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Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
DIVISÃO ECONÓMICA, SOCIAL E DA EDUCAÇÃO (DESE)
ATA n.º 1 /2019

Conselho Municipal de Educação
Ao décimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, pelas dez horas reuniu no auditório da Biblioteca
Municipal, os membros que constituem o Conselho Municipal de Educação do Município de Alfândega da Fé. -----------Na reunião estiveram presentes os seguintes membros: Berta Ferreira Milheiro Nunes, Presidente da Câmara Municipal;
António Salgueiro, Vereador responsável pela Educação; Conceição Pereira; Chefe de Divisão da DESE; Elisa Amaral,
representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público; Áurea Silva, representante do Pessoal Docente da
Educação Pré-escolar Pública; José Monteiro, Diretor do Agrupamento de Escolas; Margarida Pereira, representante
dos Serviços Públicos de Saúde; Hugo Pinho, representante das forças de segurança, Posto da Guarda Nacional
Republicana do concelho de Alfândega da Fé; Ana Pereira, representante das Juntas de freguesia, Manuel Jorge
Teixeira, representante do Instituto do Desporto e da Juventude; Maria José Carvalho, representante das instituições
particulares de solidariedade social; Cármen Moreira e Olívia Bebiano, Representantes da Associação de Pais e
Encarregados de Educação; Maria João Reis Martins, representante do Conselho Municipal da Juventude -----------------Tendo faltado os seguintes elementos: Nuno Miranda, Presidente da Assembleia Municipal; Carla Franco, Primeira
Secretária da Mesa da Assembleia Municipal; Alberto Faria, representante do Pessoal Docente da Educação do Ensino
Básico Público; Sofia Araújo, representante da Associação de Estudantes; Luísa Mendes Simões, representante do
Instituto de Solidariedade e Segurança Social; Telmo Gabriel, representante do instituto de Emprego e Formação
Profissional; Manuela Carmona, representante da Direção Geral de Estabelecimentos Escolares; ----------------------------Antes do início da ordem de trabalhos, foi lida ata da reunião anterior e aprovada por unanimidade.---------------------------------- Período da Ordem de Trabalhos----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 1 – Apresentação do “Plano Estratégico Educativo Municipal / Carta Educativa”; ----------------------------------A Srª Presidente da Câmara Municipal, Berta Nunes, deu início à reunião, que se iniciou com a apresentação do
“Plano Estratégico Educativo Municipal / Carta Educativa” pela Psicóloga do Município e membro da Equipa
Multidisciplinar PIICIE, Iolanda Simões, com o objetivo de dar a conhecer a evolução e caracterização atual do
agrupamento de escolas de Alfândega da Fé, bem como as ações a incluir no plano de ação educativo municipal.--------Durante a apresentação foram feitas algumas sugestões de alteração e também levantadas algumas questões.------------------A Srª Presidente da Câmara Municipal, Berta Nunes, sugeriu que relativamente ao número de alunos, fosse
realizado um levantamento da evolução do número de alunos a residir nas aldeias, para se perceber se há maior
diminuição percentual de alunos a viver nas aldeias ou na vila.-----------------------------------------------------------------------------------A Srª Presidente da Câmara Municipal, Berta Nunes, sugeriu que fossem incluídos no Plano os dados relativos à
taxa de sucesso dos alunos desde a execução do Programa de combate ao insucesso escolar, comparando com as
metas a que o programa se propôs. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Diretor do Agrupamento acrescentou que os critérios de sucesso que são tidos em conta são diferentes nos
diferentes ciclos de ensino, pelo que se deve ter isso em conta na leitura do quadro.-----------------------------------------------------A Srª Presidente da Câmara Municipal, Berta Nunes, fez uma reflexão relativamente ao quadro de distribuição do
número de alunos consoante usufruem da acção social escolar, dizendo que existe um número mais baixo de alunos
com escalão no pré-escolar, acrescentando o Diretor do Agrupamento que esse valor pode dever-se ao fato de não ser
pedido pelos pais das aldeias o escalão, uma vez que usufruem do almoço gratuito por serem alunos deslocados, e
também por não estarem plasmados os alunos do pré- escolar que frequentam o infantário. Ainda sobre o mesmo
quadro a Sr.ª Presidente da Câmara sugeriu que fosse acrescentada a evolução relativa ao número de alunos que
usufruem da ação social escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------A representante do Pessoal Docente da Educação Pré-escolar Pública, Áurea Silva, referiu que na componente de
apoio à família deveria ser acrescentada a informação de que nas escolas que funcionam nas aldeias, este acontece na
mesma, não existindo a deslocação dos alunos para a biblioteca municipal como acontece com os alunos do préescolar de Alfândega da Fé.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao plano de acção propriamente dito, no eixo da saúde, a Presidente de Câmara, sugeriu que as
atividades a constar sejam continuadas e não pontuais, como por exemplo deverão constar os rastreios de audição,
visão, fala e outros que possam ter impacto no sucesso escolar. No eixo da Participação ativa das crianças foi sugerido
que fosse acrescentado o projeto – Cidades amigas das crianças, que tem como objetivo a participação ativa das
crianças na sociedade, através da sua auscultação.------------------------------------------------------------------------------------------------- A representante das instituições particulares de solidariedade social, Maria José Carvalho, questionou o porquê de
não estarem incluídos no plano os alunos do pré-escolar e da creche do infantário, demonstrando o seu
descontentamento, ficando desde logo decidido que seriam incluídos. A Chefe de Divisão da DESE, Conceição Pereira,
acrescentou que o plano resulta da obrigatoriedade por lei de dar continuidade ao documento “Carta Educativa” já
existente há algum tempo e que foi aprovado por todos, estando disponível para consulta no site do Município no qual
também não foram inseridos, repetindo que serão incluídos e que poderia ter sido já feito se essa sugestão já tivesse
sido dada na fase de envio do documento para todos por email.--------------------------------------------------------------------------------- Uma das Representantes da Associação de Pais, Olívia Bebiano, interviu questionando qual seria o email para
onde deveriam ser enviadas as sugestões de alteração, ao que foi respondido que deveriam ser enviadas para o email
de onde são recebidas as convocatórias. Questionou ainda o Sr. Diretor do Agrupamento relativamente ao que poderá
ser feito no sentido de melhorar o sucesso educativo no décimo segundo ano, tendo em conta que no décimo primeiro
ano o sucesso foi de cem por cento e no décimo segundo baixou muito, ao que foi dito que existem vários fatores para
isso acontecer, explicando que os critérios são diferentes e que apenas contam os alunos que ficam aprovados depois
da realização dos exames nacionais. A Sr.ª Presidente da Câmara sugeriu que fosse realizada uma análise mais
específica relativa ao sucesso escolar no décimo segundo ano, incluindo qual o percurso que seguem, percentagem de
alunos que ingressa no ensino superior, ou que ingressam cursos profissionais ou até os que saem do ensino e
começam a trabalhar. Ainda sobre o mesmo assunto, o representante das forças de segurança do Posto da Guarda
Nacional Republicana do concelho de Alfândega da Fé, Comandante Hugo Pinho, acrescentou que poderiam ser
incluídas no quadro as médias com que os alunos terminam o décimo segundo ano.----------------------------------------------------- Uma das Representantes da Associação de Pais, Olívia Bebiano, questionou ainda relativamente ao que se
pretende retirar com a conclusão apresentada relativa aos alunos com escalão, verificando-se um aumento no primeiro
ciclo e terceiro ciclo, ao que a Srª Presidente da Câmara Municipal, Berta Nunes, disse que a pobreza está associada
ao insucesso escolar, sabendo -se por vários estudos feitos, que as dificuldades económicas podem levar ao abandono
escolar e insucesso escolar. O Sr. Diretor do Agrupamento sugeriu que fossem incluídas comparações relativas aos
alunos com escalões e o seu percurso escolar e também as medidas que existem no agrupamento para a promoção do
sucesso educativo, ou remeter para o relatório de análise de resultados do agrupamento do qual constam as estratégias
adotadas pela escola.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim a Srª Presidente de Câmara sugeriu que que fossem realizadas todas as alterações sugeridas e enviado o
documento novamente para todos os membros para eventuais sugestões e posterior aprovação do mesmo.----------------------- Ponto 2 – Apresentação do “Projeto Alfandega_Valoriza- E7G – Programa Escolhas” ------------------------------------ A equipa técnica que compõe o projeto apresentou-se e passou de seguida a fazer uma breve apresentação do
mesmo, dando a conhecer o consórcio envolvido na execução deste, o objetivo geral, a população alvo, os eixos de
trabalho e as ações a realizar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------A Srª Presidente da Câmara, Berta Nunes, fez uma breve explicação do programa “Escolhas” a nível nacional,
dizendo que têm feito um excelente trabalho e que são muito bem organizados e exigentes, informou ainda que é a Liga
dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé a entidade gestora, e o Município a entidade promotora do projeto.
Disse que a equipa deve articular muito bem o seu trabalho com as entidades parceiras e questionou sobre o que já
estavam a fazer, visto este projeto ter iniciado há relativamente pouco tempo, ao que a equipa respondeu estar já a
realizar visitas às famílias, no sentido de realizar um diagnóstico da população alvo.---------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que depois de aprovada vai
ser assinada por mim, que a secretariei e redigi e pela Presidente do CME. -----------------------------------------------------------

A Presidente da Câmara Municipal

________________________________________
Doutora Berta Ferreira Milheiro Nunes

A Secretária

Simone Isabel Soeiro Amaral
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