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Decisões 

Foi aprovado convidar a  Sociedade Martins Sarmento, a Universidade do 
Minho e a Associação Comercial e Industrial de Guimarães para terem assento 
no CG do AEFH. A história que liga estas instituições às escolas do 
agrupamento e os contributos que essas instituições têm vindo a aportar aos 
vários Conselho Gerais foram os motivos principais discutidos no CG para a 
escolha das instituições. 

 

 

Decisões 

Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa foi eleito para presidir ao CG. 

 

 

Reunião 1 

Dia 18 novembro 2018, 18h00, ESFH 

Ordem de trabalhos: 

1. Tomada de posse dos membros do 
Conselho Geral (pessoal docente e 
não docente). 

2. Designação dos membros da 
comunidade local. 

3. Votação da ata em minuta  

Reunião 2 

Dia 28 fevereiro 2019, 18h00, ESFH 

Ordem de trabalhos: 

1. Tomada de posse dos elementos 
designados pelas instituições com 
assento no Conselho Geral. 

2. Eleiça ̃o do Presidente do Conselho 
Geral. 

3. Votação da ata em minuta. 

 

Decisões 

Foram aprovados os Regulamentos de Avaliação. Foram, sobre este assunto, 
apresentadas um conjunto de sugestões para melhoria dos Regulamentos, 
destacando-se as propostas da conselheira Isabel Carvalho. Tendo em conta o 
cumprimento, em tempo útil, da reunião do CG, foi entendido que as 
sugestões de alteração aos Regulamentos deveriam ser debatidas em reunião 
posterior e, logo que possível, distribuídas aos membros do CG para que as 
possam atempadamente analisar. Foi designada a Comissão de Avaliação 
Interna da Diretora do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. 

Recomendações 

n 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 

 

Reunião 3 

Dia 28 fevereiro 2019, 18h30, ESFH 

Ordem de trabalhos: 

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. 
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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 
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.  

n Da discussão foram feitas, pelo CG, as seguintes recomendações:   

- 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 ensino secundário em 
Portugal. Este e outros alunos serão, em opinião do CG, o principal ativo 
do agrupamento no sentido mostrar e consolidar o seu prestígio e a sua 
imagem para o exterior;   

- - 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. 

 

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. 

 

Página	do	Conselho	Geral,	onde	poderá	consultar	informação	mais	pormenorizada	sobre	a	atividade	do	CG:	http://cgeralaefh.weebly.com	

Contacto:	cgeral@esfh.pt	


