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Conselho Municipal de Educação 
 

Acta Número Seis 
 
Aos dezassete dias do mês de Maio de dois mil e sete, pelas dezoito horas, no Salão 
Nobre dos Paços do Município reuniu o Conselho Municipal de Educação com a seguinte 
ordem de trabalhos: _______________________________________________________ 
Ponto um – Leitura e aprovação da acta da reunião anterior;________________________ 
Ponto dois – Proposta do Centro de Emprego de Faro – Preparação do Plano de 
Formação para o ano lectivo 2007/2008;_______________________________________ 
Ponto Três – Verticalização dos Agrupamentos de Escolas;________________________ 
Ponto Quatro – Suspensão do funcionamento de Escolas E.B.1;_____________________ 
Ponto Cinco – Carta Educativa – Ponto da Situação;______________________________ 
Ponto Seis – Avaliação do Enriquecimento Curricular 2006/2007;____________________ 
Ponto Sete – Informação sobre proposta de transferência de competências para o 
Município na área da Educação;______________________________________________ 
Ponto Oito – Preparação do Próximo Ano Lectivo 2007/2008;_______________________ 
Ponto Nove – Outros Assuntos;_______________________________________________ 
Estiveram presentes:_______________________________________________________ 
Presidente da Câmara Municipal de Faro, José Apolinário; o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Faro, Augusto Miranda; em representação da Direcção Regional de 
Educação do Algarve, Fernando Rafael; o representante do Ensino Secundário Público, 
Rogério Bacalhau Coelho; o representante dos Estabelecimentos de Ensino Básico e 
Secundários Privados, Renato Costa; o representante do Ensino Básico Público, 
Francisco Soares; a representante do Pessoal Docente de Educação Pré-escolar Pública, 
Maria Adília Lino; as representantes das Associações de Pais, Ermelinda Almeida e 
Margarida Guerreiro; a representante das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, Graciete Campos; o representante dos Serviços Públicos de Saúde, Francisco 
Mendonça; a representante dos Serviços da Segurança Social, Maria Susana Soares; o 
representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, António Palma; o 
representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude e Desporto, Eduardo 
Fernandes; os representantes das Forças de Segurança, Hugo Marado (PSP) e João 
Garcia (GNR). Estiveram, ainda, presentes na qualidade de convidados o Director de 
Departamento Acção Social, Educação, Desporto e Juventude, João Costa; a Vice-
Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Vertical de Escolas D. Afonso III; a 
Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Vertical de Escolas de Estoi, Dulce 
Diogo; A Presidente do Conselho Executivo da Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico 
de Alto Rodes; a Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Horizontal de São 
Luís, Cidália Caetano; o Presidente da Junta de Freguesia da Sé, Joaquim Teixeira; em 
representação do Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Marco Formosinho; o 
Presidente da Junta de Freguesia de Montenegro, Manuel Gonçalves; o Presidente da 
Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, Leonardo Abreu.____________________ 
Não estiveram presentes na reunião o Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Luís 
Coelho; o Representante das Juntas de Freguesia do Concelho, José Paula Brito; O 
representante do Ensino Superior Público, António Fragoso de Almeida (ausência 
justificada por escrito); o representante das Associações de Estudantes (ainda não 
nomeado)._______________________________________________________________ 
Das entidades convidadas não estiveram presentes a Presidente do Conselho Executivo 
do Agrupamento de Escolas da Sé, Maria Justina Mendes, a Presidente do Conselho 
Executivo do Agrupamento de Escolas do Montenegro, Ana Fevereiro; o Presidente do 
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Conselho Executivo do Agrupamento João da Rosa, António Camacho, o Presidente da 
Junta de Freguesia da Conceição, José Jerónimo.________________________________  
Verificada a existência de quórum, o Vice-Presidente agradeceu a presença de todas as 
entidades ali representadas e deu início à reunião. _______________________________ 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, a Acta da reunião anterior foi lida 
pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, Augusto Miranda; a representante 
das Associações de Pais, Ermelinda Almeida, sugeriu uma pequena alteração na Acta, a 
qual foi aceite e rectificada à mão pelo Vice-Presidente, tendo sido a acta aprovada.__ 
No que diz respeito ao ponto dois da ordem de trabalhos, o representante do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional de Faro, António Palma, propôs a criação de um Plano 
de Formação no Concelho de Faro que se adapte às necessidades de formação da 
comunidade educativa e da população em geral. Em representação da Direcção Regional 
de Educação do Algarve, Fernando Rafael, referiu que existe um documento, elaborado 
em parceria pela DREA e o IEFP, que reflecte o que se perspectiva desenvolver em cada 
estabelecimento de ensino nos vários concelhos do Algarve; o referido documento 
contempla a oferta formativa relativamente ao presente ano lectivo e ao ano lectivo dois 
mil e sete / dois mil e oito. Ermelinda Almeida, Representante das Associações de Pais, 
manifestou preocupação pelo facto de não existir um gabinete de aconselhamento nas 
Escolas dos segundo e terceiro Ciclos do Ensino Básico, de forma a orientar os jovens 
nas futuras escolhas profissionais, referindo, ainda, que os cursos profissionais existentes 
estão direccionados para uma população adulta e não para os alunos que terminam o 
nono ano de escolaridade. Em resposta à intervenção de Ermelinda Almeida, António 
Palma referiu que toda a informação alusiva aos cursos profissionais do IEFP se encontra 
disponível na Internet. Fernando Rafael, em representação da DREA, mencionou ainda 
que a Direcção Regional de Educação do Algarve é a entidade que gere a Rede Escolar 
e procura encontrar equilíbrios entre os cursos que são ministrados nas Escolas: no site 
da DREA é possível encontrar informação relativa aos cursos que são ministrados em 
cada Escola do Algarve; referiu ainda que é à Escola que compete em primeira instância 
informar os Encarregados de Educação sobre os vários cursos que lá são leccionados. 
Rogério Bacalhau, representante do Ensino Secundário Público, tomou a palavra 
fornecendo o endereço do Website do Governo, www.novasoportunidades.gov.pt, 
salientado que é uma boa fonte de informação sobre todos os cursos existentes ao nível 
do ensino Secundário Público; Informou de seguida que as Escolas Secundárias estão a 
divulgar, junto das Escolas Básicas e dos Encarregados de Educação, os cursos que 
existem no Ensino Secundário, de forma a elucidar os jovens que terminam o nono ano 
de escolaridade sobre as possíveis escolhas, motivando-os para o prosseguimento dos 
estudos._________________________________________________________________ 
O Vice-Presidente do Município de Faro, Augusto Miranda, comunicou que a Carta 
Educativa do Concelho de Faro, foi aprovada por maioria absoluta em Reunião de 
Assembleia Municipal e foi homologada pela Excelentíssima Senhora Ministra da 
Educação, Maria de Lurdes Rodrigues. ________________________________________ 
No que concerne ao ponto três da ordem de trabalhos, a Chefe de Divisão da Educação 
do Município de Faro, Elsa Vaz, através de data show fez uma apresentação em Power 
Point sobre a Verticalização do Agrupamentos de Escolas, nomeadamente sobre o 
Agrupamento Vertical de Escolas de Estoi, Agrupamento Vertical de Escolas D. Afonso III 
e o Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Joaquim Magalhães.______________________ 
Relativamente ao ponto quatro, a Chefe de Divisão da Educação referiu ainda o 
encerramento da Escola do primeiro ciclo de Mata Lobos, no próximo ano lectivo. ______ 
No ponto cinco da ordem de trabalhos, a Chefe de Divisão da Educação do Município de 
Faro, Elsa Vaz, através de diapositivos apresentou os dados relativos ao ponto da 
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situação da Carta Educativa do Concelho de Faro. Referiu que relativamente ao 
fornecimento de refeições nas Escolas E.B.1 os problemas foram ultrapassados, tendo 
sido em algumas Escolas improvisados espaços para servir como refeitório e todas as 
Escolas do primeiro ciclo do Concelho estão a servir refeições aos seus alunos. _______ 
O Senhor Presidente do Município de Faro, José Apolinário, pediu desculpa pelo atraso; 
mencionou que tendo em conta a nova Lei das Finanças Locais, em que o Município de 
Faro foi fortemente penalizado, e tendo ainda em conta a conjuntura económica do 
Município não se reúnem condições favoráveis ao desenvolvimento dos projectos das 
Escolas, só será possível se estes se enquadrarem nos quadros comunitários._________  
O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, Leonardo Abreu, referiu 
que as Escolas urbanas estão sobrelotadas ao contrário do que se passa com as Escolas 
rurais, seria importante o investimento nos estabelecimentos de ensino da zona rural, 
como é o caso das Escolas do Primeiro Ciclo de Estoi e de Santa Bárbara de Nexe, de 
forma a combater a desertificação, tendo em conta que se as escolas rurais oferecerem 
melhores condições às crianças, estas não serão transferidas para as Escolas da cidade. 
Referiu que na Escola do Primeiro Ciclo do Medronhal, as crianças almoçam num 
contentor; na Escola do Primeiro Ciclo de Bordeira os pais estão na expectativa em 
relação às obras, esperando que sejam criadas condições para que os seus filhos 
possam regressar a esse estabelecimento de ensino; O Vice-Presidente, Augusto 
Miranda, mencionou que as obras na Escola do primeiro ciclo do ensino básico de 
Medronhal estão atrasadas e que possivelmente não estarão concluídas aquando do 
inicio do próximo ano lectivo, justificou este atraso pelo facto de os fornecedores de 
materiais de construção fecharem no mês de Agosto, para férias. Fernando Rafael, da 
Direcção Regional da Educação do Algarve, tomou a palavra para mencionar que a 
Escola de Medronhal, actualmente com vinte alunos, tem apenas uma sala de aula. Diz 
que quando existem mais de dezoito alunos numa turma mista (do primeiro ao quarto ano 
de escolaridade), essa tem que ser desdobrada, mas como este estabelecimento de 
ensino tem apenas uma sala celebrou-se um acordo, entre a DREA e o Conselho 
Executivo do Agrupamento, que permite que exista apenas uma turma a funcionar em 
horário normal, possibilitando assim que esta escola usufrua de Actividades 
Enriquecimento Curricular. Referiu ainda que vai haver um ligeiro aumento de alunos na 
referida Escola, cerca de sete, o que vai levantar problemas caso as obras não estejam 
concluídas no início do ano escolar. Propõe que os alunos que excedam os dezoito sejam 
inscritos noutras escolas, por exemplo, na Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e 
Jardim de Infância da Conceição. ____________________________________________ 
O Vice-Presidente do Município de Faro, Augusto Miranda, informou que a Escola de 
Montenegro, que abriu em Setembro de dois mil e seis, foi um caso de sucesso de 
procura; existem nove turmas e a sala dos professores foi transformada em sala de aula 
para dar resposta ao elevado número de inscrições. Referiu que devido ao excesso de 
alunos, foram feitas diligências no sentido de criar condições na antiga Escola de 
Montenegro para receber três turmas no próximo ano lectivo. Salienta que a inclusão da 
Escola de Gambelas na Carta Educativa do Concelho de Faro foi uma medida muito 
acertada. Fernando Rafael concorda e reforça dizendo que a Escola de Montenegro é um 
foco de atracção para os pais, porque se trata de uma escola com boas condições. 
Informa que a tipologia dos Estabelecimentos de Ensino vai ser alterada, as escolas que 
têm no seu recinto um Jardim de Infância passarão a chamar-se “Escola Básica Integrada 
com Jardim de Infância”. Ermelinda Almeida, representante das Associações de Pais, 
revela que lhe agradou o facto das Escolas Urbanas e Rurais aparecerem separadas na 
Carta Educativa. Propõe que se encare o problema da desertificação no meio rural e que 
se antecipe os problemas de forma que a resposta a dar seja a mais adequada. O Vice-
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Presidente, Augusto Miranda, refere que tem sido essa a preocupação do Executivo, 
sendo exemplo disso a Escola de Bordeira que esteve em vias de ser encerrada, mas 
onde foram criadas condições para que as crianças lá permaneçam._________________  
No ponto número seis da ordem de trabalhos, Avaliação das Actividades de 
Enriquecimento Curricular dois mil e seis / dois mil e sete, foram apresentadas pela Chefe 
de Divisão da Educação, Elsa Vaz, diapositivos sobre as Actividades e a adesão às 
mesmas nos vários Agrupamentos; referiu que para preparar o próximo ano lectivo foram 
realizadas diversas reuniões com os Agrupamentos que propuseram as Actividades que 
pretendem implementar nas Escolas, tendo em conta as preferências dos alunos. O 
Senhor Presidente, José Apolinário, sublinhou que este trabalho tem uma avaliação 
positiva e que o Município aderiu em pleno a este programa, porque o considera 
importante para a formação das crianças. Apelou aos Agrupamentos para que ponderem 
nos seus objectivos tendo em conta os do Município. A Música, o Inglês, as Artes são 
disciplinas prioritárias e só assim os objectivos a que este programa se propõe serão 
cumpridos. Referiu ainda que os horários têm de ser ajustados devido às dificuldades 
financeiras do Município. O Senhor Vice-Presidente, Augusto Miranda, reforçou 
afirmando que foram muitas as dificuldades na implementação das Actividades de 
Enriquecimento Curricular, nomeadamente o facto do horário escolar ser pouco flexível, 
não ter sido possível realizar protocolos com algumas Entidades e a dificuldade em 
recrutar docentes. Pensando nestas dificuldades, as escolas vão oferecer as Actividades 
de Enriquecimento Curricular tendo em conta as condições (material e espaço) e as 
preferências dos alunos. Margarida Guerreiro, representante das Associações de Pais do 
Concelho, congratula o Município pelos resultados do programa, fundamentando que se 
torna difícil trabalhar sem recursos e foi esse o caso, pelo menos no que diz respeito às 
aulas de Música. O representante dos Serviços Públicos da área do Desporto e da 
Juventude, Eduardo Fernandes, fez alusão a um estudo da ARS, sobre a Obesidade, e 
referiu que trinta por cento dos Jovens sofrem de obesidade e que é nesta fase que é 
necessário incutir hábitos para a prática desportiva. Salienta que é importante, também, 
criar condições mais favoráveis, quer ao nível de espaços quer ao nível de materiais, 
para a prática desportiva. O representante da ARS, Francisco Mendonça, acrescenta que 
um estudo de dois mil e quatro, no concelho de Faro, diz que nove por cento dos obesos 
se encontra entre os sete/nove anos e que a obesidade vai aumentar um por cento em 
cada ano que passa. É importante mudar hábitos alimentares e implementar práticas 
desportivas e comportamentos mais saudáveis. O representante dos Estabelecimentos 
de Educação e de Ensino Básico e Secundário Privados, Renato Costa, mencionou que 
considera que em Inglaterra estão implementadas boas medidas na adopção de hábitos 
alimentares saudáveis. Fernando Rafael, DREA, congratula o Município de Faro pela 
forma como ultrapassou os vários obstáculos. O Senhor Presidente do Município, José 
Apolinário, concluiu que os monitores que concorrem às Actividades de Enriquecimento 
Curricular apenas o fazem enquanto não arranjam uma alternativa mais satisfatória, 
tornando-se difícil manter coeso o grupo de Monitores/Professores contratados no início 
do ano lectivo.____________________________________________________________ 
Ponto sete da ordem de trabalhos, o senhor Presidente do Município de Faro, José 
Apolinário, refere que a curto prazo se chegará a um consenso em relação à 
transferência de competências para o Município na área da Educação, passando este 
Município a ter mais duzentos e cinquenta funcionários. __________________________ 
Ponto oito da ordem de trabalhos, o Director de Departamento, João Costa, refere que é 
fundamental a utilização da Carta Educativa no planeamento do próximo ano lectivo, 
fazendo alusão à necessidade dos Agrupamentos fazerem auto diagnóstico para 
perceberem as suas maiores dificuldades. Propôs que os agrupamentos avaliassem de 
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forma ponderada a necessidade ou não de prolongamento do horário escolar. Sugere, 
ainda, que os Agrupamentos criem circuitos que simplifiquem os problemas que surgem 
nas Escolas. O Vice-Presidente refere que terá que ser agendada nova reunião para 
aprovar esta proposta._____________________________________________________ 
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. Francisco Soares 
Representante do Pessoal Docente de  

Ensino Básico Público 

 
 

_____________________________ 
Dr. Renato Costa 

Representante dos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino   

 Basco e Secundário Privados  

 
 

_____________________________ 
Dr.ª Margarida Guerreiro 

Representante da Federação das Associações 
 de Pais 

 
 
 

_____________________________ 
Dr. Francisco Mendonça 

Representante dos Serviços Públicos de Saúde  

 
 
 

_____________________________ 
Dr. António Palma  

Representante do  Serviço de Emprego e Formação  
Profissional  

 
 
 

___________________________ 
Subcomissário Hugo Marado 

Representante da Polícia de Segurança Pública 
 em representação das Forças de Segurança 

 

 
 
_____________________________ 

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 

 
 
_____________________________ 

Educadora Maria Adília Lino 
Representante da Educação Pré-Escolar Pública  

 
 
 

_____________________________ 
Eng.ª Ermelinda de Almeida 

Representante da Federação das Associações 
de Pais do Concelho 

 
 

 

_____________________________ 
Dr.ª Graciete Campos  

Representante das Instituições Particulares de  
Segurança Social  

 

 
 

_____________________________ 

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 

 
 
 
____________________________ 
Tenente João Pedro A. da Costa Garcia 

Representante da Guarda Nacional Republicana em 
representação das Forças de Segurança 
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___________________________________________ 

Dr. João Costa 
Director do Dep. da Cultura, Educação, Desporto e 

Acção Social  da CMF 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Dr.ª Luísa Afonso 

Representante do Agrupamento de Escolas 
 D. Afonso III 

 
 
 
 
 
___________________________________________ 

Dr. ª Dulce Diogo 
Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento 

de Escolas de Estoi  
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Prof.ª Domingas Gaspar  

Presidente do Conselho Executivo da Escola E.B.1 de 
Alto Rodes  

 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Prof.ª Cidália Caetano  

Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento 
Horizontal de S. Luís  
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Sr. Joaquim Eduardo Gonçalves Teixeira  

Presidente da Junta de Freguesia da Sé   
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Sr. Marco Formosinho  

Representante da Junta de Freguesia de S. Pedro  
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Sr. Manuel João dos Santos Gonçalves  
Presidente da Junta de Freguesia de Montenegro  

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Dr. Leonardo Aniceto Bexiga Abreu  

Presidente da Junta de Freguesia de St.ª Bárbara de 
Nexe 

 


