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Conselho Municipal de Educação de Faro  
 

Ata número vinte e dois 
 
Ao décimo sexto dia do mês de julho do ano dois mil e catorze, pelas quinze horas, reuniu 
o Conselho Municipal de Educação no Salão Nobre dos Paços do Município, com a 
seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto um – Aprovação e assinatura da ata da reunião anterior; ----------------------------------- 
Ponto dois – Apresentação sobre Educação Especial, a cargo das Professoras Carmen 
Barbosa e Filomena Rosa e da Educadora Rosa Horta;---------------------------------------------- 
Ponto três – Aprovação do relatório de atualização da carta educativa do concelho de 
Faro, ano letivo dois mil e treze, dois mil e catorze;---------------------------------------------------- 
Ponto quatro –  Balanço do ano letivo dois mil e treze, dois mil e catorze;----------------------- 
Ponto cinco – Outros Assuntos;------------------------------------------------------------------------------ 
Estiveram presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho; em substituição do  
Presidente da Assembleia Municipal, Ilda Silva; o Delegado Regional da Direção de 
Serviços da Região Algarve, Alberto Almeida; o representante das Instituições do Ensino 
Superior Público, Manuel Célio Conceição; o representante do Pessoal Docente do 
Ensino Secundário Público, Carlos Luís; a representante do Pessoal Docente do Ensino 
Básico Público, Ester Tangarrinha; Filipa Lucas, em substituição da representante das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, Graciete Campos; os representantes das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação, Ana Santos e José Figueiredo; o 
representante dos Serviços Públicos de Saúde, Joaquim Bodião; o representante dos 
Serviços de Emprego e Formação Profissional, João Neves; a representante do Conselho 
Municipal de Juventude de Faro, Filipa Silva; a representante da Polícia de Segurança 
Pública, Subcomissário Marta Duarte; o representante da Guarda Nacional Republicana, 
Capitão Paulo Santos e o representante dos Serviços Públicos da área da Juventude e do 
Desporto, José Vieira;------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram, ainda, presentes a Diretora do Departamento de Ação Social e Educação, Ana 
Sofia Pina, o Chefe da Divisão de Educação, José Domingos, e a Técnica Superior da 
Divisão de Educação, Noémia Valente.---------------------------------------------------------------
Não estiveram presentes na reunião o representante dos Estabelecimentos de Educação 
e de Ensino Básico e Secundário Privados, Miguel Caramelo, tendo justificado a ausência 
atempadamente; a representante do Pessoal Docente da Educação Pré-escolar Pública, 
Maria Adília César; a representante dos Serviços de Segurança Social, Noélia Oliveira; o 
representante das Associações de Estudantes, Flávio Nascimento, e o representante das 
Freguesias, Steven Piedade;---------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal e do Conselho Municipal de Educação de Faro, 
Rogério Bacalhau Coelho, iniciou a reunião saudando todos os presentes, agradecendo a 
sua presença, dando início à ordem de trabalhos:------------------------------------------------------ 
Relativamente ao ponto um, foi aprovada a ata vinte, relativa à reunião anterior, datada de 
dois de abril do ano dois mil e catorze, com os votos favoráveis dos membros que 
estiveram presentes na última reunião. Seguidamente, o representante das Associações 
de Pais e Encarregados de Educação, José Figueiredo, foi designado membro do grupo 
de trabalho para atualização e monitorização da carta educativa do concelho de Faro. ----- 
Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente passou a palavra a 
Filomena Rosa da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, Direção de Serviços da 
Região do Algarve que apresentou uns diapositivos relativos à caracterização da 
educação especial e estruturas de apoio aos alunos identificados com necessidades 
educativas especiais. Depois de terminada a apresentação da professora Filomena Rosa 
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assistiu-se à apresentação de Carmen Barbosa sobre o Agrupamento de Escolas Afonso 
III, enquanto referência na área da intervenção precoce. Para terminar a abordagem ao 
domínio da educação especial, Rosa Horta partilhou com os membros presentes uma 
apresentação referente à sua experiência de trabalho com alunos surdos na Escola 
Básica de Primeiro Ciclo da Penha que é uma Escola de Referência para a Educação 
Bilingue de Alunos Surdos, dando resposta a vários casos, a nível distrital.-------------------- 
Sobre a temática da educação especial foram focados vários aspetos, nomeadamente a 
oferta de recursos na região do Algarve e no concelho de Faro, a necessidade de 
intervenção precoce (principalmente entre os zero e os três anos de idade), bem como a 
necessidade de coadjuvação de esforços e contributos dos técnicos, familiares, vizinhos, 
entre outros cidadãos que tenham conhecimento de casos de crianças com necessidades 
educativas especiais. Filomena Rosa destacou, ainda, as boas equipas de técnicos e 
docentes que trabalham diariamente com crianças com necessidades educativas 
especiais. Enfatizou que a realidade atual é o resultado de muitos anos de trabalho, de 
mobilização de recursos e de esforços para dar resposta às necessidades da educação 
especial, visando, essencialmente, a inclusão e a promoção de um percurso escolar bem-
sucedido. A este respeito informou ainda que Portugal é, comparativamente a outros 
países europeus ditos desenvolvidos (França, Alemanha e norte da Europa), um exemplo 
a seguir, com boas práticas que merecem ser reproduzidas, de modo a garantir o bom 
desenvolvimento e integração das crianças e jovens com necessidades educativas 
especiais. Manuel Célio Conceição, representante do Ensino Superior Público, partilhou 
com os presentes o facto de se sentir responsável pela escolha da temática da educação 
especial, em análise na presente reunião, tendo ainda parabenizado as palestrantes pelas 
excelentes apresentações e contributos. Adiantou ter conhecimento de que a educação 
especial é destacada, nos relatórios de avaliação externa, como sendo um ponto forte dos 
estabelecimentos de ensino que têm vindo a ser avaliados. Salientou que tem vindo a ser 
prestado um bom serviço à comunidade, com humanismo e que apesar de não existir, no 
ensino superior, legislação que regule o apoio a alunos com necessidades educativas 
especiais, na Universidade do Algarve foi criado o Gabinete de Apoio a Alunos com 
Necessidades Educativas Especiais.----------------------------------------------------------------------- 
Rogério Bacalhau Coelho acrescentou que, de um modo geral, as universidades já estão 
mais sensibilizadas para estas problemáticas, apesar de não existir enquadramento legal 
para o efeito.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Filomena Rosa referiu que as acessibilidades físicas ainda continuam a ser um ponto 
fraco, nomeadamente nas áreas urbanas e nos estabelecimentos de ensino. Por relação 
a este domínio, Rogério Bacalhau Coelho mencionou que está a ser elaborado um plano 
que visa suprimir barreiras e melhorar as acessibilidades no concelho. Manuel Célio 
Conceição salientou que os políticos nem sempre são insensíveis e que no ano transato a 
Universidade do Algarve recebeu uma aluna que se deslocava em cadeira de rodas e 
passou a residir nas Gambelas, próximo do campus universitário. Depois de, 
conjuntamente com o Presidente da Junta de Freguesia de Montenegro se estudar o 
percurso da aluna para a universidade, foram suprimidas as barreiras existentes e 
adaptados os passeios para a aluna poder circular em segurança.------------------------------
Alberto Almeida, Delegado Regional de Educação do Algarve, afirmou que a legislação é 
igual para todos mas que na região do Algarve e em Faro é de destacar o empenhamento 
e trabalho desenvolvido pelos técnicos que trabalham na área da educação especial. 
Adiantou que Filomena Rosa também tem desempenhado o papel de “bombeiro” na 
resolução de situações que exigem atuação imediata. Por outro lado, também tem havido 
disponibilidade do Ministério da Educação e da Ciência para dar cobertura a muitos 
casos, disponibilizando recursos para o efeito. ---------------------------------------------------------- 
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Ester Tangarrinha partilhou que tem uma equipa de excelência e que o sucesso do apoio 
assegurado no Agrupamento de Escolas Afonso III é resultado do trabalho e dedicação 
dos técnicos envolvidos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Filomena Rosa disse ainda que a presente reunião é uma opção única para partilhar 
aspetos desta realidade, na presença do Presidente da Câmara, que também preside ao 
Conselho Municipal de Educação, e do Delegado Regional de Educação do Algarve.------ 
Ilda Silva, em representação da Assembleia Municipal de Faro, referiu que quem assistiu 
à evolução do ensino especial ao longo dos últimos anos percebe as acentuadas 
diferenças, principalmente ao nível da preparação dos docentes. Salientou que há cerca 
de vinte anos a formação de professores, durante três anos, no Magistério Primário, não 
contemplava a vertente da educação especial. Deste modo, acrescentou que só teve 
contacto com os alunos necessidades educativas especiais quando entrou para a 
Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral e deparou-se com uma realidade que 
desconhecia, uma vez que apesar de serem garantidos os devidos apoios, os utentes 
estavam fechados face ao contacto com a sociedade, não interagindo com a comunidade 
exterior e não existindo formação nem sensibilização dos técnicos para o efeito. Nesse 
sentido, questionou o representante do ensino superior sobre a resposta da universidade, 
na área da formação inicial dos docentes para as vertentes da educação especial.----------- 
Manuel Célio Conceição informou que a formação inicial de educadores e de professores 
se rege por legislação muito restritiva no que diz respeito ao currículo, o que permite 
acrescentar mais conteúdos designadamente no que diz respeito à educação especial, 
embora a temática possa ser abordada genericamente. No entanto, comunicou que nas 
áreas da formação contínua e da formação pós-graduada (pós-graduações e mestrados) 
a Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve oferece 
diferentes opções para aprofundar conhecimentos e desenvolver competências nos 
domínios cognitivos, social e motor, especificamente enquadrados na educação especial.- 
Rogério Bacalhau Coelho enfatizou ainda que, do conhecimento de que se dispõe da 
realidade concelhia e regional, importa reconhecer que tem sido feito um bom trabalho, ao 
nível da educação especial. Referiu ainda que, habitualmente é muito fácil criticar os 
aspetos menos positivos da realidade mas que tem sido mais difícil, por parte dos 
cidadãos, reconhecer os pontos fortes.-------------------------------------------------------------------- 
Carlos Luís disse reconhecer, igualmente, que tem vindo a ser desenvolvido um trabalho 
de excelência e no caso da educação bilingue de alunos surdos deu os parabéns às três 
palestrantes, Filomena Rosa, Carmen Barbosa e Rosa Horta, pelas apresentações. Dado 
o seu conhecimento desta realidade, principalmente da educação bilingue de alunos 
surdos, a funcionar em algumas escolas do agrupamento que dirige, afirmou que se está 
a assistir a um retrocesso na área dos recursos humanos, uma vez que se atingiu um 
patamar de excelência mas cada vez há menos técnicos destacados para trabalhar com 
alunos com necessidades educativas especiais. Filomena Rosa confirmou que têm sido 
feitos todos os esforços para assegurar uma distribuição equitativa de recursos, em 
respeito pelo princípio da justiça. Após terem terminado as apresentações e o debate 
sobre as questões relacionadas com a educação especial, as Professoras Filomena 
Rosa, Carmen Barbosa e a Educadora Rosa Horta despediram-se dos membros 
presentes e ausentaram-se da reunião.-------------------------------------------------------------------- 
O Capitão Paulo Santos, da Guarda Nacional Republicana, apresentou desculpas por ter 
que se ausentar, por motivos de compromisso profissional, mas informou os presentes da 
disponibilidade daquela força policial para desenvolver campanhas de sensibilização nos 
estabelecimentos de ensino do Concelho, a exemplo do sucedido em anos anteriores, 
solicitando assim que a Divisão de Educação assumisse o papel de coordenação e 
mediação do processo com as Direções dos Agrupamentos de Escolas. A este respeito o 
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Presidente da Câmara Municipal deu indicações aos técnicos para se agendar uma 
reunião para o início do mês de agosto e analisar esta proposta.---------------------------------- 
Rogério Bacalhau Coelho informou os membros presentes de que foi aprovado em 
reunião de câmara e assembleia municipal condecorar as equipas da Escola Segura com 
a Medalha da Cidade, no dia sete de setembro, convidando assim os conselheiros a 
marcarem presença na cerimónia.--------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, Rogério Bacalhau Coelho passou a apresentar os diapositivos com dados 
do relatório de atualização e monitorização da carta educativa, ano letivo dois mil e treze, 
dois mil e catorze, enfatizando sobretudo os aspetos relacionados com a evolução do 
número de alunos, os casos de sobrelotação nos estabelecimentos de ensino, bem como 
a oferta educativa e formativa do concelho. Na área da educação pré-escolar a rede 
pública é insuficiente, contribuindo as redes solidária e particular e cooperativa para 
responder às necessidades das famílias e registando assim um maior número de alunos. 
Ana Santos, representante das Associações de Pais e de Encarregados de Educação, 
referiu que atualmente há casais que estão desempregados, optando por não inscrever as 
crianças em estabelecimentos de educação pré-escolar, já que estas poderão ficar 
entregues ao cuidado progenitor que não esteja a trabalhar.---------------------------------------- 
Todavia, Rogério Bacalhau Coelho explicou que nos próximos anos se prevê uma 
diminuição das taxas de ocupação no primeiro ciclo do ensino básico, já que no início do 
próximo ano letivo irá entrar em funcionamento a Escola Básica da Lejana e os alunos do 
quarto ano de escolaridade das Escolas Básicas do Alto Rodes e do Carmo irão transitar 
para a Escola Afonso III. Foram ainda focados aspetos de relevância para a evolução do 
número de alunos, nomeadamente a taxa de natalidade, a emigração, entre outros. Ester 
Tangarrinha informou ter notado um decréscimo acentuado do número de crianças para 
matricular no Jardim de Infância do Carmo, comparativamente a anos letivos anteriores.--- 
Quanto à construção de novos estabelecimentos de ensino, Rogério Bacalhau Coelho 
mencionou as obras projetadas em carta educativa e referiu que dos equipamentos 
previstos, a Escola Básica e Jardim de Infância das Gambelas é a que a enquadra numa 
fundamentação mais realista, uma vez que na área do Montenegro e Gambelas se 
registou um aumento de cinquenta por cento da população. Destacou ainda que a 
transferência de competências e meios para os Agrupamentos de Escolas se tem 
processado dentro da normalidade e que, apesar de o Município estar a deparar com 
dificuldades financeiras, esse tem sido um fator potenciador de sucesso, para a gestão 
autónoma dos estabelecimentos de ensino. Para finalizar, referenciou a necessidade de 
se começar a planear a elaboração de um projeto educativo municipal, pois a rede 
educativa sofreu reestruturações nos últimos dois anos letivos, mas estando estabilizada 
já se fundamenta iniciar este processo, abordado anteriormente em reunião de 
conselheiros, enquanto instrumento de promoção e desenvolvimento socioeducativo do 
concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Joaquim Bodião, representante dos Serviços Públicos de Saúde, sintetizou alguns 
aspetos relacionados com os resultados das análises microbiológicas das refeições 
escolares nos últimos seis meses, informando que os níveis são satisfatórios e aceitáveis.  
Rogério Bacalhau Coelho informou que no início do ano letivo surgiram alguns problemas 
relacionados com o serviço prestado pela empresa contratada para gerir os refeitórios 
escolares, no entanto essas questões foram ultrapassadas com a supervisão técnica 
assegurada de forma rotineira, pela Divisão de Educação. Apresentou ainda 
agradecimentos ao representante dos Serviços Públicos de Saúde por toda a colaboração 
e disponibilidade que tem vindo a assegurar.------------------------------------------------------------ 
José Figueiredo referiu que na Escola Básica do Montenegro se registaram muitas 
reclamações relativamente às refeições servidas. Joaquim Bodião esclareceu que a 
análise se processa a nível microbiológico e não nutricional ou dietético. O Presidente, 
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Rogério Bacalhau Coelho, confirmou ter conhecimento de algumas reclamações de pais e 
encarregados de educação que mereceram a devida análise e resposta.------------------------ 
A respeito da Escola Básica do Montenegro, reativada para garantir o funcionamento de 
três turmas do primeiro ciclo, José Figueiredo, representante das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação, também questionou se já foram assegurados os 
procedimentos relativos à medição de partículas no ar, uma vez que o edifício está 
degradado e tem amianto. Sobre esta questão salientou ser pertinente recorrer a uma 
peritagem, a fim de se analisar se existe ou não perigo para a saúde das crianças que 
frequentam o espaço, já que esta é uma das matérias que preocupa os pais e 
encarregados de educação dos alunos.---------------------------------------------------------------- 
Rogério Bacalhau Coelho informou que ainda não foi executada nenhuma peritagem a 
esse nível, pois o conhecimento da problemática também é recente e já foram feitos os 
devidos contactos com a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares.------------------------ 
O Delegado Regional de Educação, Alberto Almeida, confirmou que o problema foi 
identificado recentemente e que está a ser devidamente analisado, pois trata-se de placas 
de fibrocimento cuja perigosidade merece ser considerada, principalmente se se verificar 
a degradação dos materiais de construção.------------------------------------------------------------- 
Joaquim Bodião informou que esta é uma questão que está em estudo, dado que há 
alguns anos foram realizadas investigações que suportaram a correlação de causa e 
efeito nos trabalhadores da construção civil que, durante décadas, trabalham diretamente 
com este tipo de material e desenvolveram problemas graves de saúde. A informação de 
que se dispõe atualmente não é suficiente para assegurar que as construções com placas 
de fibrocimento, que contêm amianto, sejam prejudiciais para a saúde humana, sem que 
haja um contacto direto com a substância em causa.-------------------------------------------------- 
Rogério Bacalhau Coelho acrescentou não ter conhecimento de que exista comprovação 
científica que relacione diretamente o impacto do amianto utilizado nas construções nas 
pessoas, no entanto, por parte dos serviços municipais está a ser assegurado o devido 
levantamento de informação e a articulação com os Serviços do Ministério da Educação e 
da Ciência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Figueiredo reiterou a necessidade consultar a informação disponível e de acesso 
público, designadamente a que é disponibilizada pela Direção-Geral de Saúde e pelo 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, bem como a legislação em vigor sobre 
este assunto, como é o caso do Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de Julho, publicado no 
Diário da República, I série, n.º 141. Acrescentou ainda ser do conhecimento público os 
casos relatados pelos órgãos de comunicação social, relativamente a funcionários da 
Direção-Geral de Energia e Geologia. Referiu que se o edifício está degradado e existe 
libertação de partículas é fundamental proceder a uma avaliação e retirada, controlada, 
desses materiais, salvaguardando assim a saúde das crianças. ----------------------------------- 
Ester Tangarrinha questionou o Presidente da Câmara sobre a possibilidade de, no 
próximo ano letivo, se garantir o prolongamento de horário no primeiro ciclo do ensino 
básico, uma vez que está previsto na legislação. Rogério Bacalhau Coelho informou que o 
Município não tem capacidade para suportar esses encargos, pois já se analisou esse 
assunto e chegou-se à conclusão de que seria necessário contratar cerca de cem 
animadores, o que é inviável, dado o Município estar condicionado a não contratar 
pessoal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Santos referiu que já há vários anos que verificam problemas com a distribuição de 
funcionários e escassez de recursos humanos, pois não é dada resposta às necessidades 
existentes e os professores têm que desempenhar vários papéis. Considera ainda que a 
transição dos alunos do quarto ano de escolaridade para a Escola Afonso III não é uma 
medida favorável, devido aos prolemas já existentes neste estabelecimento de ensino. 
Rogério Bacalhau Coelho esclareceu que os problemas existentes com o pessoal não 
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docente são decorrentes da falta de pessoal, da ausência temporária de alguns 
funcionários e da impossibilidade do município de contratar pessoal e ter de recorrer aos 
contratos de emprego e inserção, para colmatar necessidades. Adiantou ainda que há, de 
facto, funcionários com graves problemas de saúde que não se encontram em condições 
de assegurar as funções e têm o direito de usufruir das baixas médicas, por motivo de 
doença.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ester Tangarrinha acrescentou que, no seio do próprio agrupamento, também se procede 
à mobilidade de pessoal, para preencher lacunas e garantir o funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino.---------------------------------------------------------------------------------- 
João Neves, representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional (Centro de 
Emprego e Formação Profissional), propôs que, na próxima reunião do Conselho 
Municipal de Educação, fosse dada a oportunidade de se fazer uma apresentação sobre o 
Centro de Emprego e Formação Profissional e Manuel Célio Conceição sugeriu que 
também fossem convidados todos os Diretores dos Agrupamentos de Escolas, de forma a 
dar lugar à partilha de conhecimento sobre a oferta formativa existente no Concelho.------- 
No final da reunião foi oferecido, a todos os elementos presentes, o livro Sobreposições, 
de Manuel dos Santos Serra.--------------------------------------------------------------------------------- 
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 Presidente da Câmara 
Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho, e pelo representante das Instituições do 
Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição, que secretariou a reunião.--------------- 
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