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Conselho Municipal de Educação 
 

Ata número catorze 
 
Ao décimo primeiro dia do mês de julho 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 da forma com decorreu o ano letivo dois mil e dez, dois mil e onze;- 
Ponto Três – Rede Escolar do Primeiro Ciclo; ----------------------------------------------------------- 
Ponto Quatro – Atividades de Enriquecimento Curricular; ------------------------------------------ 
Ponto Cinco – Receção ao professor e Prémios de Mérito;----------------------------------------- 
Ponto Seis – Normas para a Ação Social Escolar;----- ----------------------------------------------- 
Ponto Sete - 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; em substituição do representante das Freguesias, Virgínia 
Alpestana; a representante das Instituições 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; a 
representante do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar Pública, Maria Adília César; 
o representante dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundário 
Privado, Renato Costa; a representante das Associações de Pais e Encarregados de 
Educação, Ana Luísa Santos; em substituição da representante das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, Maria José Teixeira; a representante dos Serviços 
Públicos de Saúde, Filomena Fernandes; 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, 
Ana Leal; os representantes das Forças de Segurança, Paulo Santos, da Guarda 
Nacional Republicana, e em substituição do representante da Polícia de Segurança 
Pública, Artur Silva.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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; a representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação, Maria 
Alexandra Rodrigues (justificação anexa à presente ata) e a representante das 
Associações de Estudantes, Soraia Cavaco; -----------------------------------------------------------;  
O Vice-Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau Coelho, iniciou a reunião dando as boas 
vindas e agradecendo a presença de todos na reunião; deixou uma palavra de 
agradecimento e de reconhecimento a Francisco Mendonça, que foi representante dos 
serviços públicos de saúde neste conselho ao longo dos últimos anos, pela 
disponibilidade e por todo o trabalho desenvolvido neste conselho e noutros fóruns. Por 
motivos de saúde, Francisco Mendonça deixa de fazer parte deste conselho, tendo sido 
indicada Filomena Viegas Fernandes, para o substituir como representante dos serviços 
públicos de saúde. Paralelamente agradeceu e saudou a nova conselheira pela sua 
participação neste conselho.----------------------------------------------------------------------------------
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. --------------- 
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Seguidamente, o Vice-Presidente passou ao ponto dois da ordem de trabalhos, 
apresentando alguns dados dos últimos anos relativamente ao sistema educativo no 
concelho de Faro. Foram apresentados os pontos fortes e os pontos fracos do ano letivo 
dois mil e dez, dois mil e onze.-------------------------------------------------------------------------------  
No que se refere aos pontos fortes, foram mencionados os avanços significativos em 
alguns aspetos de requalificação e de construção de novos equipamentos; a 
operacionalização da transferência de competências para os agrupamentos de escolas e 
para as freguesias; a validação do terceiro Relatório de Atualização e Monitorização da 
Carta Educativa; a oferta diversificada de atividades de enriquecimento curricular para 
combater o problema de escassez de docentes; a promoção de projetos socioeducativos 
diversos e apoio a parcerias com entidades diversas; a aprovação do Plano de 
Reequilíbrio Financeiro do Município de Faro.-----------------------------------------------------------
Relativamente aos pontos fracos, foram referidos os atrasos na execução de fundos 
comunitários para a construção de equipamentos educativos; a morosidade dos trâmites 
burocráticos e concursais para a contratação de pessoal não docente; a escassez de 
docentes de Música e de Inglês para desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento 
Curricular; a carência de espaços, nomeadamente no Pré-Escolar e no Primeiro Ciclo do 
Ensino Básico para dar resposta às necessidades e combater a sobrelotação na área 
urbana e os regimes duplos dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Passou-se à análise dos dados estatísticos da evolução do número de alunos na rede 
pública estabelecendo a comparação entre o ano letivo dois mil e dez, dois mil e onze e 
os anos letivos anteriores. Relativamente ao ensino pré-escolar, verificou-se um ligeiro 
aumento da oferta justificado pela remodelação da escola do primeiro ciclo da Bordeira, 
onde foi construída uma sala polivalente, uma cozinha e uma sala do pré-escolar que 
abriu no dia três de janeiro de dois mil e onze.----------------------------------------------------------  
No primeiro ciclo do ensino básico, no último ano letivo, verifica-se um pequeno 
decréscimo de alunos deste nível de ensino, enquanto que nos segundos e terceiros 
ciclos, os valores totais revelam um pequeno acréscimo, o que se poderá dever às ofertas 
alternativas, nomeadamente os cursos de educação e formação.---------------------------------- 
No que se refere ao Ensino Secundário, nos últimos anos não se tem verificado grande 
alteração no número de alunos que frequentam este nível de ensino.---------------------------- 
Ao analisar os dados estatísticos dos alunos apoiados pela ação social escolar, verificou-
se um pico no ano letivo dois mil e oito, dois mil e nove, tendo havido um decréscimo e 
estabilização nos anos seguintes. Prevê-se que no próximo ano letivo se verifique um 
aumento do número de alunos que beneficiarão do escalão B, atendendo à situação 
económica do país.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
A represente das associações de pais e encarregados de educação, Ana Luísa Santos, 
mencionou que no próximo ano letivo se verificará uma oscilação entre o escalão A e o B, 
uma vez que por força da alteração da legislação muitos alunos que beneficiavam do 
escalão A passarão a beneficiar do escalão B.----------------------------------------------------------  
Relativamente ao ponto três, o Vice-Presidente informou de que, no início de dois mil e 
dez, foi feita a requalificação do exterior da escola do primeiro ciclo do ensino básico de 
Alto Rodes, e que em dois mil e onze foi concluída a ampliação e requalificação da escola 
do primeiro ciclo do ensino básico de Vale Carneiros, que em setembro iniciará 
normalmente as suas atividades. Referiu, ainda, que foi efetuada a requalificação e a 
ampliação da Escola do Primeiro Ciclo de Bordeira. Esclareceu, também, que foi realizado 
o concurso para a construção da escola do primeiro ciclo do ensino básico e jardim de 
infância da Lejana, estando-se a aguardar o visto do tribunal de contas; Provavelmente a 
obra iniciará este ano mas não estará concluída em setembro de dois mil e doze.----------- 
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Acrescentou, ainda, que está prevista a construção da escola do primeiro ciclo do ensino 
básico e jardim de infância de Estoi, junto à escola do segundo e terceiro ciclos Poeta 
Emiliano da Costa, e a ampliação da escola do primeiro ciclo do ensino básico e jardim de 
infância de Santa Bárbara de Nexe, prevendo-se que estas obras possam ter 
financiamento do FEADER. Foram ainda mencionados dois equipamentos que são 
referidos na Carta Educativa: a escola do primeiro ciclo do ensino básico e jardim de 
infância de Gambelas e a escola do primeiro ciclo do ensino básico e jardim de infância 
do Fórum.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Passando ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foram analisados os dados relativos à 
evolução do número de alunos inscritos no programa de atividades de enriquecimento 
curricular nos últimos quatro anos letivos, verificando-se um aumento do número de 
alunos inscritos nas atividades. No ano letivo dois mil e dez, dois mil e onze estiveram 
inscritos aproximadamente dois mil alunos nas várias atividades oferecidas. ----------------- 
No que concerne ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente informou de 
que a cerimónia de Receção ao professor/ prémios de mérito dois mil e onze realizar-se--
á, em princípio, no dia quinze ou no dia vinte e dois de setembro, tendo como objetivo 
homenagear os professores que se aposentaram no ano letivo dois mil e dez, dois mil e 
onze e a entrega de prémios de mérito aos melhores alunos do ensino básico e 
secundário.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto seis da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente comunicou que foi 
elaborado um documento relativo às normas da ação social escolar visando a 
uniformização das medidas de ação social escolar, para crianças que frequentem a 
educação pré-escolar e os alunos do ensino básico, secundário e profissional. --------------- 
No final da reunião foi oferecido a todos os conselheiros presentes o livro Estudo 
Toponímico, Concelho de Faro – 2004, de Conceição Pires.------------------------------------- 
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. --- 
 
 

 
 

___________________________ 
                  Dr. Rogério Bacalhau Coelho 

Vereador do Pelouro da Educação da Câmara 
Municipal de Faro 

 
 
 

____________________________ 
Doutora Olga Fonseca 

Representante do Ensino Superior Público  
 
 
 

___________________________ 
Dr. Fernando Gomes  

Representante do Pessoal Docente do Ensino 
Secundário Público 

 

 
 

___________________________ 

Dra. Adília César  
Representante do Pessoal Docente da Educação Pré-

Escolar Pública 

 
 

__________________________ 
Dr. António Marcelino 

Em substituição do representante da Direção Regional 
de Educação do Algarve  

 
 
 

____________________________ 
Dra.Virgínia Alpestana 

Em substituição do representante das Freguesias   
 

 
 

___________________________ 
Dra. Dulce Diogo  

Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico 
Público 

 

 
 

____________________________ 

Dr. Renato Costa  
Representante dos Estabelecimentos de Educação e 

de Ensino Básico. e Secundários Privados 
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____________________________ 

Dra. Ana Luísa Santos 
Representante das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação do Concelho 

 
 

 
___________________________ 

Dra. Filomena Viegas Fernandes  
Representante dos Públicos de Saúde 

 
 
 

____________________________ 

Dra. Lúcia do Ó 
Representante dos Serviços da Segurança Social  

 
 
 

____________________________ 

Dra. Ana Leal  
Representante dos Serviços Públicos da área da 

Juventude e Desporto 
 
 
 

_____________________________ 
Dra. Maria José Teixeira 

Em substituição da representante das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 

 

 
_____________________________ 

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 
 
 
 
 

____________________________ 
 

Chefe Artur Silva 
Em substituição do representante da Polícia de 

Segurança Pública em representação das Forças de 
Segurança 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


