
 - 1  

 

 

Conselho Municipal de Educação 
 

Acta número três 
 
 

Aos vinte e oito dias de Junho do ano de dois mil e seis, pelas dezasseis horas e trinta e 
cinco minutos, reuniu no Salão 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 – Análise e reflexão sobre o ponto de situação da Carta Educativa Concelhia._ 
Estiveram presentes:_______________________________________________________ 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, Eng.º Augusto Miranda; o Director Re-
gional de Educação do Algarve, Eng.º Libório Correia; o Presidente da Junta de Freguesia 
de Estoi, Dr. Paula Brito, em representação das Juntas de Freguesia do Concelho; o re-
presentante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público, Dr. Rogério Bacalhau 
Coelho; a representante da Educação Pré-Escolar Pública, Educadora Maria Adília Lino; o 
representante dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundário Pri-
vados, Dr. Renato Costa; as representantes da Federação das Associações de Pais, 
Eng.ª Ermelinda de Almeida e Dr.ª Margarida Guerreiro; a representante das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, Dr.ª Graciete Campos; o representante do Centro de 
Saúde de Faro, Dr. Francisco Mendonça; a representante dos Serviços da Segurança 
Social, Dr.ª Susana Soares; o Prof. Silvério Andrade, do Instituto Desporto de Portugal, 
em representação dos Serviços Públicos da área da Juventude e Desporto; o Alferes Jo-
ão Pedro Garcia da Guarda Nacional Republicana, em representação das Forças de Se-
gurança._______________________________________________________________ 
Não estiveram presentes na reunião o Presidente da Câmara Municipal de Faro; o Presi-
dente da Assembleia Municipal e o representante dos Serviços de Emprego e Formação 
Profissional, que justificaram a sua falta; o representante do Ensino Superior Público; o 
representante do Pessoal Docente de Ensino Básico Público; o elemento da PSP repre-
sentante das Forças de Segurança; o representante das Associações de Estudantes (ain-
da não nomeado). _________________________________________________________ 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, Eng.º Augusto Miranda, presidiu à reu-
nião.____________________________________________________________________ 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos - Regimento do Conselho Municipal de 
Educação – decidiu o Conselho retirar os pontos três e quatro do artigo décimo primeiro 
da proposta de Regimento em discussão, que diz respeito às reuniões, por se considerar 
não haver necessidade de um dia da semana previamente definido para marcação de 
reuniões.________________________________________________________________ 
No que concerne ao artigo décimo sétimo – Votações, decidiu o Conselho, no âmbito do 
ponto três, que as deliberações serão tomadas por maioria simples de votos (mais cin-
quenta por cento dos votos dos membros do Conselho); relativamente ao ponto quatro, 
que no caso de não existir maioria simples, ou de ser exigida maioria absoluta e esta não 
se verificar deve ser efectuada nova votação; alínea a) Se na primeira votação da segun-
da reunião não existir maioria simples ou maioria absoluta devem ser postas à votação 
apenas as duas propostas mais votadas._______________________________________  
Feitas as referidas alterações, procedeu-se à votação, tendo sido o Regimento do Conse-
lho Municipal de Educação aprovado por unanimidade.____________________________ 
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Relativamente ao ponto dois – Informações, o Eng.º Augusto Miranda apresentou o Pro-
grama de Generalização do Ensino do Inglês e de outras Actividades de Enriquecimento 
Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico a implementar no próximo ano lectivo de 
dois mil e seis / dois mil e sete, assunto que tem merecido um trabalho de articulação en-
tre a Direcção Regional de Educação do Algarve, a Câmara Municipal de Faro e os Agru-
pamentos de Escolas. __________________________________________________  
A proposta da Câmara Municipal de Faro, como entidade promotora das actividades, em 
parceria com os Agrupamentos de Escolas, deverá dar entrada na Direcção Regional de 
Educação do Algarve até ao dia quinze de Agosto e dela será dado conhecimento ao 
Conselho Municipal de Educação na sua próxima reunião a realizar no início do próximo 
ano lectivo, em Setembro. __________________________________________________ 
O Eng.º Augusto Miranda referiu ainda que a implementação deste Programa vai de en-
contro ao previsto alargamento de horário das Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
até às dezassete horas e trinta minutos e ao funcionamento das Escolas em regime nor-
mal._______________________________________________________________ 
O Director Regional de Educação tomou a palavra para apresentar os dois grandes objec-
tivos deste Programa de Generalização do Ensino do Inglês e de outras Actividades de 
Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo do Ensino Básico:______________________ 
1) consagrar a igualdade de oportunidades;_____________________________________ 
2) consagrar  o funcionamento da Escola a Tempo Inteiro, isto é, para além do currículo 
diário de cinco horas, a implementação de cerca de mais duas horas diárias com  este 
Programa._______________________________________________________________ 
Estão definidas duas actividades de oferta obrigatória – o Inglês para os terceiros e quar-
tos anos e o Apoio ao Estudo para todos os alunos, sendo esta oferta da responsabilidade 
dos Agrupamentos, estando em análise as outras actividades de enriquecimento curricu-
lar a implementar._________________________________________________________ 
Apesar das dificuldades existentes devido ao funcionamento em regime duplo de algumas 
Escolas, há formas de contornar o problema, como foi o caso da Escola do Ensino Básico 
do Primeiro Ciclo de São Luís, em que o ensino do Inglês foi ministrado na Escola Secun-
dária Tomás Cabreira.______________________________________________________ 
O Programa de Generalização de refeições também irá abranger todos os estabelecimen-
tos de ensino no próximo ano lectivo.__________________________________________ 
O Plano de reforço do ensino da Matemática é outra das preocupações do Ministério da 
Educação e pretende envolver no próximo ano lectivo todos os professores do Primeiro 
Ciclo e ser alargado aos Segundos e Terceiros Ciclos, com planos de recuperação espe-
cíficos para cada Escola. A este Plano se seguirá igualmente o das Ciências Experimen-
tais.____________________________________________________________________ 
Outro objectivo do Ministério da Educação é que ao número de aulas previstas corres-
ponda o número de aulas dadas, devendo ser alargado o âmbito das aulas de substitui-
ção com esse objectivo._____________________________________________________ 
No terceiro ponto da ordem de trabalhos – Carta Educativa, o Eng.º Augusto Miranda in-
formou que o referido documento está presentemente a ser actualizado e reformulado e 
que será entregue aos Conselheiros em suporte digital, para análise, com vista à emissão 
de parecer em próxima reunião do Conselho a realizar em Setembro, após o que a Carta 
Educativa será submetida a aprovação da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e 
do Ministério da Educação, respectivamente.____________________________________ 
Foi feita uma breve apresentação em power point durante a qual o Eng.º Augusto Miranda 
apresentou a Carta Educativa como documento de planeamento estratégico que visa criar 
as condições necessárias para a criação de Escolas Completas (Escolas de Ensino Bási-
co do Primeiro Ciclo e Ensino Pré-Escolar) e Escolas a Tempo Inteiro, sem desdobramen-
to de horários.____________________________________________________________ 
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Relativamente às candidaturas a apresentar no âmbito do Quadro de Referência Estraté-
gica Nacional – terceira fase do Programa de Reordenamento Escolar do Ensino Básico 
do Primeiro Ciclo, foi referida a vantagem em aumentar o número de salas das Escolas a 
edificar na Cidade, uma vez que o ideal será cada turma ter a sua sala._______________ 
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.__ 

 
 

 
______________________________ 

Eng.º Augusto Miranda 
Vereador do Pelouro da Educação da C.M.F 

 
 
 

______________________________ 
Dr. Paula Brito 

Representante das Juntas de Freguesia 

 

 
 
 

______________________________ 
Educadora Maria Adília Lino 

Representante da Educação Pré-Escolar Pública  

 
 
 
 
 

______________________________ 
Dr.ª Margarida Guerreiro 

Representante da Federação das Associações 
 de Pais do Concelho  

 
 
 

_____________________________ 
Dr. Francisco Mendonça 

Representante dos Serviços Públicos de Saúde  

 
 
 

______________________________ 
Dr.ª Graciete Maria Pontes de Campos  
Representante das Instituições Particulares de  

Solidariedade Social 

 
 
 

______________________________ 
Alferes João Pedro A. da Costa Garcia 

Representante das Guarda Nacional Republicana em 
representação das Forças de Segurança 

 

 
 
 

______________________________ 
Eng.º Libório Correia 

Director Regional de Educação do Algarve 

 

 

 
   ______________________________ 

Dr. Rogério Bacalhau Coelho 
Representante do Pessoal Docente do  

Ensino Secundário Público 

 
 
 

______________________________ 
Dr. Renato Costa 

Representante dos Estabelecimentos de Educação  
e de Ensino Básico e Secundário Privados 

 

 
 

______________________________ 
Eng.ª Ermelinda de Almeida 

Representante da Federação das Associações 
de Pais do Concelho 

 

 
______________________________ 

Dr.ª Susana Berenguer Gonçalves Soares 
Representante dos Serviços de Segurança Social  

 
 
 

 

_______________________________ 
Prof. Silvério Andrade 

Em representação dos Serviços Públicos  
da área da Juventude e Desporto 

 
 


