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Conselho Municipal de Educação de Faro  
 

Ata número vinte e oito 
 
Ao sexto dia do mês de dezembro do ano dois mil e dezasseis, pelas dezasseis 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 2016/2017;----------------------------------------------------- 
Ponto dois ponto um – Pessoal não docente;---------------------------------------------------------- 
Ponto dois ponto dois – Serviço de refeições escolares;-------------------------------------------- 
Ponto três – Protocolos de transferência de competências e meios;----------------------------- 
Ponto três ponto um – Equipamentos / mobiliário;---------------------------------------------------- 
Ponto quatro – Projeto Educativo Municipal – ponto de situação;-------------------------------- 
Ponto cinco – Regimento do Conselho Municipal de Educações – alterações;------------- 
Ponto seis – Outros assuntos;------------------------------------------------------------------------------ 
Estiveram presentes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau Coelho; a Presidente da 
Assembleia Municipal de Faro, Ilda Silva; Vítor Fontinha, em representação do Delegado 
Regional de Educação; 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 Adjunto do Diretor do 
Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, Paulo Leandro; o Diretor do Agrupamento de 
Escolas de Montenegro, Manuel Mil-Homens; o representante das Instituições do Ensino 
Superior Público, Manuel Célio Conceição; a representante do Ensino Básico Público, 
Célia Ramos; Otília Mestre, em substituição do representante dos Serviços Públicos de 
Saúde; Teresa Lobo, em substituição da representante dos Serviços de Emprego e 
Formação Profissional; os representantes da Policia de Segurança Pública Hugo 
Marado e Artur Silva; o representante da Guarda Nacional Republicana, Hugo Faria------ 
Estiveram ainda presentes, na qualidade de convidados, a Diretora do Departamento de 
Ação Social e Educação, Ana Sofia Pina e o Chefe da Divisão de Educação, José Do-
mingos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes na reunião, o representante das Juntas de Freguesia, Steven 
Piedade; a representante dos Serviços da Segurança Social, Noélia Oliveira, a 
representante do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar Pública, Maria Adília 
César; o representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação, José 
Figueiredo (falta justificada); o representante dos Serviços Públicos da área da 
Juventude e do Desporto, José Vieira; o representante do Conselho Municipal da 
Juventude de Faro, Rodrigo Teixeira; o representante dos estabelecimentos de 
educação e de ensino básico e secundário privados, Miguel Caramelo (falta justificada); 
a representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Graciete Campos 
(falta justificada), o representante do Ensino Secundário Público por não ter sido ainda 
indicado representante e o representante das Associações de Estudantes, por não ter 
sido ainda indicado representante;------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente do Conselho Municipal de Educação de Faro, Rogério Bacalhau, iniciou a 
reunião saudando todos os presentes e agradecendo a sua presença-------------------------- 
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Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos foi aprovada, por unanimidade, a ata 
vinte e sete, relativa à reunião realizada no dia vinte de julho de dois mil e dezasseis, 
secretariada por Manuel Célio Conceição.-------------------------------------------------------------- 
No que se refere ao ponto 2 da ordem de trabalhos, Rogério Bacalhau Coelho passou a 
apresentar dados relativos à evolução do número de alunos na educação pré-escolar, 
1.º ciclo, 2.º e 3.ºciclos do ensino básico, ensino mediatizado e ensino secundário. Foi 
ainda apresentada informação relativa aos alunos carenciados, subsidiados com os es-
calões A ou B, bem como dados alusivos ao serviço de refeições escolares e aos trans-
portes escolares. É notória a evolução do número de alunos abrangidos pelo escalão A, 
ao longo dos anos. A este respeito Ilda Silva, Presidente da Assembleia Municipal, inda-
gou se o aumento de alunos com apoio se deve à transferência de alunos de outros 
concelhos para as escolas farenses.--------------------------------------------------------------------- 
O Presidente informou que vão ser adquiridas duas carrinhas municipais, que irão subs-
tituir dois veículos que já têm dezasseis anos e vão deixar de ser utilizados para trans-
portar crianças. No âmbito do domínio da ação social escolar, foi referido que este ano 
se registaram doze candidaturas a bolsa de estudo. Quanto ao pessoal não docente, 
nomeadamente o recrutamento de assistentes operacionais foi comunicado que a pró-
xima fase do concurso será referente à avaliação psicológica realizada por uma empre-
sa privada, prevendo-se que os funcionários sejam colocados nos estabelecimentos de 
ensino, no início de dois mil e dezassete. Foi mencionada a dificuldade de colocação de 
algumas pessoas abrangidas pelos contratos de emprego e inserção, do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, nas escolas, devido ao perfil exigido para cumprir as 
tarefas adequadas às funções que devem ser desempenhadas.--------------------------------- 
A Diretora do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, Ana Paula Marques, alertou 
para a necessidade de se atenderem às necessidades da escola básica da Ilha da Cula-
tra, designadamente a escassez de pessoal não docente.----------------------------------------- 
Relativamente ao projeto educativo municipal foi referido o significativo atraso, face ao 
cronograma proposto, aguardando-se contributos do Agrupamento de Escolas de Mon-
tenegro e dos restantes membros representantes, que ainda não enviaram propostas.--- 
Manuel Célio Conceição reforçou o apelo à importância da colaboração dos membros 
que ainda não prestaram o seu contributo, fundamental para completar a restante infor-
mação enviada pela equipa de saúde escolar e dos quatro agrupamentos que já colabo-
raram. Questionou o Presidente sobre o que se poderá fazer. Rogério Bacalhau Coelho 
propôs que se elaborasse o projeto com a informação de que se dispõe, submetendo-se 
à consideração dos conselheiros o documento resultante desse trabalho. Neste âmbito 
Manuel Célio Conceição comprometeu-se, até final de janeiro próximo, enviar um docu-
mento com a informação de que dispõe.---------------------------------------------------------------- 
As alterações ao Regimento do Conselho Municipal de Educação de Faro foram apro-
vadas, por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------- 
Rogério Bacalhau Coelho informou de que estão a ser ultimados os protocolos de trans-
ferência de competências e meios, os quais serão depois enviados para as direções dos 
agrupamentos de escolas.----------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Célio Conceição convidou os conselheiros a estarem presentes no Concerto da 
Orquestra Clássica do Sul, a realizar no dia catorze de dezembro, no âmbito das come-
morações do trigésimo sétimo aniversário da Universidade do Algarve. 
Foi feito pelo Presidente o convite, aos membros presentes, para participarem na ceri-
mónia de inauguração, no Museu Municipal, da exposição de Serralves, às dezoito ho-
ras.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


