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Conselho Municipal de Educação 
 

Acta Número Sete  
 
Aos onze dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito, pelas dezassete horas e vinte 
minutos, no Salão Nobre dos Paços do Município reuniu o Conselho Municipal de 
Educação com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------- 
Ponto um – Leitura e aprovação das Actas número cinco e número seis das reuniões 
anteriores;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois – Tomada de posse dos novos representantes da Federação das Associações 
de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Faro;---------------------------------------- 
Ponto Três – Recondução/reeleição dos mandatos dos representantes do Conselho 
Municipal de Educação de Faro de acordo com o número dois do artigo quinto do 
Decreto-Lei número sete/dois mil e três de quinze de Janeiro;-------------------------------------- 
Ponto Quatro – Avaliação geral do início do ano lectivo dois mil e sete/dois mil e oito;------- 
Ponto Cinco – Indicação de um elemento para a Comissão de Acompanhamento e 
Monitorização do Contrato de Autonomia da Escola Secundária Pinheiro e Rosa;------------ 
Ponto Seis – Criação de uma Comissão para o estudo e definição do Quadro de Valor e 
Excelência para o Ensino Básico (primeiro, segundo e terceiro Ciclos) e ensino 
Secundário do Município;-------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Sete – Definição do Grupo de Trabalho para a Promoção da Saúde no Ensino 
Básico e acompanhamento do Programa de Combate à Obesidade Infantil;-------------------- 
Ponto Oito – Definição do Grupo de Trabalho para monitorização da Carta Educativa;------ 
Ponto Nove – Transferência de competências para o Município na área da Educação – 
informação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Dez – Outros Assuntos;--------------------------------------------------------------------------------
Estiveram presentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, José Apolinário; o Vereador do Pelouro da 
Educação da Câmara Municipal de Faro, Augusto Miranda; o Director Regional de 
Educação do Algarve, Luís Correia; o representante das Freguesias, José António Paula 
Brito, o representante do Ensino Secundário Público, Rogério Bacalhau Coelho; o 
representante do Ensino Básico Público, Francisco Soares; a representante do Pessoal 
Docente de Educação Pré-Escolar Pública, Maria Adília Lino; o representante dos 
Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundários Privados, Renato Costa; os 
representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação, Nuno Grade e 
Maria Alexandra Rodrigues; 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 o 
primeiro Sargento Rodrigues da GNR (em substituição do Tenente João Garcia). 
Estiveram, ainda, presentes na qualidade de convidados o Director de Departamento 
Acção Social, Educação, Desporto e Juventude, João Costa, o Técnico Superior de 
segunda classe da Divisão de Educação, José Domingos e Ana Neves, que secretariou a 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes na reunião o Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Luís 
Coelho; o representante do Ensino Superior Público, António Fragoso de Almeida 
(ausência justificada por escrito); o representante das Associações de Estudantes (ainda 
não nomeado). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Verificada a existência de quórum, o Vereador da Educação iniciou a reunião começando 
pelo ponto dois da ordem de trabalhos, dando as boas vindas e apresentando os dois 
novos representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação, Maria 
Alexandra Rodrigues e Nuno Grade; registou a forma de grande abertura e colaboração 
verificada até ao momento por parte da Direcção Regional de Educação do Algarve; 
saudou o novo Director Regional de Educação do Algarve, Luís Correia, desejando-lhe 
felicidades no desempenho das funções do cargo que inicia. --------------------------------------- 
O Director Regional de Educação do Algarve, Luís Correia, agradeceu as palavras do 
Vereador da Educação e reafirmou a postura e a forma como a Direcção Regional de 
Educação tem colaborado até ao momento, frisando que a cooperação deverá ser cada 
vez mais activa para atingir os objectivos que se avizinham na área da Educação.----------- 
O Vereador da Educação referiu que a Carta Educativa do Concelho de Faro foi 
elaborada integralmente pelos serviços da Câmara Municipal de Faro e que quando foi 
submetida à aprovação do Conselho Municipal de Educação sofreu profundas alterações 
que a melhoraram substancialmente. Tendo resultado do esforço de todos um documento 
final muito melhorado, testemunho do trabalho positivo do Conselho Municipal de 
Educação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, foi dispensada a leitura das Actas 
número cinco e número seis, uma vez que estas haviam sido enviadas em anexo à 
convocatória da presente reunião para todos os conselheiros; o representante do Ensino 
Secundário Público, Rogério Bacalhau Coelho, sugeriu uma pequena alteração na Acta 
número cinco, a qual foi aceite e rectificada à mão pelo Vereador da Educação, tendo sido 
as actas aprovadas por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 
No que diz respeito ao ponto três da ordem de trabalhos, Augusto Miranda sugeriu que, 
tendo em conta que o mandato de alguns conselheiros caducou, deverão ser oficiadas as 
entidades em questão para que sejam nomeados ou reconduzidos os representantes no 
Conselho Municipal de Educação visto que, de acordo com o artigo quinto do Regimento 
deste Conselho, os mandatos têm a duração de dois anos lectivos.------------------------------ 
O Vereador da Educação propôs ao Conselho que se dirigisse um convite ao presidente 
do Centro de Formação de Professores de Faro e São Brás de Alportel a estar presente 
nas reuniões a título de convidado do Conselho Municipal de Educação, o que foi 
aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 
No que concerne ao ponto quatro da ordem de trabalhos, Augusto Miranda fez uma 
avaliação geral do presente ano lectivo; manifestou que na sua opinião o Programa de 
Actividades de Enriquecimento Curricular do Primeiro Ciclo do Ensino Básico é uma das 
reformas mais estruturantes no ensino do Primeiro Ciclo do Ensino Básico dos últimos 
trinta anos. No presente ano lectivo verificaram-se alguns problemas no recrutamento de 
professores de Música, dos doze professores necessários só foi possível recrutar três. 
Devido a esta escassez de docentes os horários foram atribuídos, através da celebração 
de protocolos, ao Centro de Ciência Viva do Algarve e à Academia de Xadrez do Algarve. 
Comparativamente ao ano lectivo anterior, presentemente verifica-se um número 
significativo de turmas do primeiro ciclo do ensino básico integradas na Ciência Viva, 
aspecto positivo tendo em conta que permite que os alunos contactem com as ciências 
numa idade importante; passou de seguida a palavra ao Director do Departamento de 
Acção Social, Educação, Desporto e Juventude, João Costa, que fez uma apresentação 
em PowerPoint (cuja cópia se anexa à presente acta) sobre a avaliação geral do início do 
ano lectivo dois mil e sete, dois mil e oito. Na referida apresentação, mencionou as obras 
a realizar no Parque Escolar, salientando a Pré-Candidatura ao Programa Nacional de 
Requalificação da Rede do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar 
no âmbito do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), de acordo com a Carta 
Educativa; foi referido que apesar das obras de requalificação na Escola EB1 do 
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Medronhal não terem sido inseridas em tempo útil na Carta Educativa, considera-se 
fulcral a intervenção; foi também apresentada a evolução do número de alunos até ao 
presente ano lectivo, foi referido o investimento na área da Educação (excluindo as 
obras) efectuado desde o ano lectivo dois mil e quatro, dois mil e cinco até ao ano lectivo 
dois mil e seis, dois mil e sete.------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador da Educação, Augusto Miranda, retomou a palavra referindo que a 
construção do Centro Educativo de Gambelas resolverá o problema de sobrelotação da 
Escola do primeiro Ciclo do Ensino Básico e Jardim-de-Infância de Montenegro.------------- 
O Director do Departamento de Acção Social, Educação, Desporto e Juventude, João 
Costa, constatou que face à dificuldade em recrutar docentes de música, no próximo ano 
lectivo é importante oferecer horários mais completos aos docentes e fomentar contactos  
com a Companhia de Dança do Algarve no sentido de diversificar a vertente cultural das 
Actividades de Enriquecimento Curricular. Referiu também que é prioritário a negociação 
com clubes desportivos para encontrar resposta na actividade física e desportiva para os 
alunos da Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico de São Luís que devido à falta de 
espaço têm apenas a disciplina de Inglês como actividade de enriquecimento curricular.--- 
O representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação, Nuno Grade, 
defendeu que o número de salas previsto para as novas escolas do primeiro ciclo de 
Gambelas e Estoi é insuficiente, em vez de oito salas deveriam estar previstas doze, para 
dar resposta à procura inevitável dos alunos que saem do pré-escolar e ingressam no 
primeiro ciclo do Ensino Básico, um vez que a proposta destas novas escolas prevê para  
cada uma três salas do Pré-Escolar.----------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, José Apolinário, respondeu à questão 
colocada por Nuno Grade, referindo que as escolas em questão foram projectadas com 
um determinado número de salas em função dos terrenos da autarquia disponíveis, não 
se podendo aumentar o número de salas sob pena de as crianças perderam espaço 
destinado para o recreio.-------------------------------------------------------------------------------------- 
O representante do Ensino Básico Público, Francisco Soares, afirmou que é importante 
conjugar esforços no sentido de executar obras que dêem resposta às necessidades do 
Ensino Pré-Escolar no Concelho de Faro.---------------------------------------------------------------- 
O representante dos Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundários Privados, Renato 
Costa, interveio mencionando que o powerpoint apresentado abrange apenas os dados 
do Ensino Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador da Educação, Augusto Miranda, afirmou que na próxima reunião do Conselho 
Municipal de Educação seriam apresentados os dados relativos ao Ensino da Rede 
Privada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No ponto cinco da ordem de trabalhos, foi indicado, por unanimidade dos presentes, o 
representante do Serviços de Emprego e Formação Profissional, António Palma, para 
integrar a Comissão de Acompanhamento e monitorização do Contrato de Autonomia da 
Escola Secundária Pinheiro e Rosa.----------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto seis da ordem de trabalhos, foi proposta a criação de um grupo 
de trabalho para o estudo e definição de Proposta de Quadro de Valor e Excelência para 
o Ensino Básico e Secundário do Município. Após alguma discussão do assunto foi 
deliberado que o referido grupo de trabalho seria constituído por Nuno Grade, 
representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação; Rogério Bacalhau 
Coelho, representante do Ensino Secundário Público; Francisco Soares, representante do 
Ensino Básico Público; Renato Costa, representante dos Estabelecimentos de Ensino 
Básico e Secundários Privados; a designar um representante da Direcção Regional de 
Educação do Algarve e um elemento da Divisão de Educação.------------------------------------ 
No que se refere ao ponto sete da ordem de trabalhos, para a Promoção da Saúde no 
Ensino Básico e acompanhamento do Programa de Combate à Obesidade Infantil foi 



 4 

constituído um Grupo de Trabalho que será coordenado por Francisco Mendonça, 
representante dos Serviços Públicos de Saúde, e composto pelos seguintes elementos: 
Eduardo Fernandes, representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude e 
Desporto; Francisco Soares, representante do Ensino Básico Público; Maria Alexandra 
Rodrigues, representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação; Maria 
Adília Lino, a representante do Pessoal Docente de Educação Pré-Escolar Pública; a 
designar um representante da Direcção Regional de Educação do Algarve,  dois 
elementos do Departamento de Acção Social, Educação, Desporto e Juventude, 
nomeadamente da Divisão de Educação e da Divisão de Desporto e Juventude e um 
representante do Ensino Superior Público.--------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, José Apolinário, propôs que os restantes 
pontos da ordem de trabalhos da presente reunião fossem discutidos na próxima reunião 
do Conselho Municipal de Educação que ficou agendada para o dia dez de Março do 
presente ano, pelas dezassete horas, no Salão Nobre dos Paços do Município. ------------- 
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. Luís Correia 
Director Regional de Educação do Algarve  
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Dr. Rogério Bacalhau Coelho 
Representante do Pessoal Docente do  
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Representante da Educação Pré-Escolar Pública  
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Representante das Juntas de Freguesia 
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Dr.ª Graciete Campos  
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Dr.ª Susana Berenguer Gonçalves Soares 
Representante dos Serviços de Segurança Social  
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Prof. Eduardo Fernandes  
Em representação dos Serviços Públicos  
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Representante da Guarda Nacional Republicana em 
representação das Forças de Segurança 
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Representante dos Serviços Públicos de Saúde  
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Dr. António Palma  
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Subcomissário Hugo Marado 
Representante da Polícia de Segurança Pública 
 em representação das Forças de Segurança 

 
 
 
 
 
 
 


