Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
DIVISÃO ECONÓMICA, SOCIAL E DA EDUCAÇÃO (DESE)
ATA n.º 2 /2019

Conselho Municipal de Educação
Ao trigésimo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, pelas dez horas e trinta minutos 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; Conceição Pereira; Chefe de Divisão da DESE; José Monteiro, Diretor do Agrupamento de Escolas;
Margarida Pereira, representante dos Serviços Públicos de Saúde; Luís Filipe Fernandes, representante do instituto de
Emprego e Formação Profissional; João Félix, representante das forças de segurança, Posto da Guarda Nacional
Republicana do concelho de Alfândega da Fé; Manuel Jorge Teixeira, representante do Instituto do Desporto e da
Juventude; Olívia Bebiano, Representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação. ---------------------------Tendo faltado os seguintes elementos: Nuno Miranda, Presidente da Assembleia Municipal; Carla Franco, Primeira
Secretária da Mesa da Assembleia Municipal; António Salgueiro, Vereador responsável pela Educação; Ana Pereira,
representante das Juntas de freguesia; Elisa Amaral, representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público
Alberto Faria, representante do Pessoal Docente da Educação do Ensino Básico Público; Áurea Silva, representante do
Pessoal Docente da Educação Pré-escolar Pública; Sofia Araújo, representante da Associação de Estudantes; Maria
José Carvalho, representante das instituições particulares de solidariedade social; Luísa Mendes Simões, representante
do Instituto de Solidariedade e Segurança Social; Manuela Carmona, representante da Direção Geral de
Estabelecimentos Escolares e Maria João Reis Martins, representante do Conselho Municipal da Juventude ---------------A Sr.ª Presidente deu início à reunião, seguindo a ordem dos pontos de trabalho.--------------------------------------------------------- Período da Ordem de Trabalhos----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 1 – Aprovação da Ata 1/2019; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Srª Presidente da Câmara Municipal, Berta Nunes, questionou os presentes se tinham lido a Ata e se tinham
algum comentário/ sugestão a fazer, ao que ninguém se pronunciou, colocando a votação a sua aprovação, sendo
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 2 – Aprovação do “Plano Estratégico Educativo Municipal - PEEM”------------------------------------------------------ A Técnica Superior, Simone Amaral, iniciou a apresentação das alterações, sugeridas no conselho municipal da
educação anterior, ao Plano estratégico Educativo Municipal, ao mesmo tempo que a Sr.ª Presidente, Berta Nunes, fez
a interpretação e contextualização dos dados estatísticos.---------------------------------------------------------------------------------------Durante a apresentação a Sr.ª Presidente sugeriu ao Sr. Luís Fernandes, representante do Instituto de Emprego e
Formação Profissional, que fizessem chegar a quem de direito, a alteração do grupo etário referente à população ativa
(quinze anos aos sessenta e cinco anos), pois neste momento já não estão devidamente organizados tendo em conta a
escolaridade obrigatória e a idade da reforma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Na parte do documento em que faz a caracterização escolar, o representante do Instituto de Emprego e Formação
Profissional questionou o sucesso educativo em cem por cento do nono ano de escolaridade no ano lectivo transacto,
tendo em conta que este é um ano de fim de ciclo, ao que o Sr. Diretor do Agrupamento de escolas, José Monteiro,
justificou com o facto de no sétimo ano que é, inicio de ciclo, existir uma maior taxa de retenção, ou seja, de uma certa
forma os alunos que chegam ao nono ano de escolaridade são os que já não têm tantas dificuldades, pois os que
tinham já foram retidos no sétimo ano, acrescentou ainda que o agrupamento vai apostar mais na motivação dos alunos
através da inclusão destes em projectos, como por exemplo o Programa Erasmus, salas do futuro, etc. A técnica
Superior, Simone Amaral, disse que no âmbito do Plano Integrado e Inovador de combate ao insucesso escolar, surgiu
a hipótese de incluir uma proposta de aplicação de um programa na escola para desenvolver as competências sócio
emocionais dos alunos e também dos encarregados de educação e que será apresentada à comunidade escolar no
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mesmo dia da apresentação de resultados das operações “Equipa Multidisciplinar” e “Dinamização de atividades
extracurriculares” a decorrer desde março de 2018 no agrupamento. --------------------------------------------------------------------------No final reforçou a existência do plano de ação que resultou da realização do PEEM e referiu que o mesmo deverá
ser monitorizado e avaliado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mencionou que sendo a primeira vez que fez
parte da reunião e não estando a par do que foi apresentado anteriormente, referiu que o Plano de Ação está bem
estruturado e o representante do Instituto do Desporto e da Juventude, Sr. Manuel Teixeira, referiu que o PEEM está
mais perceptível após as alterações efectuadas.
-------O PEEM foi colocado a votação e aprovado, por maioria, dos presentes, com seis votos a favor e com uma
abstenção, pela Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação.---------------------------------------------------- Ponto 3 – Apresentação e discussão do Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2019/2020.-------------A Chefe de Divisão da DESE, Dr.ª Conceição Pereira, deu início à apresentação do plano de transportes,
indicando os circuitos e os responsáveis pela realização dos mesmos, afirmando que o plano não sofreu alterações pelo
bom funcionamento que se verificou no ano anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi referido pela Sr.ª Presidente que a empresa Santos deve ser alvo de especial atenção por parte da GNR, pois
durante o ano lectivo chegaram algumas queixas dos encarregados de educação, relativas à segurança e bem-estar
dos alunos transportados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Chefe de Divisão da DESE, Dr.ª Conceição Pereira, acrescentou que existe uma funcionária para acompanhar
cada transporte que também transmite ao município todas as informações.-------------------------------------------------------------------O Plano de transportes foi colocado a votação e aprovado, por maioria, dos presentes, com seis votos a favor e
com uma abstenção, pela Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação.--------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------------------------------

A Secretária

Simone Isabel Soeiro Amaral
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