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Conselho Municipal de Educação 
 

Ata número dezoito 
 
Ao oitavo dia do mês de novembro de dois mil e doze, 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 ata da reunião anterior; ----------------------------------- 
Ponto dois – Processo de constituição do Agrupamento de Escolas João de Deus 
(apresentação a cargo da presidente da Comissão Administrativa Provisória);----------------- 
Ponto três – Análise do ano letivo dois mil e doze, dois mil e treze;-------------------------------- 
Ponto quatro – Apresentação do estudo de caso sobre a implementação dos quadros 
interativos nas escolas do primeiro ciclo do Concelho;------------------------------------------------ 
Ponto cinco – Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro e Vereador do Pelouro da Educação, 
Rogério Bacalhau Coelho; o Diretor Regional de Educação do Algarve, Alberto Almeida e 
o Diretor Regional Adjunto, Carlos Nunes; 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; 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 
Privados, Miguel Caramelo; os representantes das Associações de Pais e Encarregados 
de Educação, Ana Luísa Santos e Eduardo Sena; o representante dos Serviços Públicos 
de Saúde, Joaquim Bodião; a representante dos Serviços da Segurança Social, Lúcia do 
Ó; o representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, António Palma; o 
representante da Polícia de Segurança Pública, Subcomissário Hugo Pereira; em 
substituição do representante da Guarda Nacional Republicana, Sargento-chefe Gilberto 
Rodrigues; e o representante da Direção Regional do Algarve do Instituto Português do 
Desporto e da Juventude, Luís Romão e José Vieira.-------------------------------------------------- 
Na qualidade de convidados, estiveram presentes, da Universidade do Algarve, Sandra 
Valadas e Ana Padrão; o Diretor do Agrupamento de Escolas Neves Júnior, Francisco 
Soares; em representação da Escola Básica Integrada de Montenegro, Manuel Mil-
Homens; a diretora do Agrupamento de Escolas Dom Afonso III, Ester Tangarrinha; a 
Diretora do Agrupamento de Escolas doutor Joaquim de Magalhães, Ana Paula Marques; 
o Diretor da Escola Secundária Tomás Cabreira, Domingos Grilo, e a Presidente da 
Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas João de Deus, Maria da 
Conceição Sousa.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Estiveram, ainda, presentes a Diretora do Departamento de Ação Social e Educação, 
Nídia Cavaco, e o Chefe da Divisão de Educação, José Domingos; ------------------------------
Não estiveram presentes na reunião o Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Luís 
Coelho; a representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Maria José 
Teixeira; o representante do Conselho Municipal da Juventude de Faro, Pedro Barros, e o 
representante das Associações de Estudantes, por ainda não ter sido indicado;---------------  
O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau Coelho, iniciou a reunião 
saudando os conselheiros em início de funções, bem como o conjunto de convidados, 
dando início à ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, foi aprovada a ata da reunião anterior 
com os votos favoráveis dos membros que estiveram presentes na última reunião. Em 



 2 

seguida, a representante do pessoal docente do Ensino Básico Público, Dulce Diogo, foi 
designada como secretária da presente reunião.-------------------------------------------------------- 
Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente deu a palavra à 
Presidente da Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas João de 
Deus, Maria da Conceição Sousa, que fez uma análise SWOT do processo de agregação 
do Agrupamento de Escolas João de Deus, anexa à presente ata. Foi feita a 
apresentação da análise externa e destacadas as oportunidades e as ameaças; 
relativamente à análise interna, foram mencionados os pontos fortes e as suas 
oportunidades e ameaças, bem como os pontos fracos e as ameaças.-------------------------- 
Em resposta à questão do Vice-Presidente sobre o que pensam os pais relativamente à 
agregação, Maria da Conceição Sousa referiu que inicialmente os pais tinham receio que, 
por a Comissão Administrativa Provisória estar sediada na Escola Secundária João de 
Deus, se verificasse um agravamento das situações comportamentais dos alunos. 
Efetivamente, o comportamento das crianças tem vindo a mudar, mas isso não está 
relacionado com a agregação.-------------------------------------------------------------------------------- 
O Subcomissário Hugo Pereira perguntou como está a correr o Programa Escola Segura, 
tendo obtido pareceres positivos relativamente ao excelente trabalho desenvolvido pelas 
forças policiais que patrulham as escolas.---------------------------------------------------------------- 
O diretor da Escola Secundária Tomás Cabreira, Domingos Grilo, manifestou a sua 
opinião sobre o processo de agregação do Agrupamento de Escolas João de Deus, 
criticando a agregação de escolas com culturas diferentes, defendendo que a agregação 
deve partir de dentro, devendo ser consultada toda a comunidade. Revelou considerar 
que o processo de agregação não é transparente, pois, apenas se sabe que até ao final 
de dezembro estarão em vigor as restantes agregações. Aproveitou a presença do diretor 
Regional do Algarve para solicitar mais informações sobre o processo de agregação.-------  
Tomou a palavra o diretor Regional de Educação do Algarve, Alberto Almeida, que 
saudou os membros na pessoa do senhor Vice-Presidente e a Presidente da Comissão 
Administrativa Provisória pela sua coragem. Relativamente ao processo de agregação 
dos agrupamentos de escolas, mencionou que já, houve reunião com os diretores dos 
Mega Agrupamentos já formados para recolha de informação, tendo estes destacado 
mais vantagens do que problemas das referidas agregações; manifestaram ter obtido 
resultados muito positivos, nomeadamente o aumento do volume de trabalho para os 
diretores, a vantagem dos horários, que quando são incompatíveis numa escola, podem 
ser completados dentro do agrupamento. Referiu, ainda, que no primeiro ano de 
agregação nota-se alguma frieza e falta de unicidade dado que se forma um grupo 
diferente, no entanto, a situação é ultrapassada com a eleição das direções dos 
agrupamentos. O diretor Regional do Algarve esclareceu que foram ouvidos os 
Municípios, para que sugerissem melhores soluções no âmbito do processo de 
agregação, também foram ouvidos os conselhos gerais e os diretores dos agrupamentos 
de escolas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação, Ana Luísa 
Santos, afirmou que há uma certa preocupação à volta da Escola do segundo e terceiro 
ciclos dom Afonso III, dado que a metadona está a ser dada no hospital psiquiátrico e os 
toxicodependentes encurtam caminho pela escola, neste cenário os alunos estão mais 
expostos a esta realidade. Nesse sentido, o agrupamento de escolas está a tomar 
medidas para evitar a interação com os alunos, e pedindo a colaboração à PSP através 
da Escola Segura.--------------------------------------.--------------------------------------------------------- 
No que concerne ao ponto três da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente apresentou 
dados relativos ao ano letivo dois mil e doze, dois mil e treze (anexo à presente ata), 
designadamente, número de alunos inscritos no ensino pré-escolar, no primeiro, segundo 
e terceiro ciclos do ensino básicos e no ensino secundário. No presente ano, registou-se 
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um aumento do número de alunos beneficiários do apoio social escolar; Foi referido que 
por opção da Câmara Municipal de Faro os alunos do escalão três da Segurança Social 
beneficiam do escalão B da ação social escolar.-------------------------------------------------------- 
No que se refere ao Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular, foi esclarecido 
que o Município de Faro, a exemplo dos anos anteriores, apresentou a candidatura para o 
financiamento deste programa. No entanto, a autarquia carece de autorização do 
Ministério das Finanças para contratar pessoal, dado que está em fase de desequilíbrio 
financeiro estrutural. Por forma a agilizar a implementação do programa, as entidades 
promotoras passam a ser: a Associação de Pais e de Encarregados de Educação de Alto 
Rodes, a Casa do Povo de Estoi, o Agrupamento de Escolas de Montenegro, o 
Agrupamento Vertical de Escolas doutor Joaquim de Magalhães, o Agrupamento de 
Escolas dom Afonso III e o Agrupamento de Escolas de João de Deus.-------------------------- 
O representante das Instituições do Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição, 
manifestou interesse em que fosse dado o panorama do ensino profissional, do ensino 
particular e do ensino superior; referiu que Escola do primeiro ciclo da Penha no ano 
transato as refeições eram servidas frias aos alunos e questionou se o problema já estava 
resolvido. Referiu, ainda, ser da opinião que o Programa de Atividades de Enriquecimento 
Curricular deveria passar pelo Ministério da Educação. Questões a que o Vice-Presidente 
deu alguns esclarecimentos, nomeadamente que os graus de ensino agora não 
contemplados o seriam  no relatório de monotorização da carta educativa, e que na E.B.1 
da Penha o problema estava atenuado não sendo possível para já ser resolvido na 
totalidade devido às características do refeitório, nomeadamente a sua pequena 
dimensão, tendo concordado de que as  Atividades de Enriquecimento Curricular 
deveriam passar pelo Ministério da Educação.---------------------------------------------------------- 
Passando ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foi apresentado o estudo de caso 
sobre a implementação dos quadros interativos nas escolas do primeiro ciclo do Concelho 
de Faro (anexo à presente ata), elaborado pela mestranda Ana Padrão, aluna do 
Mestrado em Ciências da Educação e da Formação da Universidade do Algarve sob a 
orientação da professora Sandra Valadas. O presente estudo aborda a utilização do 
Quadro Interativo como facilitador da aprendizagem, tendo sido apresentadas as razões 
do estudo, as vantagens da utilização dos quadros interativos, foram dados exemplos de 
utilização destes esquipamentos, bem como foi feita a avaliação do software utilizado.-----
Relativamente ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente informou de que 
no presente ano letivo não serão atribuídas bolsas de estudo devido às dificuldades 
financeiras do Município de Faro. --------------------------------------------------------------------------- 
No final da reunião foi oferecido a todos os presentes o livro Crónicas, Viagens e Outras 
Engrenagens, de José António Pinheiro e Rosa, Faro, mil novecentos e noventa e dois.-- 
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 pelo Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho, e a representante do pessoal 
docente do Ensino Básico Público, Dulce Diogo, que secretariou a reunião.-------------------- 
 

 
 

___________________________ 
                  Dr. Rogério Bacalhau Coelho 

Vereador do Pelouro da Educação da Câmara 
Municipal de Faro 

 
 

 
 

 
 

 
 

____________________________ 
 

Dra. Dulce Diogo  
Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico 

Público 
 


