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Conselho Municipal de Educação 
 
 

Acta número quatro 
 
 

Aos dois dias do mês de Novembro de dois mil e seis, pelas dezassete horas, no Salão 
Nobre dos Paços do Município reuniu o Conselho Municipal de Educação com a seguinte 
ordem de trabalhos:________________________________________________________ 
Ponto um – Orçamento para 2007.____________________________________________ 
Ponto dois – Discussão e parecer sobre a Carta Educativa do Concelho de Faro._______ 
Ponto três – Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico.____ 
Ponto quatro – Programa de Generalização de Refeições no 1º Ciclo do Ensino Básico.__ 
Estiveram presentes:_______________________________________________________ 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, José Apolinário; o Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal de Faro, Augusto Miranda; o Director Regional de Educação do Algarve, Li-
bório Correia; o representante das Freguesias, José António Paula Brito; o representante 
do Ensino Superior Público, António Fragoso de Almeida; o representante do Ensino Se-
cundário Público, Rogério Bacalhau; o representante do Ensino Básico Público, Francisco 
Soares; uma representante da Federação das Associações de Pais do Concelho, Erme-
linda Almeida; o representante dos Serviços Públicos de Saúde, Francisco Mendonça; 
dos Serviços da Segurança Social, Susana Soares; dos Serviços de Emprego e Forma-
ção Profissional, Ana Branco; o representante dos Serviços Públicos da área da Juventu-
de e Desporto, Eduardo Fernandes; das Forças de Segurança, o Subcomissário Hugo 
Marado, da Polícia de Segurança Pública  e o Alferes João Pedro Garcia da Guarda Na-
cional Republicana.______________________________________________________ 
Não estiveram presentes na reunião o Presidente da Assembleia Municipal de Faro, o Sr. 
Luís Coelho (ausência justificada);a representante da Educação Pré-Escolar Pública, 
Educadora Maria Adília Lino; o representante dos Estabelecimentos de Educação e de 
Ensino Básico e Secundário Privados, Renato Costa (ausência justificada); uma represen-
tante da Federação das Associações de Pais do Concelho, Margarida Guerreiro; a repre-
sentante das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Graciete Campos (ausên-
cia justificada); o representante das Associações de Estudantes (ainda não nomeado).___ 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos - Orçamento 2007, o presidente infor-
mou que têm sido realizadas reuniões sobre o Orçamento nas freguesias,  foi apresenta-
do  o ponto da situação nesse domínio e das dificuldades com que as finanças locais em 
geral se debatem e em particular a Câmara Municipal de Faro, que poderá entrar em rup-
tura financeira caso não sejam tomadas medidas que invertam as perspectivas que se 
têm vindo a delinear._______________________________________________________ 
Foram apresentados alguns quadros com o Orçamento Municipal, os quais serão envia-
dos em formato digital aos conselheiros.________________________________________ 
Relativamente ao ponto dois – Discussão e parecer sobre a Carta Educativa do Concelho 
de Faro – o presidente salientou a importância e a urgência em ser aprovado este docu-
mento estratégico no sentido de viabilizar a comparticipação estatal na área da Educação, 
nomeadamente para construção dos novos centros educativos a criar no Concelho de 
Faro.____________________________________________________________________ 
Frisou ainda a boa colaboração que tem existido entre o Município e a Direcção Regional 
de Educação do Algarve.____________________________________________________ 
O Director Regional de Educação referiu que o conteúdo da Carta Educativa está de 
acordo com todos os pontos que foram discutidos nas diversas reuniões de trabalho reali-
zadas com a Câmara Municipal; que cumpre os critérios indicados pelo GIASE e que 
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aponta no sentido da verticalização das Escolas, pelo que merece o parecer favorável da 
Direcção Regional de Educação do Algarve.____________________________________ 
O representante do Ensino Superior Público, António Fragoso de Almeida, apresentou 
felicitações pelo trabalho apresentado e sugeriu a rectificação do quadro número um da 
página oito, no que se refere às licenciaturas na área da Saúde._____________________ 
A representante dos pais e encarregados de educação, Ermelinda Almeida, sugere que 
se actualizem os dados relativos ao ano lectivo em curso. Propôs ainda que o quadro nú-
mero quarenta e um, constante da página setenta e quatro, seja colocado junto da infor-
mação relativa a alunos e  frequência escolar.________________________________ 
O representante do Ensino Secundário Público, Rogério Bacalhau, realçou que se trata de 
um documento exaustivo de grande qualidade; como detalhe sugere algumas pequenas 
rectificações, nomeadamente  no segundo ponto constante do quadro número um, página 
oito, que passará a referir “a localização costeira privilegiada de Faro, propiciadora da 
convivência com a Ria Formosa”._____________________________________________ 
Na página vinte e um, ao abordar o Sector Terciário, dever-se-á realçar o peso do Sector 
dos Serviços, que no Concelho de Faro ocupa um papel mais importante que o do Tu-
rimo.____________________________________________________________________
_ 
Nas páginas trinta e oito e quarenta e quatro dever-se-á retirar a coluna de totais de alu-
nos.____________________________________________________________________ 
Na página cinquenta e cinco, será feita a rectificação no número de turmas do décimo 
ano.____________________________________________________________________ 
No âmbito da caracterização das Escolas, será retirado o ranking das Escolas Secundá-
rias.____________________________________________________________________ 
Deverão ser revistos os dados constantes do quadro trinta, página sessenta e um – taxa 
de escolarização._________________________________________________________ 
Deverão ainda ser verificados os números relativos à “taxa de ocupação” constantes do 
quadro número quarenta e oito da página oitenta e dois.___________________________ 
Ficou acordado que os conselheiros irão enviar as suas propostas e contributos por e-mail 
até ao dia dez de Novembro._________________________________________________ 
O responsável do Ensino Superior Público, António Fragoso de Almeida, propôs que no 
âmbito da Validação de Competências sejam referidos dados relativos à Escola de Hote-
laria e Turismo – alunos em processo e alunos certificados – ponto três ponto noventa e 
nove, na página setenta e um – dados que serão fornecidas pela Direcção Regional de 
Educação do Algarve.______________________________________________________ 
O Presidente referiu-se à Carta Educativa como documento que estabelece um rumo es-
tratégico do Município nas áreas da educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino bási-
co até dois mil e dez .___________________________________________________ 
De seguida referiu que uma vez que ainda subsistem problemas de infra-estruturas a re-
solver no Primeiro Ciclo, ainda não é possível passar para a resolução dos problemas no 
Pré-Escolar, pretendendo-se dar uma resposta não só em termos de infra-estrutura mas 
também na qualidade das mesmas._______________________________________ 
No âmbito das Propostas apresentadas  –  ponto um ponto um, página noventa e um – 
deverá ser mais alargada a abordagem feita aos Agrupamentos de Escolas.___________ 
Ainda no 1.1 da página noventa e um, no que se refere à Educação Pré-Escolar, deverá 
ser apontado o horizonte temporal para concretização dos objectivos.________________ 
Quanto ao primeiro Ciclo e tendo em vista a “Escola a Tempo Inteiro”, será de equacionar 
o número de novas escolas que será necessário construir._________________________ 
O Director Regional de Educação referiu que para esse objectivo haverá a considerar pa-
ra além das novas escolas a edificar, a ampliação e a requalificação das Escolas existen-
tes.__________________________________________________________________ 
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O Vereador do Pelouro da Educação, Augusto Miranda, referiu o problema da recém 
construída Escola E.B.1 de Montenegro que já não é suficiente para a procura de alunos, 
o que justificará a criação de um centro educativo na zona de Gambelas com a conse-
quente suspensão de funcionamento da Escola E.B.1 de Marchil.____________________ 
O Presidente referiu que no âmbito das propostas constantes da página cem se deve pro-
ceder à alteração do quadro número cinquenta e um – de acordo com os objectivos da 
Câmara Municipal, a saber:__________________________________________________ 
1) em dois mil e sete a construção de duas Escolas, uma na freguesia de Estoi e outra na 
freguesia de S. Pedro - zona do Fórum ou da Lejana - dependendo da localização do ter-
reno que mais cedo seja disponibilizado; _______________________________________ 
2) em dois mil e oito, a construção de duas outras Escolas, das quais uma na freguesia de 
S. Pedro (zona do Fórum ou da Lejana);________________________________________ 
3) até dois mil e dez – dois Centros Educativos, um em Gambelas e outro em Bordeira, 
sendo este último passível de financiamento do Ministério da Agricultura, uma vez que se 
trata de uma zona rural._____________________________________________________ 
Considerando estas alterações, deverá ser feita nova redacção do texto relativo ao PER 
EB1, e alterado quadro cinquenta e um, da página cem, onde deverá constar o horizonte 
temporal de dois mil e dez e os novos centros educativos a criar, em Gambelas e Bordei-
ra, respectivamente._______________________________________________________ 
No âmbito da Educação para a Cidadania (página cento e oito) deverá ser reforçado o 
Programa Escola Segura e os Projectos relacionados com a Prevenção Rodoviária, sendo 
de considerar na Carta Educativa mais objectivos neste âmbito._____________________ 
Não é necessário criar um Centro de Educação Ambiental, uma vez que já existe em fun-
cionamento um Centro Azul; será importante sim maior dinamização do Projecto Eco-
Escolas, com a adesão de mais estabelecimentos de ensino (página cento e um)._______ 
No âmbito das bibliotecas escolares deverá ser reforçada a articulação da Biblioteca Mu-
nicipal com a Direcção Regional de Educação do Algarve. Deverá ainda ser reforçada a 
informatização das Escolas cujo assunto deverá ser incluído na Carta Educativa, no se-
guimento do texto relativo às bibliotecas escolares (página cento e dois).____________ 
Deverão ainda constar do documento mais objectivos qualitativos e melhores respostas 
no âmbito da Leitura, Informática e Desporto.____________________________________ 
Deverá ainda ser retirado do texto o que se refere à criação de um centro municipal sócio-
educativo.________________________________________________________________ 
Ermelinda Almeida, representante dos pais e encarregados de educação, criticou o facto 
de faltar horizonte de concretização a muitos dos objectivos apresentados, pelo que não 
passarão de meros enunciados.______________________________________________ 
Referiu ainda que o texto relativo à Formação e à Educação para a Cidadania e aos 
Transportes, deverão ser mais aprofundados.___________________________________ 
Propôs que no que se refere às fragilidades do Município, a intervenção a realizar em co-
munidades mais isoladas não o seja somente na Ilha da Culatra mas também em todas 
as outras em que se justifique, pelo que será retirado do texto a menção a “Ilha da Cula-
tra”._____________________________________________________________________ 
Deverá ainda constar do capítulo das “Propostas” o Programa “Novas Oportunidades” 
(página noventa e dois).____________________________________________________ 
O Director Regional de Educação propôs que seja criado na Carta Educativa um capítulo 
específico para a “Educação e Formação ”, o qual deverá integrar o texto relativo às “No-
vas Oportunidades”._____________________________________________________ 
O representante dos Serviços Públicos de Saúde, Dr. Francisco Mendonça, propôs que o 
texto denominado Alimentação Saudável (página cento e um) se passe a designar “ Pro-
moção da Saúde” passando assim a ser mais abrangente._________________________ 
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Informou ainda que o Centro de Saúde de Faro, através da Saúde Escolar irá dar início a 
um de Projecto “Estratégia Local de Saúde”, que se irá realizar em duas vertentes:______ 

1- prevenção da obesidade infantil (seis/dez anos);_____________________________ 
2- inclusão escolar de crianças com necessidade educativas e de saúde especiais.____ 

O Vereador Augusto Miranda apresentou o ponto de situação relativamente  ao Programa 
de Generalização do Inglês e Outras Actividades de Enriquecimento Curricular nas Esco-
las Básicas do Primeiro Ciclo de Faro, cujo processo iniciado no dia nove de Outubro es-
tará estabilizado a partir do dia treze de Novembro; foi distribuída informação escrita que 
ficará anexa à presente acta._____________________________________________ 
O Director Regional de Educação informou que na sequência da candidatura ao Progra-
ma de Generalização do Inglês e Outras Actividades de Enriquecimento Curricular a Câ-
mara Municipal de Faro irá receber uma comparticipação no valor de duzentos e cinquen-
ta euros por aluno._____________________________________________________ 
O Presidente referiu que é um objectivo da Câmara Municipal promover através das refe-
ridas actividades a sensibilização das crianças para a Arte, para a Cultura e para o Des-
porto, criando desse modo novos públicos nessas áreas.__________________________ 
O Director Regional de Educação referiu que no próximo ano lectivo os Municípios deve-
rão tentar rentabilizar mais os horários, através de uma maior flexibilização dos mesmos,  
havendo a possibilidade de as Actividades terem lugar no início ou no final dos períodos 
da manhã e da tarde._______________________________________________________ 
O Vereador Augusto Miranda informou que em Janeiro se irá realizar uma reunião com os 
Conselhos Executivos dos Agrupamentos de Escolas a fim de preparar o ano lectivo de 
2007/2008, e no sentido de uma maior rentabilização dos recursos dos Agrupamentos.__ 
Ainda no que se refere ao próximo ano lectivo o Presidente referiu que nos períodos que 
antecedem as nove horas ou após as dezassete horas e trinta minutos deverá haver uma 
maior articulação entre Agrupamentos, Associações de Pais e Encarregados de Educa-
ção e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no sentido de eventualmente ga-
rantir o prolongamento dos horários._________________________________________ 
Deu-se início à discussão do ponto quatro da Agenda de Trabalhos - Programa de Gene-
ralização de Refeições no Primeiro Ciclo do Ensino Básico – tendo sido afirmado pelo re-
presentante dos Serviços Públicos de Saúde, Francisco Mendonça, que foi dada Forma-
ção aos responsáveis pela elaboração das ementas a servir nos refeitórios escolares a 
exemplo do ano anterior. Foi igualmente feita a Análise Qualitativa das Ementas servidas 
nos refeitórios escolares durante segundo período lectivo do ano dois mil e quatro, dois 
mil e cinco, cujo resultado foi positivo.__________________________________________ 
Informou ainda que será realizado um trabalho de promoção de uma alimentação saudá-
vel junto dos professores e dos alunos._________________________________________ 
Ermelinda Almeida, representante da Federação das Associações de Pais do Concelho,  
considera que os bufetes escolares são uma fonte de obesidade e que deveria haver um 
maior controle nesse sector; deveria haver também maior vigilância nos refeitórios à hora 
das refeições._____________________________________________________________ 
O Presidente afirmou que caberá aos pais e encarregados de educação a contratação de  
pessoal para o reforço da vigilância existente.___________________________________ 
O representante das Forças de Segurança da PSP, Subcomissário Hugo Marado, realçou 
o trabalho pedagógico que foi realizado pela Escola Segura no âmbito da prevenção ro-
doviária e que essas boas práticas não se deveriam perder devendo ser promovidos  ou-
tros projectos nessa área; considera também importante facilitar a deslocação das crian-
ças mais problemáticas à Biblioteca ou a espaços desportivos, nos seus tempos li-
vres.______  
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O Prof. Rogério Bacalhau, representante do Ensino Secundário Público, propôs a inclusão 
na Carta Educativa do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular, já em cur-
so._____________________________________________________________________ 
O Vereador Augusto Miranda referiu que será de incluir no documento a vertente do Des-
porto, entre outras._________________________________________________________ 
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. 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Dr. José Apolinário 

Presidente da Câmara Municipal de Faro 

 
 
 

______________________________ 
Dr. Paula Brito 

Representante das Juntas de Freguesia 

 

 
 
 

______________________________ 
Eng.º Libório Correia  

Director Regional de Educação do Algarve  

 
 

 
 

_____________________________ 
Dr. Francisco Mendonça 

Representante dos Serviços Públicos de Saúde  

 
 
 

______________________________ 
Dr.ª Ana Branco  

Representante do  Serviço de Emprego e Formação  
Profissional  

 
 
 

______________________________ 
Alferes João Pedro A. da Costa Garcia 

Representante das Guarda Nacional Republicana em repre-
sentação das Forças de Segurança 

 

 
 

______________________________ 
Dr. Francisco Manuel Conde Soares  

Representante do Ensino Básico Público 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
____________________________ 

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

 
 
 
   ______________________________ 

Dr. Rogério Bacalhau Coelho 
Representante do Pessoal Docente do  

Ensino Secundário Público 

 
 
 

______________________________ 
Dr. António Fragoso de Almeida 

Representante do Ensino Superior Público 

 

 
 

______________________________ 
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. Eduardo Fernandes  

Em representação dos Serviços Públicos  
da área da Juventude e Desporto 

 
 
 

_______________________________ 
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Subcomissário Hugo Marado 
Representante da Polícia de Segurança Pública 

 em representação das Forças de Segurança 

 


