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Conselho Municipal de Educação 
 

Acta número doze 
 
Aos onze dias do mês de Novembro de dois mil e dez, pelas dezasseis horas, no Salão 
Nobre dos Paços do Município, reuniu o Conselho Municipal de Educação com a seguinte 
ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto um – Aprovação e assinatura da acta da reunião anterior;----------------------------------- 
Ponto dois – Balanço do início do ano lectivo dois mil e dez, dois mil e onze;------------------- 
Alínea a) – Ponto da situação do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular 
do Primeiro Ciclo do Ensino Básico – ano lectivo dois mil e dez, dois mil e onze; ------------- 
Alínea b) – Análise do regime de fruta escolar;---------------------------------------------------------- 
Ponto Três – Efeitos dos protocolos de transferência de competências e meios celebrados 
entre o Município de Faro e os Agrupamentos de Escolas ;------------------------------------------ 
Ponto Quatro – Novo regulamento das bolsas de estudo do Município de Faro;--------------- 
Ponto Cinco – Regulamento dos prémios de mérito;--------------------------------------------------- 
Ponto Seis – 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, António Marcelino; o representante das Freguesias, Steven Piedade; a 
representante do pessoal docente do Ensino Básico Público, Dulce Diogo; a 
representante do pessoal docente de Educação Pré-Escolar Pública, Maria Adília Lino; o 
representante dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundário 
Privados, Renato Costa; a representante das Associações de Pais e Encarregados de 
Educação, Maria Alexandra Sena Rodrigues; a representante das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, Ana Paula Vedes (em substituição de Graciete de Campos); o 
representante dos Serviços Públicos de Saúde, Francisco Mendonça; o representante dos 
Serviços de Emprego e Formação Profissional, António Palma; os representantes das 
Forças de Segurança, o Subcomissário David Costa, da Polícia de Segurança Pública, e 
o Capitão Paulo Santos da Guarda Nacional Republicana.------------------------------------------- 
Estiveram, ainda presentes, a Técnica Superior da Divisão de Educação, Noémia Valente; 
a Técnica Superior da Divisão de Educação, Elisabete Sousa, a Técnica Superior da 
Divisão de Educação, Luísa Tinoco 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); a representante do Ensino 
Superior Público, Olga Fonseca; o representante do Ensino Secundário Público, Fernando 
Palma Gomes; a representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação, 
Ana Luísa Santos (justificação por escrito anexa à presente acta); a representante dos 
Serviços da Segurança Social, Lúcia do Ò; o representante dos Serviços Públicos da Área 
da Juventude e Desporto, André Ramos (em substituição da Ana Leal, justificação por 
escrito anexa à presente acta).------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho, iniciou os 
trabalhos dando as boas vindas e agradecendo a presença dos membros do Conselho 
Municipal de Educação, e nos termos do ponto um, questionou se alguém tinha alguma 
observação sobre a acta da reunião anterior.------------------------------------------------------------ 
Não havendo proposta de alterações, a acta foi aprovada por unanimidade e assinada 
pelos conselheiros presentes na mesma.----------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara iniciou o ponto dois com apresentação dos diapositivos 
(anexos à presente acta), falando sobre o gráfico relativo à evolução do número de 
alunos, tendo referido que a tendência no pré-escolar será de aumentar o número de 
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alunos no público, devido às carências económicas e ao aumento da oferta de salas do 
pré escolar, diminuindo por isso as inscrições no privado.-------------------------------------------- 
Foi mencionado que a partir de Janeiro teremos mais uma sala da pré-escolar disponível.- 
O Vice-Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau Coelho, mencionou que tem havido uma 
maior adesão às AEC’s, embora nas TIC não tenha havido aumento, a representante do 
pessoal docente do Ensino Básico Público, Dulce Diogo alertou para o facto de isso 
acontecer devido à falta de equipamento informático que inviabiliza o desenvolvimentos 
dessa actividade.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi também referido pela representante do pessoal docente do Ensino Básico Público, 
Dulce Diogo, que existem graves problemas de concepção do modelo das AEC’s, uma 
vez que as áreas de Expressões Artísticas, Expressão e Educação Física e Motora e 
mesmo o Ensino Precoce de um Língua Estrangeira, previstas no Currículo do 1º Ciclo do 
Ensino Básico, deveriam estar incluídas na componente curricular e não serem 
consideradas actividades de enriquecimento curricular. Disse, ainda, que os professores 
desistem porque são colocados em outras escolas, pelo Ministério da Educação, e depois 
as famílias são avisadas com pouca antecedência.---------------------------------------------------- 
A representante do pessoal docente de Educação Pré-Escolar Pública, Maria Adília Lino, 
referiu que deveria seguir-se o modelo da componente de apoio à família do pré-escolar.-- 
O Vice-Presidente, mencionou que toda esta componente deveria estar centrada na 
escola, pois os diferentes professores estão em vários escolas sendo difícil articular as 
actividades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi referido pela representante do pessoal docente do Ensino Básico Público, Dulce 
Diogo, que todo este processo levanta sérios problemas nas escolas, pois se os 
professores faltam não há funcionários para darem apoio às crianças.--------------------------- 
O representante da Direcção Regional de Educação do Algarve, António Marcelino, 
alertou para o facto de não ser fácil a alteração deste modelo porque está em jogo a 
organização de todo o primeiro ciclo, assim como a colocação dos docentes, e que 
apesar de todos os problemas identificados, tudo irá continuar a processar-se da mesma 
maneira até surgir uma solução.----------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente abordou o assunto sobre o Regime de Fruta Escolar, informando que o 
mesmo teve início o ano lectivo transacto, e que este ano serão distribuídos também 
hortícolas, nomeadamente, cenoura e tomate.----------------------------------------------------------- 
A representante do pessoal docente de Educação Pré-Escolar Pública, Maria Adília Lino, 
alertou para o facto de que a cenoura será difícil de comer pelas crianças devido à 
mudança de dentição e à falta da mesma.---------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto três, o Vice-Presidente mencionou o facto dos protocolos de 
transferência de competências celebrados com as escolas se irem manter e que irá a 
reunião de câmara uma proposta para que na acção social escolar, escalão três da 
segurança social seja incluído no escalão B dos apoios sociais.------------------------------------ 
Relativamente ao ponto quatro, sobre o novo regulamento das bolsas de estudo do 
município, o Vice-Presidente informou que foram feitas duas alterações:------------------------ 
A primeira relativa ao facto de ser possível a candidatura de alunos a residir no Concelho 
e não apenas o facto de serem naturais do concelho;------------------------------------------------- 
A segunda alteração foi a de incluir duas bolsas a atribuir a alunos que estejam 
matriculados em estabelecimento de ensino superior no Concelho de Faro, que sejam 
naturais de cidades geminadas com Faro, em países de língua oficial portuguesa e com 
residência fixa no Concelho de Faro no ano da matrícula e da candidatura à bolsa.---------- 
Foi referido, também, que o prazo (excepcionalmente este ano) irá ser de quinze de 
Novembro a quinze de Dezembro, e que a sua divulgação terá início no dia seguinte a 
este conselho.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto cinco, foi mencionada a intenção da câmara atribuir prémios de 
mérito no final de cada ano lectivo, tendo por base os resultados escolares, 
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nomeadamente a melhor média obtida e como factor de desempate o melhor percurso 
escolar. O prémio, constituído por um diploma e um brinde, será atribuido aos anos de 
escolaridade de final de cada ciclo de escolaridade, isto é, aos alunos do sexto, nono e 
décimo segundo anos.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi referido pela representante do pessoal docente do Ensino Básico Público, Dulce 
Diogo, que os quadros de valor e excelência existem na maioria das escolas, por 
conseguinte, deverá ser esse o universo a considerar para os prémios de mérito a atribuir 
pela Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------- 
O representante da Direcção Regional de Educação do Algarve, António Marcelino, 
demonstrou o interesse em destacar também os cursos profissionalizantes.-------------------- 
O representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, António Palma, 
referiu que também seria importante abranger os alunos dos curso de formação 
profissional, tendo ficado de nos ceder os dados dos cursos do IEFP; colocou, também, a 
questão se este reconhecimento de mérito seria só para residentes no concelho tendo 
esta obtido a concordância dos presentes.---------------------------------------------------------------- 
Passando ao ponto seis, outros assuntos, foi referido pelo Vice-Presidente que já 
passaram dois anos desde que foram celebrados os Contratos de Transferências de 
Competências e que relativamente ao número de pessoal não docente passou-se a 
cumprir os rácios definidos por lei, frisando ainda que na portaria 1049-A/2008 de 16 de 
Setembro, as escolas com um número de alunos até quarenta e oito, não estão 
contempladas com funcionário para apoio às crianças, mas que o Município colocou pelo 
menos um funcionário ou quando possível dois, de forma a garantir o normal 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino.-------------------------------------------------------- 
Relativamente às obras que se estão a desenvolver, o Vice-Presidente referiu a 
ampliação da Escola de Vale Carneiros que deverá estar concluída em Abril de dois mil e 
onze e que foram colocados contentores na Escola do segundo e terceiro ciclos Dr. 
Neves Júnior para o funcionamento da Escola do primeiro ciclo de Vale Carneiros.---------- 
O Vice-Presidente informou, também, que a obra da Escola do primeiro ciclo da Bordeira 
dentro de uma semana estará terminada, sendo depois necessário adquirir algum material 
pedagógico e didáctico.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Em princípio, o pré-escolar terá início em Janeiro, os encarregados de educação das 
crianças inscritas nas listas de espera irão ser contactados para termos conhecimento se 
mantêm o interesse na inscrição.---------------------------------------------------------------------------- 
A representante do pessoal docente do Ensino Básico Público, Dulce Diogo, interveio 
dizendo que não foram abertas inscrições para a Bordeira, mas que existe uma lista de 
espera de Santa Bárbara de Nexe e da Conceição e que os encarregados de educação 
dessas crianças estão a ser contactados.----------------------------------------------------------------- 
O representante da Direcção Regional de Educação do Algarve, António Marcelino, 
referiu que existe uma área de indefinição na administração das autarquias e do Ministério 
e que foram asseguradas obras na Escola EB23 Poeta Emiliano da Costa e resolvido 
outro problema na Escola EB23 do Montenegro com orçamento do Ministério.---------------- 
Informou também que foi alterada recentemente a linha de financiamento para que as 
escolas de segundo e terceiro ciclos também possam ser remodeladas.------------------------- 
Referiu, ainda, que caso haja necessidade de alguma grande intervenção até poderá abrir 
uma janela com a Direcção Regional de Educação para o financimento.------------------------- 
O Vice-Presidente mencionou que existe o projecto da EBI/JI de Estoi e Santa Bárbara de 
Nexe, mas que ainda não há financiamento, e que se fosse possível construir a EBI/JI de 
Gambelas se descongestionaria a sobrelotação na E.B.1/JI do Montenegro.------------------- 
O representante da Direcção Regional de Educação do Algarve, António Marcelino, 
informou da existência de um parecer para o Vale da Amoreira para a edificação de uma 
escola.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Está planeada, conforme informação do Vice-Presidente, a substituição de todos os 
computadores das escolas do 1º ciclo, a remoção de tudo o que é equipamento de 
impressão e a colocação, em cada escola de uma impressora multifunções de formato A3 
e a colocação de quadros interactivos em todas as salas de aula.--------------------------------- 
O Vice-Presidente informou que todos os telefones fixos que existem nas escolas do 
ensino básico do primeiro ciclo irão ser desactivados, tendo sido distribuídos telemóveis, 
havendo uma substancial poupança de verbas.--------------------------------------------------------- 
O representante da Direcção Regional de Educação do Algarve, António Marcelino, 
referiu que estão em curso grandes intervenções no parque escolar, nomeadamente nas 
Escolas Secundárias João de Deus e Tomás Cabreira, sendo possível o aproveitamento 
de equipamento de cozinha e de laboratório para as escolas do segundo e terceiro ciclos 
ou para as escolas do primeiro ciclo.----------------------------------------------------------------------- 
Em relação à transferência da Escola do primeiro ciclo da Ilha da Culatra, do 
Agrupamento Vertical da Escola EB 2,3 João da Rosa para o Agrupamento Vertical de 
Escolas Dr Joaquim de Magalhães, foi referido pelo Vice-Presidente que a mesma se 
enquadra na área geográfica de jurisdição da Autarquia de Faro e que esta assegura 
várias diligências relativas a esta área administrativa do Município.------------------------------- 
Referiu, também, que para o ano dois mil e dez, dois mil e onze, foram estabelecidas 
novas carreiras fluviais entre esta ilha e a Cidade de Faro, dando assim oportunidade aos 
alunos do terceiro Ciclo e do Secundário prosseguirem os estudos em estabelecimentos 
de ensino deste Concelho.------------------------------------------------------------------------------------- 
A representante do pessoal docente do Ensino Básico Público, Dulce Diogo, questionou 
sobre a continuação do ensino mediatizado, ao qual o Vice-Presidente respondeu não ser 
fácil acabar com o Ensino Mediatizado, pois torna-se difícil convencer os pais a 
permitirem que os seus filhos de dez anos venham de barco, com frio e vento, para 
frequentar as escolas em Faro.------------------------------------------------------------------------------- 
O representante da Direcção Regional de Educação do Algarve, António Marcelino 
mencionou que pela proximidade sociocultural é mais fácil a integração dos alunos em 
escolas de Olhão do que nas escolas de Faro.------------------------- -------------------------------- 
O Vice-Presidente questionou sobre o panorama do ensino privado, ao qual o 
representante dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundário 
Privados, Renato Costa, respondeu que é uma parte muito pequena e muito dispersa e 
que as escolas mais fracas sofrem sempre mais nos tempos de crise.--------------------------- 
Referiu, também, que em Vilamoura não se registaram perdas significativas, mas houve 
escolas que perderam mais de cem alunos, esta perda está relacionada com o orçamento 
das famílias.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao assunto da segurança, foi mencionado pelo representante da Guarda 
Nacional Republicana em representação das Forças de Segurança, Capitão Paulo 
Santos, que os alarmes deveriam estar ligados às forças de segurança e não às 
empresas responsáveis pelos mesmos.------------------------------------------------------------------- 
Foi referido pelo mesmo, que a segurança é algo que preocupa a todos porque com a 
actual situação económica poderá aumentar o crime pois estamos a falar de famílias e 
podendo ir-se agravando ao longo de gerações.-------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente agradeceu a presença e ofereceu o livro “Os Licíadas”, do professor 
Amílcar Quaresma, a cada um dos membros presentes.--------------------------------------------- 
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 
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_____________________________ 

Edc. Maria Adília Lino 
Representante do Pessoal Docente da Educação Pré-

Escolar Pública 
 
 
 

_____________________________ 
Dra. Dulce Diogo 

Representante do Pessoal Docente do  
Ensino Básico Público 

 
 
 

___________________________ 
Dr. Renato Costa 

Representante dos Estabelecimentos de Educação e 
de Ensino Básico e Secundário Privados 

 
 
 

_____________________________ 
Dr. António Palma 

Representante dos Serviços de Emprego e Formação 
Profissional 

 
 
 

____________________________ 

Capitão Paulo Santos 
Representante da Guarda Nacional Republicana em 

representação das Forças de Segurança 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

____________________________ 

Engº António Marcelino 
Em substituição do representante da Direcção 

Regional de Educação do Algarve  

 
 
 

____________________________ 
Drª. Ana Paula Vedes 

Em substituição da representante das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 

 
 
 

___________________________ 
Eng.ª Maria Alexandra Rodrigues 

Representante da Federação das Associações de 
Pais 

 
 
 

____________________________ 
Subcomissário David Costa 

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

 
 
 


