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Conselho Municipal de Educação de Faro  
 

Ata número vinte e cinco 
 
Ao nono dia do mês de dezembro do ano dois mil e quinze, 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 – Análise do início do ano letivo dois mil e quinze, dois mil e dessásseis------- 
Ponto três – Equipamentos Multifunções;--------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro – Implementação de novo software para pagamentos;---------------------------- 
Ponto cinco – Outros Assuntos;---------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho; em substituição 
do Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Ilda Silva; em representação do 
Delegado Regional de Educação da Direção de Serviços da Região Algarve, António 
Marcelino; o representante das Freguesias, Steven Piedade; Otília Fernandes; em 
substituição do Diretor do Agrupamento de Escolas João de Deus e representante do 
Pessoal Docente do Ensino Secundário Público, o Diretor do Agrupamentos de Escolas 
Pinheiro e Rosa, Francisco Soares; o Diretor do Agrupamento de Escolas do 
Montenegro, Manuel Mil-Homens; Célia Ramos; representante do Ensino Básico 
Público, o representante dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e 
Secundário Privados, Miguel Caramelo; o representante das Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, José Figueiredo; Graciete Campos; representante das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, o representante dos Serviços de 
Emprego e Formação Profissional, João Neves; o Sargento - Ajudante Luís Guerreiro; 
em substituição do representante da Guarda Nacional Republicana.---------------------------- 
Estiveram, ainda, presentes, na qualidade de convidados a Diretora do Departamento 
de Ação Social e Educação, Ana Sofia Pina; o Chefe da Divisão de Educação, José 
Domingos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes na reunião: a Diretora do Agrupamento de Escolas Tomás 
Cabreira, Ana Paula Marques; a representante do Pessoal Docente da Educação Pré-
Escolar Pública, Maria Adília César; a representante das Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, Ana Santos; a representante dos Serviços da Segurança 
Social, Noélia Oliveira; o representante dos Serviços Públicos de Saúde, Joaquim 
Bodião; o representante das Instituições do Ensino Superior Público, Manuel Célio 
Conceição; tendo justificado a ausência atempadamente, o representante dos Serviços 
Públicos da área da Juventude e do Desporto, José Vieira; o representante das 
Associações de Estudantes, por não ter sido ainda indicado representante, o 
representante da Polícia de Segurança Pública, Subcomissário João Palma; --------------- 
O Presidente da Câmara Municipal e do Conselho Municipal de Educação de Faro, 
Rogério Bacalhau Coelho, iniciou a reunião saudando todos os presentes e 
agradecendo a sua presença, dando início à ordem de trabalhos:------------------------------- 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, foi aprovada, por unanimidade, a ata 
vinte e quatro, relativa à reunião realizada no dia quinze de julho de dois mil e quinze.---- 
No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Câmara Munici-
pal, passou à apresentação e análise dos dados relativos ao início do ano letivo dois mil 
e quinze, dois mil e dezasseis, designadamente o número de alunos da educação pré-
escolar, do primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário, 
das Redes Pública, Solidária e Privada do concelho de Faro.--------------------------------- 
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Informou o Presidente, que no ano letivo dois mil e quinze dois mil e dezasseis, abriram 
mais duas salas destinadas à educação pré-escolar, uma na Escola E.B.1 da Penha e 
outra na escola do Areal Gordo, em virtude das escolas terem salas desocupadas pela 
diminuição do número de alunos do primeiro ciclo e que no próximo ano mais uma sala 
deverá abrir na e.B.1 da Penha. Da análise dos dados do pré-escolar verifica-se um 
aumento do número de alunos a frequentar este ano de ensino, pela abertura destas 
duas novas salas, no entanto o aumento não é mais expressivo devido a muitas salas 
apresentarem alunos com deficiência, o que faz diminuir o número de alunos por sala. 
No primeiro ciclo continua a verificar-se a diminuição do número de alunos, cerca de 
duzentos em relação ao ano letivo anterior, nos segundos e terceiros ciclos também se 
verifica uma tendência de diminuição, mas menor que no primeiro ciclo, cerca de cin-
quenta. No ensino secundário verificou-se neste ano letivo um ligeiro acréscimo de trinta 
alunos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Relativamente à ação social escolar, verificou-se que o número de alunos abrangidos 
pelo escalão A, sofreu um ligeiro decréscimo e no escalão B sofreu um ligeiro aumento 
de vinte e um alunos. Foi esclarecido que o apoio da Autarquia é de setenta euros para 
o escalão A e de trinta e cinco euros para o escalão B, valores que cobrem perfeitamen-
te os gastos em material escolar e livros. Salientou ainda o Presidente que mais de ses-
senta por cento dos alunos beneficia de apoios, o que é um valor muito elevado. Foi es-
clarecido que os números apresentados são provisórios, uma vez que ao longo do ano 
escolar vão sendo apoiados novos casos de carência à medida que são detetados. 
Quanto às refeições escolares, foi o conselho informado que no presente ano letivo mu-
dou a empresa fornecedora das refeições e lanches, que passou a ser a Gertal. O for-
necimento das refeições e lanches tem decorrido com normalidade apenas havendo 
algumas queixas pontuais, que têm vindo a ser resolvidas. Foram ainda os conselheiros 
informados que a empresa vai implementar uma campanha de redução do sal nas refei-
ções servidas, redução essa que será gradual, mas que pode levar a algumas críticas 
quanto ao sabor das refeições, pelo que será sempre uma operação delicada. Foi ainda 
indicado que, nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do en-
sino básico, por dia são servidas em média, duas mil e duzentas refeições, que são con-
fecionadas nos refeitórios escolares, e cento e trinta e seis refeições pré-confecionadas, 
bem como mil cento e oitenta e quatro lanches.-----------------------------------------Foi anali-
sado o quadro dos transportes dos alunos em veículos públicos e veículos municipais, 
verificando-se que a maioria dos alunos transportados nos veículos municipais, perten-
cem ao agrupamento de escolas Pinheiro e Rosa. Os alunos que beneficiam deste tipo 
de transporte são aqueles que residem a mais de três quilómetros da escola e em que 
as localidades não são servidas por transporte público.---------------------------------- 
Foi também assinalado que há duzentas e vinte e quatro crianças que beneficiam do 
prolongamento de horário nos estabelecimentos de educação pré-escolar da Rede Pú-
blica, este apoio destina-se a famílias em que o horário de trabalho não lhes permite ir 
buscar as crianças às quinze horas, aquando do término dos trabalhos letivos. Para as 
famílias beneficiarem deste apoio têm os encarregados de educação que entregar de-
claração comprovativa do seu horário de trabalho.------------------------------------------------ 
Quanto ao pessoal não docente, foi afirmado que é um problema com que a Autarquia 
se debate. Para este ano letivo foram feitas candidaturas ao Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, para quarenta e dois assistentes operacionais e oito animadores, 
mas verificou-se que devido à diminuição da taxa de desemprego na região o Instituto 
tem dificuldade em dar resposta às solicitações, sendo que a resposta para a colocação 
de animadoras é muito baixa. A Autarquia está a tentar minimizar o problema com a 
abertura de um concurso para operacionais com vínculo à função pública e, em colabo-
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ração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, propõe a formação de ope-
racionais já colocados nas escolas e com vínculo à Autarquia e que possuam o décimo 
segundo ano de habilitações literárias, para frequentarem um curso de formação em 
contexto de sala de aula, que lhes permita adquirir as competências necessárias para a 
qualificação de animadoras, possibilitando-lhes, a Autarquia, a mobilidade na carreira. 
Foi frisado ainda que embora os rácios estejam a ser cumpridos as dificuldades man-
têm-se pois o grau de absentismo do pessoal não docente nas escolas é muito eleva-
do.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foram de seguida enumeradas algumas das melhorias efetuadas nas escolas e também 
algumas que se pretendem efetuar no ano de dois mil e dezasseis. Foram efetuadas 
pinturas, nomeadamente em escolas do segundo e terceiro ciclo, e um rol de pequenas 
reparações em todos os estabelecimentos de ensino dos vários ciclos. Em dois mil e 
dezasseis pretende-se ao nível do primeiro ciclo adquirir mobiliário, para substituir algum 
que se encontre mais degredado, bem como adquirir algum equipamento necessário às 
cozinhas e ainda substituir as janelas na Escola E.B.1 do Carmo/Jardim de Infância. Ao 
nível das Escolas do segundo e terceiro ciclo pretende-se pintar o pavilhão da escola 
Poeta Emiliano da Costa, e arranjar o pavimento do pavilhão da E.B.2,3 D. Afonso III, 
através de concurso, com verbas disponibilizadas pelo protocolo existente entre a Au-
tarquia e o Ministério da Educação.------------------------------------------------------------------- 
Passando o Presidente a palavra aos conselheiros, questionou Ilda Silva, sobre que ou-
tros apoios são contemplados no protocolo de transferências entre a Autarquia e os 
agrupamentos para além dos alunos carenciados, ao que foi respondido que existe 
transferência de verbas nomeadamente: para a aquisição de material didático e de des-
gaste, para a aquisição de material consumível para impressoras e para a aquisição de 
espólio para a biblioteca das escolas e para apoiar a implementação de projetos peda-
gógicos constantes dos projetos curriculares de turma, para o projeto folclore infantil, 
para a aquisição de impressos administrativos/documentos. Ficou assente dar conheci-
mento aos conselheiros do protocolo de transferência de competências e meios a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Faro e o Agrupamento de Escolas.-------------------------- 
No ponto três, equipamentos multifunções, assinalou o Presidente que este equipamen-
to resultou de um procedimento iniciado em dois mil e doze que a introdução da lei dos 
compromissos veio atrasar. Não foi possível na altura apetrechar as salas do pré-
escolar com os quadros interativos e computadores, mas espera-se que no ano de dois 
mil e dezasseis todas as salas do pré-escolar estejam equipadas. Quanto aos equipa-
mentos multifunções, já se encontra em funcionamento em todos os estabelecimentos 
de ensino bem como nos serviços da Autarquia. Salientou Ilda Silva, que os professores 
da escola de São Luís estão muito satisfeitos com o equipamento, pois estiveram um 
ano com grandes dificuldades a nível das cópias, tendo nalguns casos o problema sido 
resolvido pelas associações de pais e direções dos agrupamentos que deslocaram 
equipamentos das E.B.2,3 e secundárias para as escolas do primeiro ciclo. Célia Ra-
mos, reforçou que estes equipamentos são fundamentais para o normal lecionamento 
das matérias, pois alguns alunos apresentam grandes dificuldades em trabalhar com os 
manuais escolares.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
No ponto quatro, implementação de novo software para pagamentos, foi o conselho in-
formado, que o atual sistema não é fiável, não dando garantias de um controlo efetivo, 
assim irá ser implementado um novo sistema com pré-pagamento, com utilização do 
multibanco de modo a facilitar a tarefa aos pais. Steven Piedade afirmou que esta inicia-
tiva é de louvar pois é uma mais-valia já que o atual sistema gerava algum desconforto 
nos pais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 4

Terminada a apresentação, o Presidente da Câmara Municipal de Faro indagou os pre-
sentes se queriam colocar alguma questão ou dar contributos sobre os dados apresen-
tados. Luís Guerreiro, tomou a palavra dizendo que a manutenção do atual porteiro na 
escola E.B.1/JI da Conceição, está a gerar algum desconforto nos pais, devendo o 
Agrupamento ser alertado para a situação.------------------------------------------------------------- 
António Marcelino, informou que os grupos de trabalho para monotorização da avaliação 
do protocolo de transferência entre o Ministério da Educação e as Autarquias irão ser 
reativados.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Graciete Campos, informou que a parceria com os agrupamentos para apoio a alunos 
com deficiência (terapia da fala), tem dificuldade em funcionar bem, visto o tempo de 
apoio atribuído pelo Ministério da Educação, trinta minutos, ser manifestamente insufici-
ente, pois a proposta de sessenta minutos de apoio não foi aprovada. Salientou ainda 
que o rácio para cada técnico do centro de recursos para a inclusão, que é de setenta 
alunos, é muito elevado. Salientou ainda Otília Fernandes, que muitos destes alunos 
deviam estar nas unidades especializadas dos diferentes agrupamentos.---------------------   
No final da reunião foi oferecido, a todos os elementos presentes, o livro Cultura e In-
dustria da Cultura.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.--------------------------------------------------- 
 

 
___________________________                  

Dr. Rogério Bacalhau Coelho 
Presidente da Câmara Municipal de Faro 
 
 
 
 

____________________________ 
 

Doutor Manuel Célio Conceição 
Representante das Instituições do Ensino Superior 
Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


