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Conselho Municipal de Educação 
 

Acta número onze 
 
Ao oitavo dia do mês de Julho de dois mil e dez, pelas quinze horas, no Salão Nobre dos 
Paços do Município reuniu o Conselho Municipal de Educação com a seguinte ordem de 
trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto um – Leitura e Aprovação da Acta da Reunião de dezasseis de Abril de dois mil e 
dez; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto dois – Parecer sobre o projecto de Regulamento de Bolsas de Estudo; ----------------- 
Ponto Três – Análise da forma como decorreu o ano lectivo dois mil e nove, dois mil e 
dez; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto Quatro – Rede Escolar do 1º Ciclo; ---------------------------------------------------------------- 
Ponto Cinco – Actividades de Enriquecimento Curricular – ano lectivo dois mil e dez, dois 
mil e onze; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Seis – Outros Assuntos; ------------------------------------------------------------------------------ 
Estiveram presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, José Macário Correia, 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; 
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; a 
representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Maria José Teixeira 
(em substituição de Graciete de Campos); o representante dos Serviços de Emprego e 
Formação Profissional, António Palma; a representante dos Serviços Públicos da Área da 
Juventude e Desporto, Ana Leal; os representantes das Forças de Segurança, o 
Subcomissário José Carlos Dias, da Polícia de Segurança Pública, e o Capitão António da 
Silva Ramos e os representantes das Associações de Estudantes, Vítor Santos e Teresa 
Gago. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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; a Técnica Superior da Divisão de Educação, 
Elisabete Sousa e a Assistente Técnica da Divisão de Educação, Sandra Caniço, que 
secretariou a reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Não estiveram presentes na reunião o Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Luís 
Coelho (justificação por escrito anexa à presente acta); o representante das Freguesias, 
Steven Piedade; a representante do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar Pública, 
Maria Adília Lino (justificação por escrito anexa à presente acta); o representante dos 
Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundários Privados, Renato 
Costa (justificação por escrito anexa à presente acta); o representante dos Serviços 
Públicos de Saúde, Francisco Mendonça (justificação por escrito anexa à presente acta); 
e a representante dos Serviços da Segurança Social, Lúcia do Ó (justificação por escrito 
anexa à presente acta); ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara, José Macário Correia deu início a este conselho fazendo 
referência ao facto de que embora gostasse de participar e acompanhar todos os 
conselhos e comissões, os mesmos foram distribuídos pela vereação, tendo ficado com 
os Conselhos de Segurança, da Protecção Civil e outros. Assim salientou que vinha 
saudar os conselheiros, tendo registado as dificuldades dos mesmos para chegar a horas, 
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pois só se encontrava um membro à hora marcada, e que se encontrariam mais tarde 
quando estes chegassem a horas, dando assim por terminada a sua participação.----------- 
Verificada a existência de quórum, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, 
Rogério Bacalhau Coelho, iniciou a ordem de trabalhos fazendo referência à visita do 
Presidente da Câmara de Faro, José Macário Correia, dando as boas-vindas e 
agradecendo a presença dos membros do Conselho Municipal de Educação.----------------- 
O Vice-Presidente da Câmara, fez uma breve exposição da ordem de trabalhos, dando 
início com o ponto um, sendo dispensada a leitura da acta da reunião anterior, uma vez 
que esta havia sido enviada, por e-mail, em anexo à convocatória da presente reunião 
para todos os conselheiros. Não havendo proposta de alterações, a acta foi aprovada por 
unanimidade e assinada pelos conselheiros presentes na mesma.-------------------------------- 
No ponto dois da ordem de trabalhos relativo ao parecer sobre o projecto de 
Regulamento de Bolsas de Estudo, foi mencionado que o presente regulamento não 
sofria de alterações há muitos anos e que era necessário a sua adequação à realidade 
actual.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau Coelho mencionou que as principais 
alterações a serem introduzidas teriam que ver com os graus de ensino a serem 
concedidas as bolsas, passando a atribuição a ser feita só para o ensino superior, uma 
vez que com os apoios da acção social escolar do Ministério de Educação e os prémios 
de mérito concedidos pelas escolas, não fazia sentido continuar a incluir o ensino 
secundário. Outra alteração seria o valor da bolsa, passando este de 308€ mensais 
durante 10 meses, para o valor de 40% do salário minimo nacional. A introdução de um 
plafond menor para o per capita foi outra das alterações a serem mencionadas, sendo 
também o prazo de candidatura alterado para o mês de Novembro, porque como os 
candidatos passam a ser somente do ensino superior e tendo conhecimento da sua 
situação em Outubro não faz sentido que o prazo seja em Junho ou Julho. A questão da 
renovação de candidatura foi abolida, passando a ser necessário uma candidatura todos 
os anos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi colocada a questão, pelo Vice-Presidente da Câmara, se algum dos membros queria 
dar algum contributo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
A representante do Ensino Superior Público, Olga da Fonseca, colocou a questão de ter 
sido abolida da constituição do júri, a obrigatoriedade da presença do Vereador do 
Pelouro da Acção Social. O Vice-Presidente da Câmara, respondeu que sendo este um 
processo realizado pelos técnicos e só depois havendo uma reunião com o júri, não se 
achou importante a presença de dois vereadores, fazendo referência ao facto de que o 
Vereador da Acção Social não é o mesmo que o da Educação, como acontecia na altura 
em que foi aprovado o regulamento. A representante do Ensino Superior mencionou que 
era só uma questão de haver uma maior heterogeneidade das vozes representadas no 
júri.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A representante das Associações de Pais, Alexandra Sena Rodrigues, questionou se o 
facto de só se mencionar licenciaturas e mestrados teria que ver com o Processo de 
Bolonha, questão à qual o Vice-Presidente da Câmara confirmou.-------------------------------- 
O representante do Ensino Secundário Públicou questionou a obrigatoriedade de todos 
os anos ser feita uma inscrição, no âmbito da hipótese de um aluno contemplado e dentro 
dos critérios poder perder o direito à bolsa por existir um outro candidato com um per 
capita mais baixo. O Vice-Presidente da Câmara respondeu que caso continue a ser 
possível essa renovação, pode acontecer que durante 2 ou 3 anos não se conceda 
bolsas a novos candidatos, podendo haver outros mais necessitados, após discussão 
chegou-se a esta solução por parecer a mais justa, podendo, caso algum conselheiro 
tiver algo a objectar, alterar-se.------------------------------------------------------------------------------ 
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A representante do Ensino Superior Público, Olga da Fonseca mencionou os casos dos 
estudantes que para continuarem os estudos são obrigados a trabalhar, passando assim 
a ter um rendimento maior. O Vice-Presidente da Câmara informou que, regra geral, 
esses alunos não são contemplados e que se trabalham já não pertecem ao agregado 
familiar e se auferem mais do que o rendimento mínimo são excluídos. A representante 
do Ensino Superior Público, fez referência ao facto de que não será a servir 
hambúrgueres no Fórum que poderão receber mais que o salário mínimo e que se 
tivessem os pais a trabalhar ou com grandes rendimentos não seria necessário irem 
trabalhar, pondo assim também em causa o seu rendimento escolar. Mencionou também 
que dado o atraso na entrega da Bolsa, que este ano foi entregue em Maio, desde o 
início das aulas até à entrega da mesma os alunos têm que ir trabalhar para a sua 
sobrevivência. A esta situação o Vice-Presidente da Câmara alertou para o facto de esse 
atraso ter ocorrido devido a uma série de constrangimentos o que não irá acontecer 
novamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi questionado, pela representante das Associações de Estudantes, Teresa Gago, como 
se processava o modo de selecção. O Vice-Presidente da Câmara respondeu que essa 
resposta se encontrava no regulamento, os alunos candidatam-se, entregam o IRS com 
as suas despesas apresentadas, calcula-se o per capita e atribui-se. --------------------------- 
A representante das Associações de Pais, Ana Luísa Santos colocou a questão sobre os 
pais que ficaram sem empregos mas que a declaração do IRS do ano anterior ainda tem 
esses redimentos. O Vice-Presidente da Câmara respondeu que neste momento o que 
conta para o apoio é o escalão da Segurança Social e que esta é que o atribui para efeito 
dos apoios ao Ensino Secundário.-------------------------------------------------------------------------- 
Após questionados se haveria mais alguma situação a mencionar, e não havendo mais 
nada a dizer foi considerado o projecto com parecer favorável, o Vice-Presidente da 
Câmara informou que o regulamento irá a reunião de Câmara, depois seguirá para 
discussão pública durante 30 dias e seguidamente para a Assembleia Municipal para 
aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No que concerne ao ponto três da ordem de trabalhos, foi focado o Protocolo de 
Transferências de Competências da Câmara Municipal para os Agrupamentos de Escolas 
e para as Juntas de Freguesias. Foram referidas as obras em cursos nas escolas do 
Concelho, nomeadamente a Creche/Jardim de Infância da Penha que deverá abrir em 
Setembro, e que, embora as instalações pertençam à Câmara a sua gestão será feita 
pelo Jardim de Infância O Arco Íris para que assim sejam financiados pela Segurança 
Social. Na Escola EB1 da Bordeira está-se a proceder à melhoria do edifício antigo e 
construção de um novo, incluindo assim uma sala do Pré-Escolar e uma Biblioteca, obra 
que estará pronta em Novembro. Na Escola EB1 de Vale Carneiros irá ocorrer uma 
ampliação que se prevê que inicie em Agosto e finalize ao fim de oito meses. A Escola 
EB1/JI da Lejana irá ser contruída nas traseiras da Escola EB2,3 Dr. Neves Júnior 
prevendo-se o início da sua actividade em 2011/2012.----------------------------------------------- 
Foram referidos os pontos fracos do Ano Lectivo 2009/2010 nomeadamente o grande 
endividamento da Câmara Municipal não se podendo por isso disponibilizar mais verbas 
para a Educação.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A representante das Associações de Estudantes, Teresa Gago, questionou em relação 
ao ensino de Inglês e Música no Pré-Escolar, visto serem de grande importância para o 
desenvolvimento das crianças. O Vice-Presidente da Câmara mencionou que nesse caso 
não se pode fazer nada, a actuação da Câmara é nas Actividades de Enriquecimento 
Curricular, nas Escolas do 1º Ciclo, contratando os professores e que esta contratação 
passa tanto por professores do 1º Ciclo como das várias áreas pretendidas devido à falta 
de professores de Inglês e de Musica. Foi referido que estas contratações passam pela 
plataforma da DGRHE e que mesmo assim se torna muito difícil. O Chefe da Divisão de 



 4 

Educação referiu que foram solicitados professores até às Associações e Sindicatos e 
que esta dificuldade na contratação dos professores de Inglês se agravou aquando do 
início desta actividade no ensino dos 1ºs e 2ºs anos. A representante do Ensino Básico 
Público referiu que não será a escassez de professores, mas sim a maneira como a 
contratação é feita, pois as horas de trabalho são reduzidas e que se fossem as próprias 
escolas a fazerem a distribuição do serviço docente, contariam logo com as Actividade de 
Enriquecimento Curricular nos seu horário, proporcionando assim horários maiores e 
completos, o problema teve origem quando se colocaram as Autarquias a contratar os 
professores para leccionarem as AEC’s nas Escolas do 1º Ciclo.---------------------------------- 
A representante do Ensino Superior Público fez referência à situação que aconteceu com 
o professor em Tavira, situação esta que terá “deixado uma mancha por cima” do actual 
Presidente da Câmara e daí a recusa de muitos professores em optar por leccionar em 
Faro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propôs ainda, a representante do Ensino Superior Público, a elaboração de um parecer 
no sentido de ser revista a legislação da contratação dos professores por parte das 
Autarquias e dirigir a quem de direito.---------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara propôs que o representante da Direcção Regional de 
Educação, Vitor Fontinha, transmitisse à Direcção Regional a necessidade de alterar a 
contratação dos docentes para as AEC’s, pois em relação ao Inglês e à Educação Física 
não faz sentido estar a cargo das Autarquias, este respondeu que as Actividades de 
Enriquecimento Curricular foram acordadas, nestes moldes, entre a Associação de 
Municípios e o anterior Governo.---------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foi referido pelo Vice-Presidente 
da Câmara que a Escola do 1º Ciclo do Medronhal irá ser encerrada por escassez de 
alunos. Foi feita referência também, no âmbito de encerramento, à escola EB1 da Ilha do 
Ancão, o que não irá suceder por várias razões, tais como a especificidade do meio e 
porque a transferência desses alunos seria para a Escola EB1 do Montenegro que se 
encontra sobrelotada.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi mencionado, pelo Vice-Presidente da Câmara, o aumento de números de inscritos 
nas Actividades de Enriquecimento Curricular e que as ofertas existentes no Concelho 
são Inglês, Actividade Física e Desportiva e Música, sendo estas as que registam maior 
número de inscritos, seguindo-se Ciência Viva, TIC e Dança.-------------------------------------- 
A representante do Ensino Básico Público fez menção à falta de equipamento informático 
e ligação à Internet, não permitindo por isso o ensino da actividade de TIC, referindo 
igualmente que a excelente oportunidade que esta actividade proporcionaria às crianças 
não se efectivou, não fazendo, por isso, sentido continuar a oferta da mesma actividade 
enquanto não existirem as condições necessárias.---------------------------------------------------- 
Foi questionado pela representante do Ensino Superior Público a existência de protocolo 
com o Conservatório Regional Maria Campina podendo os alunos serem mobilizados no 
âmbito das AEC’s, até mesmo como primeiro emprego. O Chefe da Divisão de Educação 
referiu que é necessário um alto grau de formação musical para poder leccionar nas 
actividades de enriquecimento curricular.----------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara mencionou o facto de que no próximo ano lectivo, no 
Concelho de Faro,não iria existir a constituição de mega-agrupamentos, facto este 
confirmado pelo representante da Direcção Regional de Educação, passando este à 
denominação dos agrupamentos previstos, sendo eles dois em Vila Real de Stº António, 
um no Concelho de Loulé, dois em Lagoa, um em Albufeira, um em Lagos, um em 
Portimão e um em S. Brás de Alportel.-------------------------------------------------------------------- 
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. --- 
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___________________________ 

                  Dr. Rogério Bacalhau Coelho 
Vereador do Pelouro da Educação da Câmara 

Municipal de Faro 

 
 
 

____________________________ 
Dra. Olga Fonseca 

Representante do Ensino Superior Público  
 
 
 

_____________________________ 
Dra. Dulce Diogo 

Representante do Pessoal Docente do  
Ensino Básico Público  

 
 
 

____________________________ 

Ana Luísa Santos 
Representante da Federação das Associações de 

Pais 
 
 
 

_____________________________ 
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 

 
 
 

___________________________ 
Vítor Emanuel A. Santos 

Representante das Associações de Estudantes 
 
 
 
 
 

 
 
 

____________________________ 
Dr. Vitor Fontinha 

Em substituição do representante da Direcção 
Regional de Educação do Algarve  

 
 
 

____________________________ 
Dr. Fernando Palma Gomes 

Representante do Ensino Secundário Público  
 
 
 

_____________________________ 
Eng.ª Maria Alexandra Rodrigues 

Representante da Federação das Associações de 
Pais 

 
 
 

____________________________ 

Maria José Teixeira 
Em substituição da representante das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social 
 
 
 

_____________________________ 
Dra. Ana Leal 

Representante dos Serviços Públicos  
da área da Juventude e Desporto 

 
 
 

____________________________ 
Capitão António da Silva Ramos 

Representante da Guarda Nacional Republicana em 
representação das Forças de Segurança 

 
 
 

___________________________ 
Teresa Gago 

Acompanhante do representante das Associações de 
Estudantes 

 
 

 


