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Conselho Municipal de Educação 
 

 
Acta número cinco 

 
 

Aos vinte e sete 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 – Aprovação da Carta Educativa._____________________________________ 
Ponto dois – Ponto da situação relativa às Actividades de Enriquecimento Curricular;____ 
Ponto três – Outros assuntos.________________________________________________ 
Estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Faro, José Apolinário; o Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Faro, Augusto Miranda; em representação da Direc-
ção Regional de Educação do Algarve, Fernando Rafael; o representante das Freguesias, 
José António Paula Brito; o representante do Ensino Secundário Público, Rogério Baca-
lhau; o representante dos estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário Privados, Re-
nato Costa, uma representante da Federação das Associações de Pais do Concelho, Er-
melinda Almeida; o representante dos Serviços Públicos de Saúde, Francisco Mendonça; 
o representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, António Palma; o re-
presentante dos Serviços Públicos da área da Juventude e Desporto, Eduardo Fernandes; 
das Forças de Segurança, o Subcomissário Hugo Marado, da Polícia de Segurança Pú-
blica e o Alferes João Pedro Garcia, da Guarda Nacional Republicana._____________ 
Não estiveram presentes na reunião o Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Luís 
Coelho; o representante do Ensino Superior Público, António Fragoso de Almeida (ausên-
cia justificada); o representante do Ensino Básico Público, Francisco Soares; a represen-
tante da Educação Pré-Escolar Pública, Educadora Maria Adília Lino; uma das  represen-
tantes da Federação das Associações de Pais do Concelho, Margarida Guerreiro; a re-
presentante das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Graciete Campos (au-
sência justificada); o representante das Associações de Estudantes (ainda não nomea-
do)._____________________________________________________________________ 
Verificada a existência de quórum, o Presidente deu início aos trabalhos começando por 
agradecer os contributos enviados pelos conselheiros para a Carta Educativa e que foram 
tidos em consideração no documento, para além de novas matérias que foram também 
incluídas, nomeadamente nas áreas cultural e desportiva, o que veio desse modo enri-
quecer o documento._______________________________________________________ 
O Presidente informou ainda que foram realizadas reuniões com as Juntas de Freguesia 
nas quais foi apresentada e discutida a Carta Educativa do Concelho. De seguida foi pas-
sada a palavra aos conselheiros a fim de se manifestarem sobre o documento em discus-
são.____________________________________________________________________ 
Fernando Rafael, da Direcção Regional de Educação do Algarve, referiu que a Carta 
Educativa foi analisada tendo-se concluído que nenhuma das alterações incorporadas 
colidiu com os pressupostos já analisados e que mereceram o parecer positivo da Direc-
ção Regional de Educação do Algarve. Considerou ainda a importância da inclusão feita 
de novos equipamentos educativos, nomeadamente nas Gambelas. A Direcção Regional 
de Educação do Algarve mantém assim o parecer positivo já apresentado.____________ 
Rogério Bacalhau, representante do Ensino Secundário Público, questionou se a Carta 
Educativa tem período de vigência estabelecido, tendo o prof. Fernando Rafael informado 
que toda a projecção constante da Carta está perspectivada até dois mil e onze, data a 
partir da qual poderá vir a ser reformulada; referiu ainda que se trata de um documento 
dinâmico e flexível, pelo que poderão ser feitos os necessários ajustamentos.Rogério Ba-
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calhau enalteceu ainda a qualidade do documento e apresentou felicitações à equipa que 
o elaborou.___________________________________________________________ 
Ermelinda Almeida, representante da Federação das Associações de Pais do Concelho, 
questionou se está prevista avaliação contínua da Carta Educativa, tendo sido informada 
que a monitorização tem esse papel.__________________________________________  
Ermelinda Almeida congratulou-se ainda pelo facto de terem sido incluídos na Carta Edu-
cativa os contributos dos conselheiros, o que contribuiu para a qualidade final do docu-
mento, enriquecido com as alterações feitas e vertentes agora incorporadas.___________ 
Os representantes dos Serviços Públicos de Saúde, dos Serviços de Emprego e Forma-
ção Profissional, das Forças de Segurança e do Desporto, respectivamente, apresenta-
ram a sua aprovação ao documento.__________________________________________ 
O representante do Desporto, Eduardo Fernandes, congratulou-se pelo facto de ter sido  
inserida na Carta a vertente do Desporto e apresentou as suas  felicitações pela  qualida-
de do trabalho apresentado. _________________________________________________ 
O representante do Ensino Básico e Secundário Privados, Renato Costa, referiu que em-
bora possa ser considerado tardio pelo facto de não ter estado presente na reunião ante-
rior, gostaria de apresentar o seu contributo relativamente ao ensino privado. Referiu que 
internacionalmente há casos de boas práticas, sendo o ensino privado chamado a colabo-
rar com as escolas públicas, investindo mais nas aprendizagens, para que os alunos se-
jam amanhã mais competitivos; essa questão poderia estar mais explícita no documento, 
referiu.____________________________________________________________ 
Rogério Bacalhau usou da palavra para salientar que se trata de uma situação idêntica à 
do Ensino Secundário, o qual é referido e tido em consideração na Carta Educativa, no 
entanto sem o tratamento exaustivo das áreas que são da competência directa do Muni-
cípio (Pré-Escolar e Ensino Básico), o que é legítimo uma vez que é necessário perspec-
tivar e justificar a aplicação dos dinheiros públicos ao nível do Município.______________ 
Fernando Rafael, representante da Direcção Regional de Educação do Algarve, referiu 
ainda que essa intervenção ao nível do ensino privado, pela sua natureza privada, não 
surge neste tipo de documentos, uma vez que as competências do Município são mais na 
esfera pública do Pré-escolar e do Primeiro Ciclo, não cabendo ao Município delinear  
estratégias de intervenção directa no âmbito do ensino privado. Apesar disso, o Município 
não descurou essa realidade na Carta Educativa, pois teve em conta toda a oferta dispo-
nibilizada pelo ensino privado e cooperativo, o que está espelhado no estudo dos equi-
pamentos a criar. Não existe uma intervenção  explicita, mas esta existe implicitamente.__ 
O Presidente referiu ainda que o Município está disponível para receber investimentos no  
âmbito do ensino privado no Concelho, o que virá aumentar a competitividade e a quali-
dade do ensino. O que se pretende é exactamente melhorar a qualidade do serviço pres-
tado na Educação e na Formação.____________________________________________  
Terminadas as intervenções dos conselheiros colocou-se o documento à aprovação do 
Conselho, tendo a Carta Educativa obtido parecer favorável.______________________ 
De seguida passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos -  Actividades de Enriqueci-
mento Curricular.__________________________________________________________ 
O Presidente informou o Conselho que após algumas dificuldades iniciais se avançou 
com as Actividades, no entanto ainda há questões a resolver, nomeadamente a possibili-
dade de implementar horários de funcionamento até às dezoito horas e trinta minutos – 
uma questão ainda a ser analisada. ___________________________________________ 
O Vereador do Pelouro da Educação, Augusto Miranda, referiu que com a construção de 
novas escolas será possível adoptar o regime normal em todas elas, o que permitirá alar-
gar as Actividades de Enriquecimento Curricular a todos os alunos e com um leque de 
actividades mais alargado.__________________________________________________ 
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O Vereador informou ainda que a abordagem à Ciência é importante e que nesse âmbito 
o protocolo que foi estabelecido com o Centro de Ciência Viva para o desenvolvimento de 
Actividades de Enriquecimento Curricular teve uma boa aceitação nas Escolas.________  
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 

 
 
 

______________________________ 
Prof. Fernando Rafael  

Representante da Direcção Regional  
de Educação do Algarve  

 

 
 

______________________________ 
Dr. Rogério Bacalhau Coelho 

Representante do Pessoal Docente do  
Ensino Secundário Público 

 
 

 
 

_____________________________ 
Eng.ª Ermelinda de Almeida 

Representante da Federação das Associações 
de Pais do Concelho 

 
 
 

______________________________ 
Dr. António Palma  

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 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
____________________________ 

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

 
 
 
______________________________ 

Dr. Paula Brito 
Representante das Juntas de Freguesia 

 
 

 
 

______________________________ 
Dr. Renato Costa 

Representante dos Estabelecimentos de Educação e Ensino   
 Basco e Secundário Privados  

 

 
 
 

_____________________________ 
Dr. Francisco Mendonça 

Representante dos Serviços Públicos de Saúde  

 

 
 

______________________________ 
Prof. Eduardo Fernandes  

Em representação dos Serviços Públicos  
da área da Juventude e Desporto 

 
 
 

 
_____________________________ 

Subcomissário Hugo Marado 
Representante da Polícia de Segurança Pública 

 em representação das Forças de Segurança 

 


