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Conselho Municipal de Educação 
 

Acta número dois 
 
 

Aos dezoito dias de Abril do ano de dois mil e seis, pelas dezassete horas, reuniu no Sa-
lão Nobre dos Paços do Município o Conselho Municipal de Educação, com a seguinte 
ordem de trabalhos:________________________________________________________ 
Ponto um – Aprovação do Regimento do Conselho Municipal de Educação.____________ 
Ponto dois – Informações. __________________________________________________ 
Ponto três – Agenda 21 Local.________________________________________________ 
Ponto quatro – Carta Educativa Concelhia.______________________________________ 
Estiveram presentes:_______________________________________________________ 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Dr. José Apolinário, Presidente do Conselho 
Municipal de Educação, que presidiu à reunião; o Vereador do Pelouro de Educação, 
Eng.º Augusto Miranda; o Director Regional de Educação do Algarve, Eng. Libório Cor-
reia; o Presidente da Junta de Freguesia de Estoi, Dr. Paula Brito, em representação das 
Juntas de Freguesia do Concelho; o representante do Pessoal Docente de Ensino Básico 
Público, Dr. Francisco Soares; o representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário 
Público, Dr. Rogério Bacalhau Coelho; a representante da Educação Pré-Escolar Pública, 
Educadora Maria Adília Lino; as representantes da Federação das Associações de Pais, 
Eng.ª Ermelinda de Almeida e  Dr.ª Margarida Guerreiro; a representante das Instituições 
Particulares de Segurança Social, Dr.ª Graciete Campos; o representante das Forças de 
Segurança, Subcomissário Rui Correia; o representante do Centro de Saúde de Faro, Dr. 
Francisco Mendonça; o representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, 
Dr. António Palma; o representante dos Serviços Públicos da área da Juventude e Des-
porto, Prof. Eduardo Fernandes, do Instituto Desporto de Portugal.___________________ 
Não estiveram presentes na reunião o Presidente da Assembleia Municipal, Luís Coelho, 
que justificou a sua falta; o representante do Ensino Superior Público, Professor Doutor 
António Fragoso de Almeida; o responsável dos estabelecimentos de Educação e de En-
sino Básico e Secundário Privados, Dr. Renato Costa; a representante dos Serviços da 
Segurança Social, Dr.ª Susana Soares; o representante das Associações de Estudantes 
(ainda não nomeado). ______________________________________________________ 
Foi acordado que a metodologia a seguir nesta reunião consistiria em ir passando a pala-
vra a cada um dos presentes, não seguindo estritamente a ordem de trabalhos.________ 
O Presidente, Dr. José Apolinário, abriu a sessão cumprimentando os presentes e infor-
mando que irá garantir a realização de reuniões ordinárias deste Conselho pelo menos 
duas vezes por ano, para além de outras reuniões extraordinárias que vierem a ser ne-
cessárias. _______________________________________________________________ 
Referiu ainda que está em curso novo período de programação financeira em articulação 
com a Direcção Regional de Educação do Algarve. De seguida informou que até Julho 
serão delineadas as grandes linhas de investimento com vista ao próximo Quadro Comu-
nitário de Apoio a decorrer de dois mil e sete a dois mil e treze._____________________ 
Pretende-se um orçamento municipal participativo, pelo que o assunto será debatido no 
Conselho Municipal de Educação._____________________________________________ 
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Toda a comunidade educativa será convidada a participar na implementação da Agenda 
21 Local, bem como na elaboração da Carta Educativa Concelhia.___________________ 
De seguida tomou a palavra o Vice-Presidente da Câmara Municipal e Vereador do Pe-
louro de Educação, Eng.º Augusto Miranda, que fez um breve historial do Conselho Muni-
cipal de Educação desde a sua constituição, tendo referido que na primeira e única reu-
nião do Conselho foi nomeada uma comissão para elaborar o Regimento do Conselho, 
documento que será entregue na presente reunião para apreciação com vista à sua apro-
vação na próxima reunião a realizar.___________________________________________ 
Relativamente ao Programa de Reordenamento da Rede Escolar referiu que este, consti-
tuído por três fases, se encontra atrasado uma vez que obras incluídas na primeira fase 
do III Quadro Comunitário de apoio não avançaram, o que implica que se o projecto de 
ampliação e requalificação não avançar até Junho se perderá mais de um milhão de eu-
ros de financiamento. ______________________________________________________ 
Da segunda fase do Programa estão praticamente concluídas as Escolas Básicas do Pri-
meiro Ciclo de Montenegro e da Conceição._____________________________________ 
O principal objectivo é tornar possível o funcionamento em regime normal de todas as 
Escolas e dotar as mesmas com os equipamentos adequados, nomeadamente biblioteca, 
polivalente, refeitório e espaços desportivos.____________________________________ 
Para a terceira fase do Programa de Reordenamento da Rede Escolar está prevista a 
construção de raiz de três Escolas Básicas Completas (Primeiro Ciclo e Jardim de Infân-
cia), duas na Cidade e uma em Estoi.__________________________________________ 
O Programa de Generalização do Inglês no Primeiro Ciclo, iniciado em Faro em Janeiro 
de 2006 e o Programa de Generalização de Refeições estão em curso nos estabeleci-
mentos de ensino._________________________________________________________ 
No âmbito da Acção Social Escolar passou a informar que foram atribuídas onze Bolsas 
de Estudo para o ano lectivo de 2005/2006 a alunos do Ensino Secundário e do Ensino 
Superior, para além do apoio aos alunos carenciados do Ensino Básico.______________ 
Por outro lado os protocolos celebrados com o Conservatório Regional do Algarve e com 
a Fundação Pedro Ruivo permitiram a integração na área musical e artística de crianças 
do primeiro ciclo que de outra forma não teriam possibilidade de o fazer.______________ 
Relativamente ao Movimento Anual da Rede Escolar prevê-se o encerramento da Escola 
Básica do Primeiro Ciclo de Gorjões e a integração dos seus oito alunos na Escola Básica 
do Primeiro Ciclo de Santa Bárbara de Nexe.____________________________________ 
O Eng.º Augusto Miranda referiu ainda que a qualidade das refeições servidas nas Esco-
las Básicas do Primeiro Ciclo e Jardins de Infância da Rede Escolar Pública é acompa-
nhada pela Câmara Municipal de Faro e pela Administração Regional de Saúde do Algar-
ve, tendo a Administração Regional de Saúde do Algarve feito uma avaliação muito  posi-
tiva da qualidade das ementas servidas.________________________________________ 
No que concerne à Carta Educativa Concelhia, desde dois mil e um houve pouco pro-
gresso, mas agora vai avançar um trabalho conjunto da Câmara Municipal de Faro com a 
Direcção Regional de Educação do Algarve, cujo resultado será apresentado em próxima 
reunião._________________________________________________________________ 
Referiu ainda o importante trabalho desenvolvido pelo Projecto Escola Segura._________ 
O Vereador do Pelouro da Educação concluiu a sua intervenção apresentando de forma 
sintética as principais linhas do Plano e Orçamento da Educação.___________________ 
De seguida tomou a palavra o Director Regional de Educação do Algarve, Eng.º Libório 
Correia, que abordou a questão da verticalização dos Agrupamentos de Escolas e suas 
vantagens, bem como a requalificação do Parque Escolar, assuntos a serem discutidos 
no Conselho Municipal de Educação e nas Escolas. ______________________________ 
De seguida destacou o Programa de Generalização de Refeições no Primeiro Ciclo e a 
sua articulação com a reorganização da Rede Educativa, tendo abordado a questão da 
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Rede de Ofertas Educativas diversificadas, que irá criar oportunidades novas aos alunos 
que se encontrem a frequentar a Escola, bem como criar novas oportunidades a outros 
que abandonaram a escolaridade. Tem sido feita uma análise e programação em articula-
ção da Direcção Regional de Educação do Algarve com o Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional, no sentido de fazer diminuir o elevado número de jovens que abandona 
a Escola sem ter concluído o Ensino Secundário ou a Formação Profissional de nível três. 
Presentemente existe uma oferta de cursos para todos os níveis de ensino com a existên-
cia desta rede diversificada e complementar.____________________________________ 
O Director Regional de Educação do Algarve referiu que a “Escola a tempo inteiro” será 
uma realidade em todas as Escolas com o seu funcionamento até às dezassete horas e 
trinta minutos, devendo o eventual prolongamento partir dessa hora ser discutido com as 
Associações de Pais. ______________________________________________________ 
O Prof. Rogério Bacalhau, representante do Ensino Secundário, informou que a represen-
tação deste grau de ensino no Conselho Municipal de Educação será feita rotativamente 
entre os Presidentes do Conselho Executivo das três Escolas Secundárias do Concelho, 
conforme acordo previamente estabelecido._____________________________________ 
Referiu ainda algumas preocupações, nomeadamente a falta de Infantários, que embora 
não seja um assunto da competência da Câmara Municipal talvez esta possa dar a sua 
colaboração, bem como para resolução de problemas dos alunos carenciados que por 
vezes não têm escalão atribuído devido à existência de uma pobreza encapotada.______ 
O Prof. Francisco Soares, representante do Ensino Básico, referiu que para além da Edu-
cação Pré-Escolar, a Autarquia também deve dar o seu apoio para a construção de Infan-
tários.___________________________________________________________________ 
Relativamente à Generalização do Inglês, do Desporto e de outras actividades no Primei-
ro Ciclo do Ensino Básico, a responsabilidade da sua implementação não deve passar 
pelo Município, mas sim pelos Agrupamentos de Escolas.__________________________ 
Solicitou ainda a revisão dos critérios para cedência de autocarros da Câmara Municipal 
de Faro destinados a visitas de estudo, bem como dos horários das funcionárias nas Es-
colas._________________________________________________________________ 
A Dra. Margarida Guerreiro, representante das Associações de Pais e Encarregados de 
Educação, tomou a palavra congratulando-se com a perspectiva do funcionamento das 
Escolas em regime normal, referindo no entanto que deverá ser repensada a questão dos 
Agrupamentos verticais.____________________________________________________ 
Referiu a importância da criação de um Quadro de Honra para alunos-modelo e frisou a 
falta de espaços públicos de lazer para as famílias._______________________________ 
Levantou ainda a questão se o Pessoal Auxiliar nas Escolas tem Formação, tendo sido 
informada que no que se refere aos funcionários da Autarquia, estes têm anualmente for-
mação específica para o exercício das suas funções. No seguimento dessa questão afir-
mou que seria bom implementar formação específica, nomeadamente na área da Segu-
rança, integrando pais e filhos, tendo o Director Regional de Educação do Algarve referido 
que essa será uma questão a estudar._________________________________________ 
A Eng.ª Ermelinda Almeida, em representação das Associações de Pais e Encarregados 
de Educação, referiu que nos refeitórios escolares falta o acompanhamento directo às 
crianças. Reforçou ainda a referência que já foi feita à falta de Infantários e Creches, pro-
pondo que seja equacionada a hipótese de integrar essa valência nas novas Escolas com 
Jardim de Infância a criar.___________________________________________________ 
O Presidente, Dr. José Apolinário, informou que a Câmara Municipal irá construir a Cre-
che/ Infantário da Penha e que a Creche do Ferragial está já concluída._______________  
A Eng.ª Ermelinda Almeida propôs ainda que, através da Divisão de Acção Social da Câ-
mara Municipal de Faro, seja feita uma intervenção directa nas fontes de insucesso esco-
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lar, agindo em áreas geográficas específicas, nomeadamente Horta da Areia e Praia de 
Faro._________________________________________________________________ 
Usando da palavra o Dr. Francisco Mendonça, representante do Centro de Saúde de Faro 
e Coordenador da Equipa de Saúde Escolar afirmou que tem sido realizado um trabalho 
de grande colaboração entre a Câmara Municipal e o Centro de Saúde, o que será de 
continuar.________________________________________________________________ 
O Dr. Paula Brito, representante das Freguesias, referiu a necessidade de uma actuação 
mais próxima por parte das forças de segurança na zona rural, nomeadamente em Estoi, 
zona essa coberta pela acção da Guarda Nacional Republicana. Uma vez que a Guarda 
Nacional Republicana não está directamente representada neste Conselho, ficou decidido 
que irá ser convidado um representante desse Corpo de Segurança a estar presente nas 
próximas reuniões do Conselho a realizar.______________________________________ 
O Dr. Paula Brito referiu ainda que as crianças especiais ou com problemas de aprendi-
zagem precisam de infra-estruturas específicas que não existem e que devem ser estu-
dadas alternativas, nomeadamente a cedência de Escolas desactivadas para o efeito. E é  
também importante diversificar a oferta de cursos profissionais._____________________ 
A representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Dr.ª Graciete Cam-
pos, questionou a afirmação proferida pelo representante das Freguesias de que não ha-
verá estruturas específicas na área da educação especial, uma vez que existem institui-
ções especializadas em Faro, nomeadamente a Associação Portuguesa de Paralisia Ce-
rebral e a Associação Portuguesa de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais. Re-
feriu ainda a necessidade da adaptação dos parques infantis para essas crianças, bem 
como os problemas relacionados com as acessibilidades, as barreiras arquitectónicas, a 
falta de semáforos sonoros e de transportes adaptados, bem como a necessidade de li-
bertação dos passeios para os peões._________________________________________ 
Referiu ainda que o Programa de Generalização de refeições deve passar a abranger as 
crianças que frequentam as referidas Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
considerando muito importante a implementação da “Escola a tempo inteiro”.__________ 
O Prof. Eduardo Fernandes, em representação dos Serviços Públicos da área da Juven-
tude e Desporto, tomou a palavra congratulando-se com a introdução das actividades 
desportivas e de expressão fisíco-motora no Primeiro Ciclo do Ensino Básico, tendo sali-
entado a sua importância para o desenvolvimento harmonioso das crianças. No que se 
refere ao Desporto Escolar apontou necessidade de introdução de mais modalidades. Le-
vantou ainda a questão da segurança nos campos de jogos e a necessidade de verifica-
ção e manutenção regular de tabelas e balizas. Salientou ainda a boa qualidade dos no-
vos parques infantis, com bom piso e vedação adequada.__________________________ 
Focou ainda a necessidade de adaptação dos veículos automóveis usados para o trans-
porte colectivo de crianças até aos dezasseis anos, em cumprimento na nova legislação 
em vigor, que veio regular o uso de sistemas de retenção adequados, idade do veículo e 
vigilância das crianças durante a viagem._______________________________________ 
A Educadora Adília Lino, representante da Educação Pré-Escolar Pública, usou da pala-
vra para informar o Conselho da sua disponibilidade para integrar qualquer grupo de tra-
balho que se venha a constituir, sobretudo os que tenham a ver com o problema da falta 
de creches e infantários. Relativamente aos Agrupamentos verticais, considera que estes 
fazem sentido, desde que integrem a Educação Pré-Escolar._______________________ 
O representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, Dr. António Palma 
usando da palavra salientou a articulação que tem existido entre o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional e a Direcção Regional de Educação do Algarve, no sentido de evi-
tar a duplicação de oferta educativa e de formação, estando o Instituto  a direccionar mais 
a sua intervenção para pessoas com o nono ano.________________________________ 
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No final da reunião foi feita uma breve apresentação da Agenda 21 Local e o Desenvolvi-
mento Sustentável, assuntos a debater em próximas reuniões.______________________ 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente acta, 
que, depois de lida e aprovada, irá ser assinada e rubricada pelos membros presentes.__ 
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