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Conselho Municipal de Educação 
 

Ata número treze 
 
Ao trigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e onze, pelas quinze 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 ata da reunião anterior; ----------------------------------- 
Ponto dois – Análise e aprovação do terceiro Relatório de Atualização e Monitorização da 
Carta Educativa; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Três – Parque Escolar da Rede Pública; --------------------------------------------------------- 
Ponto Quatro – Mega-Agrupamentos; --------------------------------------------------------------------- 
Ponto Cinco – Outros Assuntos; ----------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro e Vereador do Pelouro da Educação, 
Rogério Bacalhau Coelho; em representação do Diretor Regional de Educação do 
Algarve, António Marcelino; o representante das Freguesias, Steven Piedade; a 
representante do Ensino Superior Público, Olga Fonseca; a representante das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação, Ana Luísa Santos; o Presidente da 
Associação de Pais da Escola do primeiro ciclo do ensino básico de Alto de Rodes, Paulo 
Santos, em substituição de Maria Alexandra Rodrigues; em substituição da representante 
das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Maria José Teixeira; a representante 
dos Serviços da Segurança Social, Lúcia do Ó; em substituição do representante dos 
Serviços de Emprego e Formação Profissional, Celeste Inácio; a representante das 
Associações de Estudantes, Soraia Cavaco; os representantes das Forças de Segurança, 
Capitão Paulo Santos, da Guarda Nacional Republicana, o Subcomissário David Costa e 
o Adjunto Nuno Dias, da Polícia de Segurança Pública. ---------------------------------------------- 
Estiveram, ainda, presentes, a Diretora do Departamento de Ação Social e Educação, 
Nídia Cavaco; o Chefe da Divisão de Educação, José Domingos; a Técnica Superior da 
Divisão de Educação, Noémia Valente; e a Assistente Técnica da Divisão de Educação, 
Ana Neves, que secretariou a reunião. -------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes na reunião o Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Luís 
Coelho; o representante do pessoal docente do Ensino Secundário Público, Fernando 
Gomes; a representante do pessoal docente do Ensino Básico Público, Dulce Diogo; a 
representante do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar Pública, Maria Adília Lino 
(justificação por escrito anexa à presente ata); o representante dos Estabelecimentos de 
Educação e de Ensino Básico e Secundários Privados, Renato Costa (justificação por 
escrito anexa à presente ata); o representante dos Serviços Públicos de Saúde, Francisco 
Mendonça (justificação por escrito anexa à presente ata);-------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau Coelho, iniciou a reunião dando as 
boas-vindas e agradecendo a presença de todos nesta reunião; ----------------------------------
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, a ata da reunião anterior foi aprovada 
por unanimidade dos conselheiros que estiveram presentes na última reunião. --------------- 
Em seguida, o Vice-Presidente passou ao ponto dois da ordem de trabalhos, referindo 
que o Terceiro Relatório de Atualização e Monitorização da Carta Educativa é resultado 
de um trabalho conjunto entre a Divisão de Educação, a Direção Regional de Educação 
do Algarve e as Instituições de Ensino do concelho. Informou de que, no dia dezoito de 
março, teve lugar uma reunião do grupo de trabalho para Monitorização da Carta 
Educativa, na qual foi analisado e finalizado o presente Relatório. Posteriormente, deu 
início à apresentação de diapositivos (anexos à presente ata), começando por fazer uma 



 2 

síntese da evolução do número de alunos, dos diferentes graus de ensino, nos últimos 
anos letivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Terceiro Relatório de Atualização e Monitorização da Carta Educativa foi aprovado pela 
unanimidade dos presentes. No entanto, Maria José Teixeira, que representou as 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, informou que tinha constatado que havia 
dados relativos à Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral que não estavam 
atualizados, uma vez que a atualização destes ainda não tinha sido enviada, tendo 
entregue os dados corretos (anexos à presente ata). ------------------------------------------------- 
No que concerne ao ponto três da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente apontou quais 
as escolas do primeiro ciclo que têm horário duplo, afirmando que para resolver este 
problema serão necessárias trinta e duas salas novas. Esclareceu, ainda, que para 
colmatar a falta das referidas salas e terminar com os regimes duplos, está projetada a 
construção de um conjunto de equipamentos educativos, designadamente, uma escola do 
primeiro ciclo e jardim de infância na Lejana. Esta obra deverá iniciar-se dentro de alguns 
meses, estimando-se que, na melhor das hipóteses, esteja concluída no início do ano 
letivo dois mil e doze, dois mil e treze.----------------------------------------------------------------------  
No que se refere à construção da escola do primeiro ciclo e jardim de infância de Estoi, 
mencionou que esta não está relacionada com a questão dos regimes duplos, mas que 
este novo equipamento é importante para substituir a escola atual, existindo a hipótese de 
aceder a uma linha de financiamento do FEADER.----------------------------------------------------- 
Em relação à escola que está projetada para a zona de Gambelas, ainda não há terreno 
para a sua construção nem financiamento, embora seja um equipamento cuja construção 
é urgente, uma vez que a escola do primeiro ciclo do ensino básico de Montenegro está 
sobrelotada e por isso houve necessidade de reativar a escola de Montenegro antiga, que 
esteve desativada durante um ano.------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à escola do Fórum que consta na Carta Educativa, o Vice-Presidente 
referiu que, na sua opinião, trata-se de uma escola que, uma vez que não existe um 
espaço para a sua construção naquela zona, deveria ser construída no espaço da Escola 
do segundo e terceiro ciclos D. Afonso III. Desta forma contribuir-se-ia para o 
descongestionamento das escolas do primeiro ciclo do centro da cidade, onde se verifica 
uma elevada concentração de alunos, e uma vez que na zona urbana não há espaços 
livres para construção. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
No que se refere à escola do primeiro ciclo do ensino básico de Bordeira, informou de que 
foi concluída, em novembro do ano passado, a obra de remodelação e ampliação de uma 
sala de pré-escolar, uma sala polivalente, um refeitório e cozinha. -------------------------------- 
Relativamente às obras de requalificação e de ampliação da escola do primeiro ciclo de 
Vale Carneiros, mencionou que serão criadas mais duas salas de aula, que no final de 
maio a obra estará concluída. Esclareceu, ainda, que na escola do primeiro ciclo de Areal 
Gordo está prevista a construção de uma biblioteca.--------------------------------------------------- 
No que diz respeito ao ponto quatro, o Vice-Presidente mencionou que consta que serão 
constituídos quatro Mega-Agrupamentos em Faro, passando a Escola do segundo e 
terceiro ciclos D. Afonso III a escola sede de um dos quatro Mega-Agrupamentos.----------- 
O representante da direção regional de educação do Algarve, António Marcelino, referiu 
que o Algarve é a região do país onde as escolas secundárias são predominantemente 
“puras”, ou seja, são escolas secundárias onde só funciona o ensino secundário, 
enquanto que no resto do país as escolas secundárias sempre tiveram o ensino 
secundário e o ensino do terceiro ciclo e, em alguns casos, o ensino do segundo ciclo. 
Por essa razão, foi aceite que no Algarve duas escolas do segundo e terceiro ciclos sejam 
sede de dois Mega-Agrupamentos, depois de intervencionadas pelo Parque Escolar, no 
âmbito da sua quarta fase. Estas duas escolas passarão a EBS ou seja, Escolas do 
Ensino Básico e Secundário.---------------------------------------------------------------------------------- 
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No que concerne ao ponto cinco da ordem de trabalhos, Ana Luísa Santos, representante 
da Federação das Associações de Pais, manifestou a sua apreensão relativamente à 
hipótese de se vir a integrar uma escola do pré-escolar e primeiro ciclo no espaço da 
escola do segundo e terceiro ciclos do ensino básico D. Afonso III, uma vez que na sua 
opinião esta situação irá influenciar de forma negativa o comportamento dos alunos do 
pré-escolar e do primeiro ciclo. ------------------------------------------------------------------------------ 
O Vice-Presidente comunicou que, no que diz respeito ao Programa de Atividades de 
Enriquecimento Curricular, o número de alunos inscritos nas diversas atividades tem 
vindo a aumentar. No entanto, no que se refere à atividade da Música, devido à falta de 
professores, tem havido problema em dar resposta às solicitações. A solução para este 
problema tem sido substituir a atividade de música por ciência viva. ----------------------------
A representante do Ensino Superior Público, Olga Fonseca, perguntou qual é a formação 
necessária para o ensino de xadrez. Tendo sido esclarecido que aos formadores de 
xadrez tal como aos formadores de ciência viva não é exigida formação específica para o 
ensino destas atividades ao contrário do que acontece com o ensino de música.-------------  
 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, 
que, depois de lida e aprovada, irá ser assinada e rubricada pelos membros presentes. --- 
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