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ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

FRANCISCO DE HOLANDA (2018-2022: REUNIÃO 4) 

 -----  Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezanove, pelas dezassete 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 (AOD). 
2. Leitura e votação da ata da reunião 3. 
3. Apreciação do Relatório de Atividades – 2º Período. 
4. Apreciação do Relatório de Execução dos Resultados – 2º Período. 
5. Discussão e votação do Relatório de Contas e Gerência (ano económico 
de 2017). 
6. Discussão e votação do Relatório de Contas e Gerência (ano económico 
de 2018). 
7. Apreciação do Manual de Controlo Interno. 
8. Votação da minuta da ata da reunião. 

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

 ----- O presidente do CG deu nota da ausência, e respectiva justificação, dos 

conselheiros Adelina Pinto, Helena Pinto, Isabel Carvalho, Francisca Silva, Daniela 

Carneiro e Bruno de Carvalho. Informou ainda o presidente do CG ter entrado em 

contacto com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Guimarães para a 

nomeação de um novo representante, já que a conselheira Fátima Cerqueira não tem, à 

presente data, o vínculo que a levou a ser designada pela associação. Foi ainda 

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

 ----- No período de antes AOD tomou a palavra o conselheiro António Ribeiro para dar 

conhecimento de um conjunto de atividades que a instituição que representa tem 

vocacionadas para os alunos do ensino secundário e para referir que o pró-reitor da 

Universidade do Minho, Professor Manuel João Costa, mostrou particular interesse em 

participar numa ou mais reuniões do CG do AEFH. O conselheiro António Ribeiro 

questionou o entendimento do CG sobre a possibilidade de, eventualmente, ele se fazer 

substituir pelo pró-reitor; o CG considerou, no entanto, ser mais adequado recebê-lo 

enquanto convidado alargando e enriquecendo assim o âmbito e profundidade das 

discussões.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- No ponto dois da OT após dispensa da leitura da ata já do conhecimento dos 

conselheiros presentes, votou-se o conteúdo da mesma que foi aprovada por 
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unanimidade e que, a exemplo das outras atas, estará disponível para consulta dos 

interessados na página do CG.  ----------------------------------------------------------------  

 ----- O presidente do CG sugeriu a junção dos pontos três e quatro da OT, o que foi 

aceite pelo plenário do CG, e passou a palavra à Diretora. Esta relevou os prémios 

obtidos pelos alunos e projetos do AEFH nas Olimpíadas de Matemática, nas Olimpíadas 

da Física e da Química e prémios da Fundação Ilídio Pinho, a que o conselheiro José 

Abílio acrescentou a prestação dos alunos do Agrupamento nos Jogos Matemáticos. 

Foram analisados os quadros de resultados que demonstraram, regra geral, uma 

evolução positiva relativamente ao primeiro período. Mereceu referência especial a 

dificuldade de alguns alunos do 10º ano de CT em disciplinas como a Matemática 

(24,4% de níveis negativos) e Física e Química (18,6%); a este propósito a Diretora 

referiu o esforço do AEFH em proporcionar tutorias e orientação vocacional para, 

eventualmente, corrigir percursos escolares, no entanto referiu que nem sempre os pais 

estão abertos a socorrer-se desses instrumentos, o conselheiro Amaro das Neves 

referiu ter a percepção de que, muitas vezes, se opta pela área da saúde por uma 

questão de eventuais boas saídas profissionais sem atender à predisposição dos alunos 

para essa área. Tomou ainda da palavra o conselheiro Raul Freitas para questionar a 

Diretora sobre se existem, ou não, serviços de orientação vocacional no 9ºano de 

escolaridade ao que a Diretora respondeu afirmativamente, referindo que são 

supervisionados por técnicos da Universidade do Minho com a colaboração da Câmara 

Municipal de Guimarães, mas não são muito procurados. Marta Varela referiu a 

necessidade de sensibilizar para a importância destes instrumentos de apoio vocacional 

e a conselheira Filomena Sales Silva, numa outra vertente, referiu que a existência de 

apoios externos aos alunos, no segundo e terceiro ciclo do ensino básico, os faz desligar 

muitas vezes do desenvolvimento curricular das disciplinas nas quais os alunos têm 

esses apoios. Ainda em relação aos quadros do Relatório de Resultados o presidente do 

CG, os conselheiros Amaro das Neves e António Oliveira referiram que o descritor 

Aproveitamento, não expresso neste Relatório, é demasiado exigente pois atribui o 

“muito bom” à turma apenas nos casos em que a turma tem, na sua globalidade, uma 

média superior a 18,0 valores. A Diretora referiu que entendeu-se fazer um paralelo 

com o Regulamento Geral de Avaliação dos Alunos, os conselheiros discordaram desse 

paralelismo entre a apreciação global e a apreciação individual e sugeriram uma 

eventual revisão dos indicadores para esse descritor. ----------------------------------------  

 -----  O presidente do CG propôs a junção dos pontos cinco e seis da OT, o que foi 

aceite pelo plenário do CG, e chamou a si a responsabilidade do ponto cinco ser apenas 

agora discutido e votado já que, referiu, o processo de recondução da Diretora e de 

eleições para o CG ter alterado a rotina até então instituída no que diz respeito ao 
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exercício das competências do CG, no entanto pediu desculpas ao CG pela falha 

cometida. O presidente do CG passou a palavra à Diretora que entendeu destacar as 

dificuldades tidas no financiamento às quinze turmas dos cursos profissionais, por 

atrasos na disponibilização das comparticipações financeiras devidas, o que implicou e 

ainda implica atrasos nos pagamentos de transportes e a alunos. Referiu ainda que 

precisou de recorrer a rendimentos do buffet para apoiar os almoços destes alunos nas 

visitas de estudo e lamentou a não renovação de material informático para esses 

mesmos cursos; informou ainda que, houve atividades pedagógicas planificadas, mas 

que não foram possíveis de concretizar por falta de verbas. O presidente do CG sugeriu, 

em nome do CG, a adaptação do enquadramento legislativo dos futuros documentos 

tendo em conta o Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro, e referiu que a 

estruturação preceituada no ponto 13 da Portaria 794/2000, de 20 de setembro, 

mesmo revogada, e referida nas introduções dos Relatórios de Contas e Gerência, é 

bastante útil para a análise deste tipo de documentos pelo CG e deverá ser 

aperfeiçoada no desenvolvimento dos aspetos nele contemplado para permitir uma 

melhor leitura e interpretação por parte dos conselheiros. Os Relatórios de Contas e 

Gerência foram aprovados por unanimidade.  -------------------------------------------------  

 ---- No ponto 7 da OT foi apreciado sem reparos o Manual de Controlo Interno.  ---------  

 ---- No último ponto da OT foi votada por unanimidade a minuta da ata da reunião 

com as decisões fundamentais nela havidas e que constará, igualmente, no dossiê do 

CG e na sua página electrónica para consulta pública dos interessados.  ------------------  

 ----- 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 vinte e seis de julho de dois mil e 

dezanove, e será 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: 
 
 


