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Conselho Municipal de Educação 
 

Ata número dezassete 
 
Ao décimo dia do mês de julho de dois mil e doze, pelas quinze horas e dez minutos, 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 – Informações: Carta Educativa, Bolsas de estudo, Novas tecnologias e 
Receção ao Professor / Prémios de Mérito;--------------------------------------------------------------- 
Ponto três – Regimento do Conselho Municipal de Educação de Faro; -------------------------- 
Ponto quatro – Balanço do ano letivo dois mil e onze, dois mil e doze; --------------------------- 
Ponto cinco – Ação Social Escolar (apoios sociais); --------------------------------------------------- 
Ponto seis – Plano de transportes;--------------------------------------------------------------------------  
Ponto sete – Atividades de Enriquecimento Curricular;------------------------------------------------  
Ponto oito – 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, 
António Marcelino; o representante das Freguesias, Steven Piedade; o representante das 
Instituições do Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição; a representante do 
Pessoal Docente do Ensino Secundário Público, Luísa Madeira; o representante dos 
Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundário Privados, Miguel 
Caramelo; o representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação, 
Eduardo Sena; em substituição da representante das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, Maria José Teixeira; a representante dos Serviços Públicos de 
Saúde, Filomena Fernandes; o representante dos Serviços de Emprego e Formação 
Profissional, António Palma; em substituição do representante do Conselho Municipal da 
Juventude de Faro, Rita Correia; o representante da Polícia de Segurança Pública, David 
Costa; e o representante da Guarda Nacional Republicana, Capitão Paulo Santos.---------- 
Estiveram, ainda, presentes, a Diretora do Departamento de Ação Social e Educação, 
Nídia Cavaco; 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 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; a representante dos Serviços da Segurança Social, Lúcia do Ó; e a representante 
das Associações de Estudantes, Soraia Cavaco.------------------------------------------------------  
O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau Coelho, iniciou a reunião 
agradecendo a presença de todos e dando as boas vindas ao representante dos 
Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundário Privados, Miguel 
Caramelo, que foi indicado pela Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e 
Cooperativo em substituição do saudoso Renato Costa; em seguida deu início à ordem de 
trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, a ata da reunião anterior foi aprovada 
com os votos favoráveis dos conselheiros. --------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente passou ao ponto dois da ordem de trabalhos, iniciando a 
apresentação de diapositivos, informou de que a Carta Educativa do Concelho de Faro 
para o quinquénio, dois mil e doze, dois mil e dezassete foi, conforme previsto, remetida à 
Direção Regional de Educação do Algarve, pelo que se aguarda parecer e informações 
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quanto ao processo de homologação, referindo ainda que o documento está disponível 
para consulta na página de internet do Município de Faro;-------------------------------------------  
Relativamente às bolsas de estudo, referiu que no ano letivo dois mil e onze, dois mil e 
doze foram atribuídas dezassete bolsas de estudo, duas a alunos do Ensino Secundário e 
quinze a alunos do Ensino Superior;--------------------------------------------------------------------- 
No que se refere às novas tecnologias, esclareceu que o parque informático das escolas 
do concelho foi reformulado, tendo sido instalados cento e quatro computadores e cento e 
três quadros interativos. Informou de que no âmbito do mestrado em Ciências da 
Educação e da Formação da Universidade do Algarve, está a ser elaborado o estudo 
“Observação da relação educativa”, orientado pelo Professor José Bidarra, que no futuro 
poderá ser útil para efeitos de comparação. ------------------------------------------------------------- 
Comunicou que, à semelhança do ano passado, está previsto realizar-se a cerimónia de 
Receção ao professor e Prémio de mérito, no dia treze de setembro, pelas dezoito horas, 
no auditório da Escola Superior de Saúde, tendo convidado os membros deste conselho a 
estarem presentes no evento.-------------------------------------------------------------------------------- 
Informou, ainda, de que, no que se refere ao processo de agregação das escolas do 
concelho de Faro, foi constituído o Agrupamento de Escolas de João de Deus, que é 
composto pela Escola Secundária João de Deus, a Escola do Segundo e Terceiro Ciclos 
do Ensino Básico de Santo António e as Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico da 
Penha, do Areal Gordo e da Ferradeira.------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à Rede de Escolas do Concelho para o ano letivo dois mil e doze, dois mil 
e treze, comunicou o encerramento da Escola do Primeiro Ciclo de Mar e Guerra que se 
justificou pelo número insuficiente de alunos que se iriam matricular.-----------------------------
No que concerne ao ponto três da ordem trabalhos, foi decidido pelos conselheiros 
proceder às seguintes alterações no Regimento do Conselho Municipal de Educação de 
Faro:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - atualizar o ponto um, do artigo quarto, relativo à constituição do conselho, por força das 
alterações introduzidas pela de Lei nº 41/2003, de 22 de agosto, pela Declaração de 
Retificação nº 13/2003, de 11 de outubro e pela Lei nº 6/2012, de 10 de fevereiro;-----------
- alterar o ponto três, do artigo quinto, estabelecendo que os mandatos dos conselheiros 
passarão a ter duração correspondente ao período do mandato autárquico;-------------------- 
- alterar o ponto quatro, do artigo décimo quinto, definindo que as atas passarão a ser 
assinadas pelo Presidente e pelo Secretário;------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado que de acordo com o ponto dois, do artigo nono, serão convidadas 
pessoas externas para participar nas reuniões deste conselho, fazendo uma breve 
apresentação sobre um tema relativo à área da Educação.------------------------------------------ 
Relativamente ao ponto quatro da ordem de trabalho, o Vice-Presidente, Rogério 
Bacalhau Coelho, fez uma breve caracterização socioeducativa do Concelho de Faro e 
apresentou dados relativos à evolução do número de alunos dos vários níveis de ensino 
nos últimos anos letivos;--------------------------------------------------------------------------------------- 
No que respeita ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente explicou que, 
considerando as competências que o Município de Faro tem na área da acção social 
escolar do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, está a decorrer um 
concurso público para fornecimento de refeições a confecionar nas cantinas escolares, 
refeições pré confeccionadas e lanches para o ano lectivo dois mil e doze, dois mil e 
treze. Relativamente às medidas adicionais de prevenção de subnutrição/ promoção de 
alimentação saudável, ao longo do ano letivo foi distribuída uma peça de fruta, duas 
vezes por semana, por cada aluno dos estabelecimentos do primeiro ciclo do ensino 
básico, da rede escolar pública; -----------------------------------------------------------------------------
O representante da Direção Regional de Educação do Algarve, António Marcelino, 
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comentou que a distribuição diária de leite escolar aos alunos do primeiro ciclo do ensino 
básico está a ter uma boa aceitação por parte dos alunos.-------------------------------------------  
O Vice-Presidente, Rogério Bacalhau Coelho, mencionou que o programa de apoio 
alimentar a alunos carenciados nas interrupções letivas tem como objectivo proporcionar 
refeições aos alunos do primeiro ciclo durante o período das pausas letivas e que o 
prolongamento de horário do pré-escolar destina-se às famílias que apresentem uma 
declaração da entidade patronal a esclarecer que não têm condições para ir buscar os 
filhos/ educandos às quinze horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------- 
No que se refere ao ponto seis da ordem de trabalhos, foi explicado que os transportes 
escolares são uma competência da Câmara Municipal que abrange os alunos que 
frequentam ensinos básico e secundário, que residem a mais de quatro quilómetros do 
estabelecimento de ensino com refeitório ou a de três quilómetros de escolas sem 
refeitório. Durante este ano letivo foram transportados oitocentos e sessenta e dois 
alunos, dos quais sessenta e dois alunos da zona de Estoi foram transportados nos 
veículos municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto sete da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente comentou que, 
em princípio, no próximo ano letivo o Programa de Atividades de Enriquecimento 
Curricular irá funcionar nos mesmos moldes que tem funcionado até ao momento. Tendo 
referido que houve duas associações de pais a demonstrar interesse em promover as 
atividades de enriquecimento curricular no próximo ano lectivo à semelhança do que tem 
sido feito nos últimos anos letivos pela Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola do Primeiro Ciclo de Alto Rodes, que promove o ensino do inglês e da música.- 
No que se refere ao ponto oito da ordem de trabalhos, o representante dos Serviços de 
Emprego e Formação Profissional, António Palma, informou de que ao abrigo dos  
Contratos de Emprego e Inserção é possível aos organismos públicos a contratação de 
desempregados inscritos no Centro de Emprego, por oitenta euros por mês,  e às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, por quarenta euros mês.---------------------- 
No final da reunião foi oferecido a todos os conselheiros presentes o livro Poesia, de 
Álvaro de Mendonça, 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. Luísa Madeira  
Representante do Pessoal Docente do Ensino 

Secundário Público 
 
 
 

 

 
__________________________ 

Dr. António Marcelino 
Em substituição do Diretor Regional de Educação do 

Algarve  

 
 
 

____________________________ 
Dr. Steven Piedade  

Representante das Freguesias 

 
 
 

___________________________ 
Dr. Miguel Caramelo 

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

Dr. Eduardo Sena  
Representante das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação    
 

 
 

____________________________ 

Dra. Maria José Teixeira 
Em substituição da representante das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social    
 
 
 
 

____________________________ 

Dra. Filomena Viegas Fernandes 
Representante dos Públicos de Saúde   

 
 

 
____________________________ 

Sra. Rita Correia   
Em substituição do representante do Conselho 

Municipal da Juventude de Faro  
 
 
 

_____________________________ 

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 

 

 

 

____________________________ 

Subcomissário David Costa  
Representante da Polícia de Segurança Pública  

 em representação das Forças de Segurança 
 

 


