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Conselho Municipal de Educação 
 

Ata número quinze 
 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro 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 – Balanço do início do ano letivo dois mil e onze, dois mil e doze;------------------ 
Ponto três – Ação social escolar; ------------------------------------------------------------------------ 
Ponto quatro – Atualização da Carta Educativa;------------------------------------------------------- 
Ponto cinco – Outros assuntos; ----------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro e Vereador do Pelouro da Educação, 
Rogério Bacalhau Coelho; em substituição do Diretor Regional de Educação do Algarve, 
Carlos Nunes, Diretor Regional Adjunto; o representante das Freguesias, Steven Piedade; 
o representante das Instituições do Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição; a 
representante do pessoal docente do Ensino Básico Público, Dulce Diogo; a 
representante do pessoal docente da Educação Pré-Escolar Pública, Maria Adília César; 
a representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação, Ana Luísa 
Santos; Inês Morais, em substituição de Maria Alexandra Rodrigues; em substituição da 
representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Maria José Teixeira; a 
representante dos Serviços Públicos de Saúde, Filomena Fernandes; em substituição do 
representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, Celeste Inácio; os 
representantes das Forças de Segurança, Paulo Santos, da Guarda Nacional 
Republicana, e o representante da Polícia de Segurança Pública, David Costa .-------------- 
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 dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e 
Secundário Privado, Renato Costa (justificação anexa à presente ata);o representante do 
pessoal docente do Ensino Secundário Público, Fernando Gomes; a representante dos 
Serviços da Segurança Social, Lúcia do Ó; a representante dos Serviços Públicos da área 
da Juventude e Desporto, Ana Leal, e a representante das Associações de Estudantes, 
Soraia Cavaco; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Vice-Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau Coelho, iniciou a reunião agradecendo a 
presença de todos e dando as boas vindas aos novos membros do Conselho Municipal de 
Educação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, a ata da reunião anterior foi aprovada 
com os votos favoráveis dos membros que estiveram presentes na última reunião. ---------- 
O Vice-Presidente passou ao ponto dois da ordem de trabalhos, fazendo uma 
apresentação de diapositivos com alguns dados relativos ao balanço do ano letivo dois mil 
e onze, dois mil e doze, designadamente:----------------------------------------------------------------- 
 - no ensino pré-escolar, verifica-se um ligeiro acréscimo do número de alunos inscritos no 
ensino público, que se explica não só com a abertura de uma sala do ensino pré-escolar 
em Bordeira, mas também porque as salas existentes estão com  a sua capacidade 
máxima;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- no primeiro ciclo do ensino básico, verifica-se um aumento de cerca de duzentos alunos 
neste nível de ensino comparativamente com o ano letivo anterior;-------------------------------- 
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- no segundo ciclo do ensino básico, comparando com o ano letivo anterior, nota-se um 
aumento de  aproximadamente cem alunos;------------------------------------------------------------- 
- no terceiro ciclo do ensino básico, o número de alunos inscritos mantém-se estável 
comparativamente com o ano letivo anterior. ------------------------------------------------------------ 
O Vice-Presidente esclareceu que dado que o Município de Faro está em reequilíbrio 
financeiro, é imperativo que todas as contratações de pessoal sejam aprovadas pelo 
Ministério das Finanças. Nesse sentido foi necessário aguardar a autorização da despesa 
para a contratação de cinquenta e três docentes de inglês, música e atividade física e 
desportiva. No entanto, apenas foi autorizada a contratação de cinquenta docentes, tendo 
sido necessário suprimir dois horários de música e um de inglês. No caso do horário de 
inglês, as turmas foram distribuídas pelos outros horários existentes, enquanto que a 
música foi substituída por ciência viva. Pelos motivos apresentados, as atividades de 
enriquecimento curricular tiveram início apenas no dia dezassete de outubro. ----------------- 
O Vice-Presidente constatou que no presente ano letivo há menos alunos inscritos nas 
Atividades de Enriquecimento Curricular comparativamente com o ano letivo anterior, 
facto que se deverá ao referido atraso do início das atividades. ------------------------------------ 
O Vice-Presidente mencionou, ainda, que o Município de Faro estabeleceu protocolos de 
transferência de competências e meios para os agrupamentos de escolas que continuam 
em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Passando ao ponto três, o Vice-Presidente explicou que a ação social visa apoiar famílias 
que se encontram em situação sócio-económica difícil, no âmbito das competências da 
Câmara Municipal. Este apoio destina-se aos alunos do ensino pré-escolar e do primeiro 
ciclo do ensino básico. A ação social está dividida em dois escalões: o escalão A e o 
escalão B que correspondem aos escalões um e dois da Segurança Social, 
respetivamente. No ano letivo passado, foram apoiados oitocentos e vinte e quatro alunos 
com o escalão A (escalão um da Segurança Social) e trezentos e noventa e oito alunos 
com o escalão B (esclão dois e três da Segurança Social). ----------------------------------------- 
O apoio da ação social abrange a comparticipação financeira para a aquisição de material 
e manuais escolares, as refeições escolares, o prolongamento de horário (no pré-escolar), 
o programa de apoio alimentar a alunos carenciados nas interrupções letivas, a atribuição 
de bolsas de estudo aos alunos do ensino secundário e do ensino superior e os 
transportes escolares. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Relativamente aos transporte escolares, o Vice-Presidente explicou que trata-se de uma 
competência relativa da Câmara Municipal, que abrange o ensino básico e o ensino  
secundário, devendo ser garantido o transporte escolar a todos os alunos dos referidos 
níveis de ensino. Os alunos do ensino básico têm acesso gratuito ao transporte, enquanto 
que os alunos do ensino secundário pagam cinquenta por cento do valor do passe 
escolar. No caso específico do Agrupamento de Escolas de Estoi, há cinquenta alunos 
que são transportados em carrinhas do Município, uma vez que não há transporte público 
para garantir o transporte destes alunos. ----------------------------------------------------------------- 
No que se refere ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente referiu que a 
Carta Educativa do Concelho de Faro que data de dois mil e seis, tem sido atualizada 
anualmente, e que este trabalho tem sido elaborado pela equipa de trabalho com a 
colaboração da Direção Regional de Educação do Algarve e do Grupo de Monitorização 
da Carta Educativa que é composto pela Diretora do Departamento de Ação Social e 
Educação, Nídia Cavaco, o representante da Direção Regional de Educação, Vítor 
Fontinha, a representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação, Maria 
Alexandra Rodrigues, a representante do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar 
Pública, Maria Adília César e a representante do Pessoal Docente do Ensino Básico 
Público, Dulce Diogo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Vice-Presidente apresentou o cronograma de trabalho para a elaboração da revisão da 
Carta Educativa do Concelho de Faro, que será levada a cabo em dois mil e doze. Após 
ter sido consultado o Conselho Municipal de Educação, manteve-se a constituição do 
Grupo de Monitorização da Carta Educativa, tendo ficado em aberto a possibilidade de 
outros conselheiros virem a fazer parte do referido grupo.-------------------------------------------- 
Passando ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente referiu que há uma 
carência de espaços educativos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 
básico, nesse sentido no dia dezassete de outubro iniciou-se a construção da Escola do 
Primeiro Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância da Lejana, estimando-se que a obra 
esteja concluída em outubro de dois mil e doze. Esclareceu, ainda, que está em 
elaboração de projeto, e com candidatura semiaprovada, a construção de uma escola do 
primeiro ciclo e jardim de infância em Estoi, o que irá resolver o problema da degradação 
das instalações do estabelecimento de ensino atual.--------------------------------------------------
O Vice-Presidente, Rogério Bacalhau Coelho, informou de que no âmbito da remodelação 
tecnológica das escolas do primeiro ciclo e pré-escolar, foi feito consurso e assinado 
contrato para a entrega de cento e quatro computadores nas escolas e que já foram 
instalados vinte e quatro quadros interativos; Comentou, ainda, que encontra-se em fase 
final o concurso para a instalação de setenta e oito quadros interativos nos 
estabelecimentos de ensino.---------------------------------------------------------------------------------- 
No final da reunião foi oferecido a todos os conselheiros presentes o livro Um Democrata, 
Percurso de persistência e coragem, João Vargas, mil novecentos e vinte e seis, dois 
mil e cinco, Civis, Faro, dois mil e cinco.------------------------------------------------------------------- 
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 

 
 
 

____________________________ 
Doutor Manuel Célio Conceição  

Representante das Instituições  de  Ensino Superior 
Público  

 
 
 

___________________________ 
 

Dra. Dulce Diogo  
Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico 

Público 

 
 
 

___________________________ 

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

 
 
 

 
__________________________ 

Dr. Carlos Nunes 
Em substituição do Diretor Regional de Educação do 

Algarve  

 
 
 

____________________________ 
Dr. Sreven Piedade 

Representante das Freguesias   
 

 
 

___________________________ 
Dra. Maria Adília César  

Representante do Pessoal Docente da Educação Pré-
Escolar Pública 

 

 
 

____________________________ 

Inês Morais  
Em substituição da Dra. Alexandra Rodrigues 

Representante das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação do Concelho 
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____________________________ 

Dra. Maria José Teixeira 
Em substituição da representante das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social 
 
 

 
___________________________ 

Dra. Celeste Inácio 
Em substituição do Representante dos Serviços de 

Emprego e Formação Profissional   
 

 
 

____________________________ 

Subcomissário David Costa  
Representante da Polícia de Segurança Pública em 

representação das Forças de Segurança 

____________________________ 

Dra. Filomena Viegas Fernandes  
Representante dos Públicos de Saúde 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Capitão Paulo Santos 

Representante da Guarda Nacional Republicana em 
representação das Forças de Segurança 

 

 
 

 

 
 


