
          AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE HOLANDA (Conselho Geral) 
 

   Página 1 de 4 
______________ 

ATA DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

FRANCISCO DE HOLANDA (2018-2022: REUNIÃO 6) 

 -----  Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, 

na sala da de reuniões (Bloco A, piso 4) da escola sede, reuniu o Conselho Geral (CG) 

do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH), 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. Tomada de posse dos representantes dos alunos no CG. 
4. Proposta para substituição do representante da ACIG no CG. 
5. Discussão e votação do Relatório de Atividades 2018/2019.  
6. Apreciação do Relatório de Execução dos Resultados (3ºperíodo) (2018/2019). 
7. Definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento do AEFH para o ano 

de 2020. 
8. Análise do Relatório Final de Auditoria ao Sistema de Controlo Interno do AEFH 

elaborado pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência. 
9. Análise da implementação do Regulamento Interno. 

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

 ----- O presidente do CG deu nota da ausência da conselheira Adelina Pinto e da 

substituição da conselheira Graciete Martins pelo conselheiro Júlio Omar. O presidente 

do CG louvou o trabalho das alunas Ana Rita Martins, Maria João Salgado e Catarina 

Castro que constituíram a mesa eleitoral das eleições dos estudantes para a sua 

Associação e para a eleição dos representantes dos alunos no CG. Referindo ainda o 

elevado interesse dos alunos nos atos eleitorais de 25 e 30 de outubro de 2019, com a 

participação de cerca de 70% dos eleitores e no trabalho extraordinário que a Mesa 

desempenhou nesses atos eleitorais. Louvou ainda o fato de as três listas concorrentes 

à Associação de Estudantes se terem entendido numa lista única para a representação 

dos alunos no CG do AEFH, como aliás vem sendo hábito em anteriores eleições. O 

presidente do CG agradeceu ainda a colaboração dos alunos João Vieira e Francisca 

Silva que terminaram o seu mandato. Referiu ainda que a conselheira Daniela Carneiro 

foi indicada para a equipa responsável pela implementação do Quadro de Referência 

Europeu de Garantia para a Educação e Formação Profissional – EQAVET (European 

Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training). Foi 

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

 ----- No período de antes da ordem do dia o conselheiro José Abílio referiu a 

necessidade de substituição da cobertura da Escola EB1 de Santa Luzia, ligando-a à 

presença de amianto na cobertura. A Diretora usou da palavra para referir já ter 



          AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE HOLANDA (Conselho Geral) 
 

   Página 2 de 4 
______________ 

comunicado essa preocupação à Câmara Municipal que, estando a priorizar as 

intervenções nas Escolas do concelho, lhe referiu o agendamento dessa obra para o 

próximo ano.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- 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 

unanimidade e que, a exemplo das outras atas, estará disponível para consulta dos 

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

 ----- No ponto três da OT foi dado posse ao aluno Luís Sousela Martins como membro 

do Conselho Geral. A aluna Carolina Paredes igualmente designada para o cargo não 

pôde comparecer, tendo disso avisado o presidente do CG. A aluna tomará assim posse 

posteriormente a seis de dezembro do corrente ano. -----------------------------------------  

 ----- No ponto quatro da OT, e sem a participação na votação ou discussão dos 

representantes das instituições no CG, bem como da Diretora na discussão deste ponto, 

foi votado por unanimidade o nome de João da Silva Pereira para completar a vaga 

deixada pela Associação Comercial e Industrial de Guimarães, que se apresentou à 

insolvência e não possui direção pois esta apresentou a sua demissão. A proposta foi 

apresentada pelo presidente do CG, ao abrigo do disposto no nº5, artigo 14º, do 

Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho, e enquadrado pela alínea f), do artigo 15º do 

Regulamento Interno. O presidente referiu a importância do trajeto profissional e cívico 

da personalidade proposta. João da Silva Pereira desempenhou, entre outros cargos, o 

cargo de presidente do Diretivo da Escola Secundária Francisco de Holanda (81/82 e 

83/84) tendo exercido funções de vice-presidente nos dois anos letivos anteriores, foi 

presidente da Direção Executiva da mesma escola nos anos letivos 2001/02 e 2002/03, 

diretor do Centro de Formação Francisco de Holanda entre 1992 e 1995, presidente da 

Assembleia de Escola no ano letivo 1999/2000, estando estreitamente ligado ao 

arranque da Semana Aberta na Escola Secundária Francisco de Holanda e também à 

implementação de sistemas digitais e informáticos na escola de que sempre fez parte, a 

Secundária Francisco de Holanda. João da Silva Pereira aposentou-se recentemente e, 

além do vasto currículo profissional permanece como um homem muito informado e 

interessado nas questões da educação e na história do Agrupamento, sendo por isso 

uma escolha relevante para o resto de tempo de mandato do atual CG. O conselheiro 

Amaro das Neves referiu que a proposta se lhe afigurava como certeira e saudou a 

escolha pelos contributos que João Silva Pereira poderá dar ao CG. ------------------------  

 ----- No ponto cinco da OT foi dada a palavra à Diretora que destacou o trabalho das 

bibliotecas e do museu, das exposições de artes plásticas abertas à comunidade, do 

projeto Erasmus e das múltiplas iniciativas que dele decorreram, dos prémios 

alcançados por alunos do AEFH nas mais diversas áreas (Ciências, Letras, Artes e 
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Desporto Escolar), referindo que todas essas atividades contribuíram de forma 

importante para os resultados escolares pois procuraram sempre uma ligação ao 

reforço de competências sociais e académicas dos alunos do Agrupamento. Posto à 

discussão e votação o Relatório foi votado por unanimidade. --------------------------------  

 ----- Foram apreciados os resultados relativos ao ponto seis da OT tendo a Diretora 

referido os bons resultados obtidos em todos os níveis de ensino. Destacou ainda a 

dificuldade de substituição de professores, a alta taxa de alunos sem computador em 

casa (20%), as poucas anulações de matrículas e a dificuldade de no secundário os 

encarregados de educação acompanharem a necessidade dos seus educandos em 

terem aulas de apoio e tutorias, o que, em sua opinião, contribuiu para que os 

resultados não tivessem sido ainda melhores. Neste ponto intervieram os conselheiros 

Amaro das Neves e António Oliveira para darem nota do peso negativo que a palavra 

“tutoria” ainda hoje poderá ter, os conselheiros Luís Souselas, Marta Varela, Fernando 

Ribeiro e Isabel Carvalho para darem sugestões sobre como procurar uma melhor 

interligação entre a Escola e os encarregados de educação, nomeadamente através de 

uma explicação mais pormenorizada do que o AEFH oferece em termos de apoios aos 

alunos. O relatório apresentado mereceu uma apreciação global positiva por parte do 

Conselho Geral. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----- No ponto sete o presidente do CG leu a proposta apresentada pela Direção e esta 

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

 ---- No ponto oito da OT foram apreciadas as recomendações do Relatório de 

Auditoria, já referidas na anterior reunião do CG nas conclusões do Relatório Preliminar 

então analisado, tendo o CG e Direção comunicado que todas as recomendações foram 

seguidas e implementadas. --------------------------------------------------------------------  

 ---- No último ponto da OT o presidente do CG referiu a necessidade de se fazer um 

ponto de situação sobre o Regulamento Interno (RI) e em particular os regulamentos 

específicos dele decorrentes, quer sobre a sua aplicabilidade quer sobre a organização 

desses mesmos regulamentos. Face ao trabalho feito já pelo Conselho Geral desde 

2014, sob a responsabilidade e coordenação do conselheiro Amaro das Neves, 

nomeadamente a redação do corpo principal do Regulamento Interno e dos vários 

regulamentos específicos a ele ligados. Apesar do articulado do RI não ter sofrido 

grandes alterações, apenas sofreu uma alteração no dia 1 de fevereiro de 2016 para 

adequar melhor a representação dos alunos no CG. A forma como o RI foi pensado e 

elaborado permitiu que este ficasse praticamente intacto nestes cinco anos de 

vigência, no entanto as várias alterações que os regulamentos específicos, entretanto 

já sofreram tornam aconselhável, segundo o CG, fazer-se uma análise sobre o 

Regulamento Interno no seu todo e, eventualmente, poder-se sugerir um conjunto de 
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correções ou alterações aos documentos vigentes. Assim o presidente do CG propôs 

uma Comissão para a análise do RI constituída por Amaro das Neves, que a presidirá, 

e pelas conselheiras Eduarda Esperança e Isabel Carvalho. A comissão foi aprovada 

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

 ----- 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 um de junho de dois mil e vinte, 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: 
 
 


