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Decisões 
Foram aprovados por unanimidade os Relatórios de Constas e Gerência do 
Agrupamento e apreciado, sem reparos, o Manual de Controlo Interno. 

Recomendações 

* O descritor Aproveitamento para as turmas do secundário foi considerado 
demasiado exigente na atribuição do “muito bom” já que as turmas terão que 
apresentar uma média superior a 18,0 valores. A Diretora referiu que se 
entendeu 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 CG sugeriu a adaptação ao enquadramento legislativo da análise dos 
Relatórios e Contas de Gerência, nomeadamente a estruturação preceituada 
no ponto 13 da Portaria 794/2000, de 20 de setembro (mesmo que revogada), 
pois define regras úteis para a análise deste tipo de documentos pelo CG para 
permitir uma melhor leitura e interpretação por parte dos conselheiros. 

Outros 

* Foi dada nota do interesse do vice-reitor da UM, Manuel João Costa, em 
participar em algumas reuniões do CG. Foram referidas as diligências 
efetuadas para a falta do representante da ACIG no CG por força da situação 
vivida na centenária instituição vimaranense. 

   

 
 
 
Decisões 
Foram aprovados por unanimidade o Plano de Atividades, as alterações ao 
Regulamento Interno, o Projeto Curricular do Agrupamento e a proposta da 
avaliação interna da Diretora.  

Recomendações 

* Foi referida a necessidade de haver a necessária parcimónia nas atividades 
do terceiro período para que estas não colidam com o desejável 
desenvolvimento curricular e avaliação nas diferentes disciplinas. 

 

 

Reunião 4 

Dia 30 de maio 2019, 18h00, ESFH 

Ordem de trabalhos: 

1. Período de 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. 

Reunião 5 

Dia 26 de julho 2019, 10h30, ESFH 

Ordem de trabalhos: 

1. Período de AOD. 
2. Leitura e votação da ata da reunião 
anterior. 
3. Discussão e votação do Plano anual de 
atividades para o ano letivo 2019/2020. 
4.Votação do mapa de férias da diretora. 
5.Discussão e votação das alterações ao 
anexo do Regulamento Interno 
(Regulamento das Visitas de Estudo) 
6.Apreciação dos critérios de constituição 
de turmas, transferência de turma e de 
organização dos horários. 
7. Apreciação das linhas orientadoras do 
planeamento e execução, pelo diretor, 
das atividades do domínio da ação social 
escolar. 
8.Discussão e votação do Projeto de 
Desenvolvimento curricular do AEFH 
(2019-2020). 
9.Análise, discussão e votação da 
proposta de avaliação interna da diretora 
do AEFH elaborada pela Comissão de 
Avaliação designada para o efeito a 
28/02/2019. 
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Decisões 
Foi designado por unanimidade João Silva Pereira para tomar assento no CG 
do AEFH em virtude da impossibilidade da ACIG cumprir essa função, 
tomados os necessários procedimentos para a efetivação desta decisão 
nomeadamente com o Administrador Judicial. Para esta escolha foi referida 
a importância do trajeto profissional e cívico da personalidade proposta, a 
importância na afirmação da ESFH, o seu vasto currículo profissional e o 
facto de ser uma personalidade muito informada e interessada nas questões 
da educação. 

Recomendações 

* Foi referida a necessidade de proceder à substituição das estruturas 
contendo amianto na EB Santa Luzia A direção referiu já ter diligenciado 
junto da CMG nesse sentido. 
 

Outros 

* Foi relevada a forte participação dos alunos nos atos eleitorais para a 
associação de estudantes e para a eleição dos seus representantes no CG que 
tomaram posse na reunião. A participação dos estudantes foi, nessas eleições, 
de 70%.  
* Foi decidido dar seguimento às recomendações do IGEC sobre algumas 
falhas apontadas ao CG. Relativamente à não numeração sequencial das 
folhas das atas do CG - e apesar dessas mesmas atas terem um alcance 
público e serem do conhecimento da Comunidade Educativa, tendo assim 
uma base de escrutínio muito alargada - a numeração destas será obviada 
com agrado e diligência. 
* Face à necessidade de se fazer um ponto de situação sobre o Regulamento 
Interno e em particular os regulamentos específicos dele decorrentes, sobre a 
sua aplicabilidade e organização foi criada uma Comissão do CG para o 
efeito e que, naturalmente, terá em conta o trabalho efetuado pelo Conselho 
Geral desde 2014 neste domínio.  
   
 

 
 
 
 

Decisões 
Foi aprovado por unanimidade o Relatório de Contas e Gerência e designada 
a Comissão de Avaliação da Diretora. 

Recomendações 

* Foi recomendado corrigir-se a terminologia de alguns quadros 
apresentados nos relatórios. 

 

Reunião 6 

Dia 3 de dezembro de 2019, 18h00, 
ESFH 

Ordem de trabalhos: 

1. Período de AOD. 
2. Tomada de posse dos 
representantes dos alunos no CG. 
3. Proposta para substituição do 
representante da ACIG no CG. 
4.Discussão e votação do Relatório 
de Atividades 2018/2019.  
5.Apreciação do Relatório de 
Execução dos Resultados (3ºperíodo) 
(2018/2019). 
6.Definição das linhas orientadoras 
para a elaboração do orçamento do 
AEFH para o ano de 2020. 
7.Análise do Relatório Final de 
Auditoria ao Sistema de Controlo 
Interno do AEFH elaborado pela 
Inspeção-Geral da Educação e 
Ciência. 
8.Análise da implementação do 
Regulamento Interno. 

 

 

 

 

Reunião 7 

Dia 1 de junho 2020, 17h00, 
videoconferência 

Ordem de trabalhos: 

1. Tomada de posse de Silva Pereira. 
2. Período de AOD. 
2. Leitura e votação da ata da reunião 
anterior. 
3. Discussão e votação do Plano anual de 
atividades para o ano letivo 2019/2020. 
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Outros 

* Foi analisado, com larga participação dos conselheiros, o momento atual 
na educação, e em particular no AEFH, face à pandemia. 
* Foi relevado o empenho da Direção face à situação criada pela pandemia e 
elogiados todos os que servem o AEFH, em particular a confiança no sentido 
de autonomia e responsabilidade dos seus profissionais. 

 

4. Apreciação dos Relatórios de 
Atividades e de Execução de Resultados 
(1ºperíodo 2019/2020). 
5. Apreciação dos Relatório de 
Atividades e de Execução dos Resultados 
(2ºperíodo 2019/2020). 
(Regulamento das Visitas de Estudo) 
6. Discussão e votação do Relatório de 
Contas e Gerência (ano económico de 
2019). 
7. Designação da Comissão de Avaliação 
Interna da Diretora do Agrupamento de 
Escolas Francisco de Holanda. 
8. Processo de Autoavaliação do 
Agrupamento: 
-Apreciação das alterações introduzidas 
ao Modelo. 
- Apreciação do Relatório intermédio de 
Autoavaliação CAF (2018/19) 
- Apreciação dos resultados do inquérito 
feito à comunidade escolar. 
- Apreciação do Relatório do Plano de 
ação estratégica (2018/2019) 
9.Apreciação do Quadro EQAVET para 
o AEFH - melhoria da Educação e 
Formação Profissional nele ministrada. 
10. Votação da minuta da ata da reunião. 

 
 

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

Contacto: cgeral@esfh.pt 


