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Conselho Municipal de Educação 
 

Acta número dez 
 
Ao décimo sexto dia do mês de Abril de dois mil e dez, pelas dezasseis horas e quinze 
minutos, no Salão Nobre dos Paços do Município reuniu o Conselho Municipal de 
Educação com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------- 
Ponto um – Análise e aprovação do segundo relatório de actualização e monitorização da 
Carta Educativa do Concelho de Faro, ano lectivo dois mil e oito, dois mil e nove; ----------- 
Ponto dois – Ajustamento ao Plano de Transportes Escolares, ano lectivo dois mil e nove, 
dois mil e dez;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Três – Protocolos de transferência de competências e de meios para os 
Agrupamentos de Escolas do Concelho de Faro;------------------------------------------------------- 
Ponto Quatro – Regulamento das Bolsas de Estudo do Município de Faro;--------------------- 
Ponto Cinco – Comemorações do Dia de Portugal, em Faro;---------------------------------------- 
Ponto Seis – Indicação do representante na comissão de acompanhamento do contrato 
de autonomia e desenvolvimento da Escola Secundária Pinheiro e Rosa;----------------------- 
Ponto Sete – Indicação do representante no Conselho Geral do Teatro Municipal de Faro, 
Empresa Municipal;----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto Oito -  Outros Assuntos; ----------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro e Vereador do Pelouro da Educação, 
Rogério Bacalhau Coelho; em representação do Director Regional de Educação do 
Algarve, Vítor Fontinha; o representante das freguesias, Steven Piedade; a representante 
do Ensino Superior Público, Olga Fonseca; o representante do pessoal docente do Ensino 
Secundário Público, Fernando Gomes; a representante do pessoal docente do Ensino 
Básico Público, Dulce Diogo; as representantes das Associações de Pais e Encarregados 
de Educação, Maria Alexandra Rodrigues e Ana Luísa Santos; o representante dos 
Serviços Públicos de Saúde, Francisco Mendonça; a representante dos Serviços da 
Segurança Social, Lúcia do Ó; o representante dos Serviços de Emprego e Formação 
Profissional, António Palma; a representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude 
e Desporto, Susana Rodrigues; o representante das Associações de Estudantes, Vítor 
Santos; os representantes das Forças de Segurança, Subcomissário José Carlos Dias, da 
Polícia de Segurança Pública, e o Sargento-Chefe Gilberto Rodrigues da Guarda Nacional 
Republicana (em substituição do Capitão António Ramos). ----------------------------------------- 
Estiveram, ainda, presentes, a Directora do Departamento de Acção Social e Educação, 
Nídia Cavaco; o Chefe da Divisão de Educação, José Domingos; a Técnica Superior da 
Divisão de Educação, Noémia Valente; as Assistentes Técnicas da Divisão de Educação, 
Sandra Caniço e Ana Neves, que secretariou a reunião. --------------------------------------------- 
Não estiveram presentes na reunião o Presidente da Câmara Municipal de Faro, José 
Macário Correia (falta justificada), o Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Luís 
Coelho (falta justificada); o representante dos Estabelecimentos de Educação e de  
Ensino Básico e Secundários Privados, Renato Costa (justificação por escrito anexa à 
presente acta); a representante do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar Pública, 
Maria Adília Lino (justificação por escrito anexa à presente acta); a representante das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, Graciete Campos (justificação por 
escrito anexa à presente acta); ------------------------------------------------------------------------------ 
Verificada a existência de quórum, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, 
Rogério Bacalhau Coelho, presidiu a reunião, iniciando-a dando as boas-vindas e 
agradecendo a presença dos membros do Conselho Municipal de Educação, pedindo 
desculpa pela ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro, José 
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Macário Correia, que não pôde estar presente visto estar retido em Bruxelas devido ao 
encerramento do espaço aéreo europeu. Em seguida foi feita a apresentação dos 
funcionários do Município de Faro presentes na reunião e cada um dos membros do 
Conselho Municipal de Educação de Faro fez a sua própria apresentação.--------------------- 
O Vice-Presidente, Rogério Bacalhau Coelho, fez uma breve exposição da ordem de 
trabalhos, dando início à apresentação de diapositivos relativos aos assuntos a tratar na 
reunião (que se anexa à presente acta).------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Faro, em primeiro lugar, quis deixar um agradecimento ao ex Director do 
Departamento de Acção Social, Educação, Desporto e Juventude, João Costa, que na 
altura em que este relatório foi produzido era quem estava à frente do departamento, à 
Alexandra Rodrigues, que fez parte da comissão que elaborou este relatório, em 
representação das Associações de Pais, à Adília Lino, a representante do Pessoal 
Docente da Educação Pré-Escolar Pública, ao Francisco Soares, que na altura era o 
representante do pessoal docente do Ensino Básico Público, agora substituído por Dulce 
Diogo, e também agradeceu o contributo valiosíssimo de Vítor Fontinha da Direcção 
Regional de Educação do Algarve, que ajudou a compilar e a produzir um conjunto de 
dados importantes do relatório. ----------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro chamou a atenção para alguns aspectos 
patentes no Segundo Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa do 
concelho de Faro, designadamente, em relação ao parque escolar, mencionou que 
existem seis agrupamentos de escolas, com seis escolas dos segundos e terceiros ciclos, 
algumas escolas dos primeiro ciclo e muito poucas com jardim de infância, destacando 
que muitas escolas do concelho têm regimes duplos, tratando-se de um problema, que 
seria bom que, a curto prazo, fosse eliminado.--------------------------------------  
Referiu que a oferta pública na Educação Pré-Escolar é manifestamente insuficiente, 
sendo dada resposta a esta necessidade pelas redes privada e solidária, e que esta 
situação deverá ser invertida.-------------------------------------------------------------------------------- 
Destacou, ainda, o caso singular do ensino mediatizado da Ilha da Culatra, caso único no 
Algarve, que se torna preocupante porque a taxa de sucesso destes alunos, quando vão 
para o sétimo ano, ronda os vinte por cento, quando a taxa de sucesso neste ano de 
ensino ronda os oitenta por cento, esta situação que deverá ser invertida, para isso é 
necessário que os alunos da Ilha da Culatra comecem a frequentar uma escola do 
segundo e terceiro ciclos do ensino básico logo que terminem o primeiro ciclo do ensino 
básico. Relativamente ao Ensino Secundário existente no Concelho de Faro, denota-se 
um acréscimo significativo do número de alunos que frequentam este nível de ensino 
devido à introdução do ensino profissional no Ensino Secundário. -------------------------------- 
Em termos de novos equipamentos, menciona que na Carta Educativa estava prevista a 
construção de uma nova escola na Lejana, com previsão de conclusão em Abril de dois 
mil e onze, no entanto só estará concluída em Junho desse ano. Relativamente à 
previsão de conclusão da Escola de Estoi, nunca será concluída antes de dois mil e 
doze.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à Escola do Ensino Básico do Primeiro Ciclo de Medronhal, a escola neste 
momento tem apenas catorze alunos (do primeiro ao quarto ano de escolaridade), em 
princípio, não se justifica a sua requalificação. --------------------------------------------------------- 
No que respeita à implementação do Programa de Actividades de Enriquecimento 
Curricular no primeiro ciclo, no presente ano lectivo tem havido algumas dificuldades em 
recrutar professores para o ensino de música, por isso, esta actividade tem sido 
substituída por outras actividades como a Ciência Viva, as Tecnologias da Informação e 
da Comunicação, as Expressões e a Dança. ----------------------------------------------------------- 
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No que concerne ao ponto três da ordem de trabalhos, foi focado que no seguimento do 
contrato de transferência de competências para o Município de Faro em matéria de 
educação, foi feito um novo protocolo de transferência de competências para os 
Agrupamentos de Escolas com os seis agrupamentos do Concelho, este protocolo versou 
diversos itens, nomeadamente a atribuição de competências aos Agrupamentos para 
realizarem pequenas obras de manutenção e conservação dos edifícios das Escolas dos 
Segundos e Terceiros Ciclos, do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e dos Jardins de 
Infância; Relativamente à gestão de recursos humanos, ficou definido que cabe aos 
Agrupamentos a gestão do pessoal não docente, no que diz respeito à gestão corrente, 
como as férias, as faltas e a aprovação de horários. Também ficou esclarecido de que é 
aos Agrupamentos de Escolas que cabe a gestão dos recursos físicos existentes nas 
escolas que os integram. ------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente, Rogério Bacalhau Coelho, interrompeu a apresentação dos 
diapositivos indagando os conselheiros presentes se tinham algo a acrescentar 
relativamente ao Segundo Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa 
do Concelho de Faro, ano lectivo dois mil e nove, dois mil e dez. A representante do 
pessoal docente do ensino básico público, Dulce Diogo, aludiu que seria conveniente que 
o nome da Escola sede do Agrupamento Vertical de Escolas de Estoi fosse actualizado, 
passando a constar como Escola EB dois, três, Poeta Emiliano da Costa. --------------------- 
O Vice-Presidente referiu, ainda, que a página noventa e três do Relatório foi actualizada 
tendo em consideração que na escola do primeiro ciclo de Alto de Rodes, o ensino de 
inglês é promovido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação. ------------------
O representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, António Palma, 
perguntou se o número de alunos do Ensino Secundário (ano lectivo dois mil e nove, dois 
mil e dez) também inclui os alunos que frequentam o ensino profissional promovido pelo 
Centro de Emprego e Formação Profissional de Faro. Chegou-se à conclusão de que o 
número de alunos em questão não reflecte os alunos do Centro de Emprego visto que 
esta entidade promove formação profissional a alunos provenientes de todo o Algarve e 
não só do Concelho de Faro, e esses dados iriam adulterar os dados reais do Concelho 
de Faro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No ponto dois da ordem de trabalhos relativo ao Ajustamento ao Plano de Transportes 
Escolares, ano lectivo dois mil e nove, dois mil e dez, foi mencionado que no presente 
ano lectivo são transportados oitocentos e cinquenta alunos. O representante do Ensino 
Secundário Público, Fernando Gomes, mencionou que se verifica alguma desarticulação 
entre o horário das carreiras da Eva Transportes e os horários dos alunos, perguntou, 
seguidamente, se não haveria hipótese de criar um novo percurso de minibus para 
colmatar o desajustamento da carreira normal e os horários das escolas. O Vice-
Presidente respondeu que não há hipótese alguma de criar um novo percurso de minibus 
visto que é um serviço que foi a concurso e para fazer qualquer alteração é imperativo 
alterar o percurso já definido através de concurso, por outro lado também há questão dos 
custos elevados que a autarquia tem de suportar com este serviço.------------------------------ 
Relativamente ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foi constituída uma Comissão 
para Analisar o Regulamento das Bolsas de Estudo do Município de Faro em vigor e 
propor alterações ao mesmo; Ficou definido que a Comissão composta por Fernando 
Gomes, representante do Ensino Secundário Público, Ana Luísa Santos, representante 
das Associações de Pais e Encarregados de Educação, e Vítor Santos, representante das 
Associações de Estudantes, irá reunir-se posteriormente para discutir o regulamento em 
vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No que diz respeito ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente informou 
de que no âmbito da Comemoração do Dia de Portugal, dia dez de Junho, em Faro 
ocorrerão um conjunto alargado de cerimónias/eventos, entre os dias cinco e treze de 
Junho). No Jardim Manuel Bívar serão instaladas várias actividades militares, sendo que 
nos dias sete, oito e nove de Junho as visitas serão destinadas aos estabelecimentos de 
ensino. O Vice-Presidente não só deu informação pormenorizadamente sobre as 
cerimónias/eventos militares, como projectou um mapa e explicou que equipamento bélico 
estaria instalado e em que espaços, para serem visitados pelas crianças e pela 
comunidade em geral. A representante do Ensino Superior Público, Olga Fonseca, 
interveio manifestando a sua estranheza pelo relevo dado ao aspecto belicista, que 
considerou inoportuno, face ao momento de crise económica, mas também atendendo a 
que não nos encontramos em guerra; indagando se estavam igualmente previstas acções 
junto das escolas, que focassem a paz, a cooperação e o diálogo. O Vice-Presidente 
respondeu que estavam previstas várias acções de âmbito cultural, sem ter contudo 
especificado quais. O Sargento-Chefe Gilberto Rodrigues, que substituiu o representante 
da Guarda Nacional Republicana na presente reunião, pediu a palavra e referiu que a 
demonstração de meios bélicos é um símbolo da liberdade conquistada com o vinte e 
cinco de Abril.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em relação ao ponto seis da ordem de trabalhos, foi indicado por unanimidade o 
representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, António Palma, para 
representar este Conselho na Comissão de Acompanhamento do Contrato de Autonomia 
e Desenvolvimento da Escola Secundária Pinheiro e Rosa; ----------------------------------------- 
No que diz respeito ao ponto sete da ordem de trabalhos, foi indicada a representante do 
Pessoal Docente de Educação Pré-Escolar Pública, Maria Adília Lino, como 
representante no Conselho Geral do Teatro Municipal de Faro, Empresa Municipal. -------- 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente acta, 
que, depois de lida e aprovada, irá ser assinada e rubricada pelos membros presentes. --- 
 

 
 

___________________________ 
                  Dr. Rogério Bacalhau Coelho 

Vereador do Pelouro da Educação da Câmara 
Municipal de Faro 

 
 
 
____________________________ 

Dr. Steven Piedade 
Representante das freguesias 

 
 
 
_____________________________ 

Dr. Fernando Gomes 
Representante do Pessoal Docente do  

Ensino Secundário Público 

 
 
 

_____________________________ 
Eng.ª Maria Alexandra Rodrigues 

Representante da Federação das Associações 
 de Pais 

 
 

____________________________ 

Dr. Vítor Fontinha 
Em substituição do representante da Direcção 

Regional de Educação do Algarve  
 
 
 

____________________________ 
                        Dra. Olga Fonseca 

Representante do Ensino Superior Público  
 
 
 
_____________________________ 

Dra. Dulce Diogo 
Representante do Pessoal Docente do  

Ensino Básico Público  
 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Dra. Ana Luísa Santos  

Representante da Federação das Associações 
 de Pais 
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____________________________ 
Dr. Francisco Mendonça  

Representante dos Serviços Públicos de Saúde  

 
 
 
 

_____________________________ 
Dra. Susana Rodrigues 

Representante dos Serviços Públicos  
da área da Juventude e Desporto 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Sargento-Chefe Gilberto Rodrigues 

Em substituição do representante da Guarda Nacional 
Republicana em representação das Forças de 

Segurança 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Sr. Vítor Emanuel Santos  

Representante das Associações de Estudantes  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

_____________________________ 
Dra. Lúcia do Ò 

Representante dos Serviços da Segurança Social  

 
 

 
 
_____________________________ 

Dr. António Palma 
Representante dos Serviços de Emprego e Formação 

Profissional 

 
 
 
 

___________________________ 
Subcomissário José Carlos Dias  

Representante da Polícia de Segurança Pública 
 em representação das Forças de Segurança 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


