto de 

propostas no sentido de ser revisto e melhorado o documento posto a votação, 

aprovado no Conselho Pedagógico. Dada a impossibilidade de se proceder a uma 

análise cabal das propostas apresentadas pela conselheira o presidente do CG propôs 
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que se votasse a proposta já amplamente conhecida do Conselho Pedagógico e que 

numa reunião posterior, após uma análise mais profunda das propostas apresentadas 

pela conselheira Isabel Carvalho, ou eventualmente de outras propostas de outros 

conselheiros que também o entendam apresentar, e caso o CG assim o entenda, sejam 

feitas as recomendações que venham a ser aprovadas e enviadas para análise do 

Conselho Pedagógico. Consensualizado este procedimento no seio do CG o documento 

foi posto a votação e aprovado por unanimidade. O documento do ponto 4, 

Regulamento dos Cursos Profissionalizantes, foi aprovado por unanimidade no mesmo 

enquadramento que o Regulamento Geral de Avaliação.  -----------------------------------  

 ---- No ponto 5 da OT o presidente do CG deu a palavra à Diretora que entendeu 

destacar que, na sua perspectiva, mais do que a posição nos rankings o AEFH deve 

preocupar-se e prosseguir o seu objetivo social de servir a comunidade sendo um 

agrupamento que acolhe sem qualquer resistência os alunos que revelam mais 

dificuldades no ensino básico, bem como aqueles que apresentam dificuldades 

económicas (33% dos alunos do AEFH estão abrangidos pela Ação Social Escolar) e 

cujos encarregados de educação não têm, na sua maioria, o ensino secundário como 

habilitação; abrir perspectivas a estes alunos e ajudá-los na sua formação é um 

objetivo maior do AEFH. Referiu que o Relatório em análise evidencia uma idade 

avançada no corpo docente e não docente, a qualidade e quantidade das ofertas 

educativas do AEFH, o Programa Qualifica como o único centro concelhio público 

vocacionado para a educação de adultos, o facto de no primeiro período poucos alunos 

terem anulado a matrícula, a baixa de preços no bar da escola secundária procurando 

competir com outras ofertas ao nível de preço, mas sobretudo ao nível da qualidade, 

bem como o papel dos cursos profissionais cujo trabalho tem sido profícuo e 

responsável pelo pouco abandono escolar verificado. Os conselheiros que intervieram 

elogiaram as mudanças efetuadas no relatório apresentado sugerindo que os próximos 

apresentem igualmente o número de alunos que pediu transferência para as escolas do 

Agrupamento e não apenas a relação daqueles que dele saíram. ---------------------------  

 ---- No último ponto da OT e tendo em vista o cumprimento atempado dos prazos 

burocráticos no processo de avaliação interna da Diretora foi proposta uma Comissão 

Especializada do CG para tomar as iniciativas devidas ao processo e para apresentar 

posteriormente ao órgão uma proposta para ser analisada, discutida e votada. A 

comissão criada e votada unanimemente, após prévia discussão no CG, ficou 

constituída pelos conselheiros António Oliveira Sousa, que a coordenará, Anabela 

Martins e João Antero Ferreira.  ---------------------------------------------------------------  

 ----- 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 ------ de dois mil e dezanove, e será 
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assinada por mim Anabela Ferreira, 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.  ------------------------------------------------------------------------  

 

 

A Secretária da reunião:  
 
 
 
 
O Presidente do CG: 
 
 


