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Conselho Municipal de Educação de Faro  
 

Ata número dezanove  
 
Ao quarto dia do mês de abril de dois mil e treze, 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 – Projetos e atividades do ano letivo dois mil e doze, dois mil e treze;------------ 
Ponto três – Exposição sobre a educação no concelho de Faro (apresentação a cargo do 
Delegado Regional da Direção de Serviços da Região Algarve).----------------------------------- 
Ponto quatro – Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro e Vereador do Pelouro da Educação, 
Rogério Bacalhau Coelho; o Delegado Regional da Direção de Serviços da Região 
Algarve, Alberto Almeida, e o Delegado 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 das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação, Ana Luísa Santos; o representante dos Serviços Públicos de 
Saúde, Joaquim Bodião; a representante dos Serviços da Segurança Social, Cátia Dinis; 
o representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, João Neves; o 
representante da Polícia de Segurança Pública, Subcomissário Hugo Pereira; em 
substituição do representante da Guarda Nacional Republicana, o Tenente Diogo Matos; 
o representante dos Serviços Públicos da área da Juventude e do Desporto, José Vieira; 
e o representante das Associações de Estudantes, Manuel Caldeira.----------------------------- 
Estiveram, ainda, presentes a Diretora do Departamento de Ação Social e Educação, 
Nídia Cavaco, o Chefe da Divisão de Educação, José Domingos, e a Técnica Superior da 
Divisão de Ação Social, Andreia Correia.--------------------------------------------------------------
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; 
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, a representante das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, Graciete Campos, e o representante do Conselho Municipal da Juventude de Faro, 
Pedro Barros.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau Coelho, iniciou a reunião 
saudando todos os presentes, 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 
seguida, o representante das Instituições do Ensino Superior Público, Manuel Célio 
Conceição, foi designado como secretário da presente reunião.------------------------------------ 
Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente apresentou os 
projetos lúdico-pedagógicos do ano letivo dois mil e doze, dois mil e treze, tendo feito 
breves comentários relativamente a cada uma das iniciativas apresentadas, salientando a 
contenção nos gastos, destacando a colaboração dos professores, dos encarregados de 
educação e de várias instituições, bem como a oferta de águas, para alguns dos eventos 
mencionados.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No que concerne ao ponto três da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente passou palavra 
ao Delegado Regional da Direção de Serviços da Região Algarve, Alberto Almeida, que 
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fez uma breve reflexão sobre a Educação no concelho de Faro (apresentação em anexo), 
cujo objetivo foi tentar transmitir os aspetos mais importantes na ótica do preletor que 
indicou a diminuição da natalidade, a crise económica, o regresso de emigrantes ao país 
de origem, bem como os novos cursos do Instituto de Emprego e Formação Profissional 
como as principais razões que levaram à atual diminuição do número de alunos nos 
vários níveis de ensino público. Pela análise dos diferentes dados, o concelho de Faro 
representa cerca de catorze por cento da população estudantil na região do Algarve. No 
pré-escolar, as crianças do concelho de Faro no ensino público representam apenas 
quatro por cento do mesmo universo. Foi destacado, ainda, o facto de o concelho de Faro 
atrair alunos de outros concelhos.--------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente referiu que se verificam cerca de dezasseis mil movimentos pendulares 
por dia em Faro. Salientado, ainda, que o concelho de Faro é o único, a nível nacional, 
com ensino mediatizado, na Escola do Primeiro Ciclo da Ilha da Culatra.------------------------ 
A representante do pessoal docente do Ensino Secundário Público, Luísa Madeira, 
sugeriu a elaboração de um projeto educativo do concelho de Faro, questionando qual a 
perceção da autarquia relativamente ao desafio lançado.--------------------------------------------
O Vice-Presidente, Rogério Bacalhau Coelho, mencionou que Municípios como Sintra, 
Oeiras e Gaia têm vindo a trabalhar nesse sentido, pondo as escolas e as entidades 
educativas a partilhar ideias. Explicou, também, que o Município de Faro se tem centrado 
na elaboração e atualização da Carta Educativa do Concelho e que a elaboração de um 
projeto educativo será uma ideia para se refletir nos próximos anos em colaboração com 
a Universidade do Algarve. Afirmou que é necessário aproximar as escolas e colocá-las a 
trabalhar no mesmo sentido e que o processo de agregação em curso poderá contribuir 
para deixar de haver competição negativa entre escolas. Este será o desafio para os 
próximos anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O representante das Instituições do Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição, 
referiu que o Município de Odemira tem um projeto de acompanhamento da realidade 
socioeconómica, cultural e educativa de todos os alunos. Nesse âmbito foram 
estabelecidas parcerias com várias entidades, nomeadamente com a Telecom, tendo sido 
criada uma base de dados que abrange os alunos do primeiro ciclo do ensino básico ao 
ensino secundário, o que permite monitorizar o percurso escolar de cada aluno. Concluiu 
dizendo que é possível elaborar um projeto educativo a partir de um estudo como o que 
referiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No que se refere ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente comunicou 
que este ano houve mais duas agregações de escolas: o Agrupamento de Escolas 
Pinheiro e Rosa, que é constituído pela Escola Secundária Pinheiro e Rosa (escola sede), 
a Escola do segundo e terceiro ciclos doutor Neves Júnior, a Escola do primeiro ciclo de 
Vale Carneiros, a Escola do segundo e terceiro ciclos Poeta Emiliano da Costa, a Escola 
do primeiro ciclo do ensino básico de Estoi, a escola do primeiro ciclo do ensino básico e 
jardim de infância de Santa Bárbara de Nexe, a escola do primeiro ciclo do ensino básico 
e jardim de infância da Conceição e a escola do primeiro ciclo do ensino básico e jardim 
de infância de Bordeira, e o Agrupamento de Escolas de Tomás Cabreira, que é 
composto pela Escola Secundária Tomás Cabreira (escola sede), a Escola do segundo e 
terceiro ciclos doutor Joaquim de Magalhães, a Escola do primeiro ciclo de São Luís, a 
Escola do primeiro ciclo do Bom João e a escola do primeiro ciclo da Ilha da Culatra. 
Mencionou, também, que a agregação de escolas do Agrupamento de Escolas João de 
Deus que data de dois mil e doze.---------------------------------------------------------------------- 
O Delegado Regional da Direção de Serviços da Região Algarve, Alberto Almeida, 
explicou que não houve agregação nos Agrupamentos de Escolas de Montenegro e Dom 
Afonso III, uma vez que não havia nenhuma escola secundária. Referiu, ainda, que nas 
agregações do Agrupamento de Escolas João de Deus e do Agrupamento de Escolas 
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Tomás Cabreira o critério de maior importância foi a proximidade dos estabelecimentos de 
ensino agregados. No que se refere à agregação da escola Secundária Pinheiro e Rosa e 
dos agrupamentos doutor Neves Júnior e Estoi, o fator decisivo foi a realidade 
populacional que é comum aos referidos agrupamentos e dado que as referidas escolas 
dos segundos e terceiros ciclos estavam para passar para Território Educativo de 
Intervenção Prioritária. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente, Rogério Bacalhau Coelho, comunicou que os protocolos entre o 
Município de Faro e os agrupamentos de escolas ainda não avançaram este ano, visto 
que se está a aguardar que os processos de agregação avancem. No caso dos processos 
de agregação dos novos agrupamentos não avançarem até maio, os protocolos serão 
elaborados com os agrupamentos de escolas existentes.--------------------------------------------  
No final da reunião foi oferecido a todos os presentes o livro Poetas e prosadores 
algarvios, de Elviro Rocha Gomes, Algarve em Foco Editora, mil novecentos e noventa e 
nove.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 o representante das Instituições 
do Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição, que secretariou a reunião.------------- 
 

 
 

___________________________                  

Dr. Rogério Bacalhau Coelho 
Vice-presidente da Câmara Municipal de Faro 

 
 

 
 

 
 

 
 

____________________________ 
 

Doutor Manuel Célio Conceição 
Representante das Instituições do Ensino Superior 

Público  


