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Conselho Municipal de Educação de Faro  
 

Ata número vinte e sete 
 
Ao vigésimo dia do mês de julho do ano dois mil e dezasseis, pelas quinze horas, reuniu 
o Conselho Municipal de Educação, na Biblioteca Municipal de Faro António Ramos 
Rosa, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------- 
Ponto um – Aprovação e assinatura da ata da reunião anterior; --------------------------------- 
Ponto dois – Aprovação do VII Relatório de Atualização e Monitorização da Carta Educativa - 
ano letivo 2015/16;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três – Outros Assuntos.------------------------------------------------------------------------------ 
Estiveram presentes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho; a Presidente da 
Assembleia Municipal de Faro, Ilda Silva; o representante das Freguesias, Steven 
Piedade; a Diretora do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, Ana Paula Marques; a 
Diretora do Agrupamento de Escolas Afonso III, Ester Tangarrinha; o Diretor do 
Agrupamento de Escolas João de Deus, Carlos Luís; o Diretor do Agrupamento de 
Escolas Pinheiro e Rosa, Francisco Soares; Maria José Rodrigues, em substituição do 
Diretor do Agrupamento de Escolas do Montenegro, o representante das Instituições do 
Ensino Superior Público, Manuel Célio Conceição; Célia Ramos; representante do 
Ensino Básico Público, o representante dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino 
Básico e Secundário Privados, Miguel Caramelo; a representante das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, Graciete Campos, os representantes dos Serviços 
Públicos de Saúde, Joaquim Bodião e Otília Mestre, a representante dos Serviços de 
Emprego e Formação Profissional, Fátima Cortes; o representante da Policia de 
Segurança Pública Manuel Espanhol; o representante do Conselho da Juventude, 
Rodrigo Teixeira; José Figueiredo, representante dos Pais e Encarregados de 
educação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esteve ainda presente, na qualidade de convidada, a Diretora do Departamento de Ação 
Social e Educação, Ana Sofia Pina; ---------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes na reunião, a representante dos Serviços da Segurança Social, 
Noélia Oliveira (falta justificada); 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; 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 Presidente do conselho, Rogério Bacalhau, iniciou a reunião saudando todos os 
presentes e agradecendo a sua presença--------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos foi aprovada, por unanimidade, a ata 
vinte e seis, relativa à reunião realizada no dia vinte e quatro de julho de dois mil e 
dezasseis, secretariada por Manuel Célio Conceição.----------------------------------------------- 
No que se refere ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente do conselho, Rogé-
rio Bacalhau, agradeceu aos membros do grupo de trabalho para o monitorização da 
Carta Educativa, aos agrupamentos e a todas as entidades que colaboram com a ce-
dência de dados, passando de seguida à apresentação e análise dos diapositivos relati-
vos ao VII Relatório de Atualização e Monitorização da Carta Educativa - ano letivo 
2015/16, com uma análise dos dados do pré-escolar ao ensino secundário e universitá-
rio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Steven Piedade pediu a palavra para questionar se no agrupamento do Montenegro es-
tava previsto o encerramento de algum estabelecimento escolar e como estava o pro-
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cesso para a construção da nova escola básica das Gambelas. Informou ainda que tem 
defendido, junto da Associação Nacional de Freguesias, que os estudantes universitá-
rios de fora do concelho no período em que frequentem os seus cursos deveriam ter a 
possibilidade de se recensearem na freguesia. Em resposta, Rogério Bacalhau informou 
que essa questão do recenseamento já foi debatida com o Ministério da Educação. Re-
lativamente à projeção da construção da Escola das Gambelas informou que ainda não 
existe terreno disponível para esse efeito--------------------------------------------------------------- 
Dando continuidade à apresentação, Rogério Bacalhau Coelho, declarou que a entrada 
em funcionamento da Escola Básica da Lejana contribuiu para a resolução dos proble-
mas de sobrelotação de salas, passando todas as turmas a funcionar em regime de ho-
rário normal. Apresentou ainda dados relativos à evolução do número de alunos do pri-
meiro ciclo, do segundo e terceiros ciclos, do ensino mediatizado e do ensino secundá-
rio e profissional, bem como do ensino superior público. Foram também referidos os as-
petos alusivos à atribuição de subsídios a alunos com escalão A e B, assim como o 
quadro de transferência de competências e meios para os agrupamentos de escolas.---- 
Manuel Célio Conceição fez referência ao aproveitamento escolar, nomeadamente os 
resultados escolares, nas provas de exame, a nível distrital. Referiu ser muito importante 
intervir no sentido de contribuir para a melhoria dos resultados. Adiantou ainda que está 
a ser revisto o processo de acesso ao ensino superior, dos alunos dos cursos profissio-
nais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Célia Ramos acrescentou que o aumento do número de alunos por turma também con-
tribui para o decréscimo dos resultados relativos ao aproveitamento dos alunos.----------- 
Ana Paula Marques disse subscrever a informação partilhada por Manuel Célio Concei-
ção, relativamente ao aproveitamento escolar. Salientou a necessidade de se criarem 
ofertas na área do desporto ou de artes e espetáculo, no ensino superior.-------------------- 
Francisco Soares congratulou-se com a intervenção da Câmara Municipal de Faro e 
lançou o repto para que seja reforçada a articulação entre os agrupamentos de escolas 
nas questões relacionadas com a regulação da população, percursos educativos e ges-
tão de docentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O relatório de atualização e de monitorização da Carta Educativa do Concelho de Faro, 
ano letivo dois mil e quinze, dois mil e dezasseis foi aprovado, por unanimidade.----------- 
Carlos Luís declarou que há colaboração entre os agrupamentos de escolas do conce-
lho e a Universidade do Algarve tem contado com o apoio dos órgãos de direção dos 
agrupamentos. Nos agrupamentos existe um problema pertinente que exige resolução: 
falta de pessoal não docente.------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente a este assunto José Figueiredo confirmou a preocupação de muitos pais 
e de encarregados de educação face à segurança dos filhos, em consequência da falta 
de pessoal não docente.------------------------------------------------------------------------------------- 
Rogério Bacalhau Coelho informou que o Projeto Educativo Municipal está a ser traba-
lhado pelos agrupamentos de escolas, que ficaram de remeter os seus contributos. Soli-
citou ainda que os agrupamentos de escolas analisem a possibilidade de dar continui-
dade ao projeto Saber Nadar, pois no seguimento de uma inspeção realizada foi indica-
do que o projeto não deveria ser incluído na componente letiva. A este respeito os re-
presentantes dos Agrupamentos de Escolas Tomás Cabreira e Montenegro apresenta-
ram a possibilidade de incluir o projeto no Programa de Atividades de Enriquecimento 
Curricular. Carlos Luís, diretor do Agrupamento de Escolas João de Deus indicou não 
ser possível dar seguimento ao projeto, fora da componente letiva.----------------------------- 
Relativamente ao pessoal não docente Rogério Bacalhau Coelho informou os conselhei-
ros da publicação do concurso público para recrutamento de quarenta e cinco assisten-
tes operacionais, sete animadores e dois coveiros.--------------------------------------------------- 
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O Presidente abordou ainda outros assuntos de relevância nomeadamente a remodela-
ção do piso e balneários do Pavilhão D. Afonso III, a substituição de janelas na Escola 
Básica do Carmo, o concurso para a pintura do pavilhão da Escola Básica de segundo e 
terceiro ciclos Poeta Emiliano da Costa .---------------------------------------------------------------- 
Sugeriu ainda, aos diretores dos agrupamentos e coordenadores do primeiro ciclo, a 
realização de uma reunião de trabalho no dia vinte e seis de julho, às dez horas, com o 
objetivo de serem trabalhados os seguintes assuntos: projeto de empreendedorismo no 
primeiro ciclo do ensino básico e retenções no primeiro ciclo.------------------------------------- 
Fátima Cortes, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, apresentou o Projeto 
Garantia Jovem e propôs que fosse preenchida uma grelha, relativamente ao mesmo.--- 
Manuel Célio Conceição agradeceu a apresentação e confirmou que iria propor que a 
UALG se associe à iniciativa.------------------------------------------------------------------------------- 
Rodrigo Teixeira, representante do Conselho Municipal da Juventude no Conselho Mu-
nicipal de Educação, também elogiou o programa e destacou aspetos relacionados com 
o desemprego jovem, nomeadamente a taxa de trinta por cento.------------------------------- 
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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


