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Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
DIVISÃO ECONÓMICA, SOCIAL E DA EDUCAÇÃO (DESE)
ATA n.º 1 /2020

Conselho Municipal de Educação
Ao vigésimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, pelas quatorze horas reuniu online através da
plataforma Zoom, os membros que constituem o Conselho Municipal de Educação do Município de Alfândega da Fé. -------Na reunião estiveram presentes os seguintes membros: Miguel Franco, Vereador responsável pela Educação; Carla
Franco, Primeira Secretária da Assembleia Municipal; Conceição Pereira, Chefe de Divisão da DESE; José Monteiro,
Diretor do Agrupamento de Escolas; Ana Pereira, representante das juntas de freguesia; Elisa Amaral, representante do
Pessoal Docente do Ensino Secundário; Alberto Faria, representante do Pessoal Docente do Ensino Básico; Áurea
Silva, representante do Pessoal Docente do Pré- escolar; Olívia Bebiano, representante da Associação de Pais e
Encarregados de Educação; Margarida Pereira, representante dos Serviços Públicos de Saúde; Isabel Lourenço,
Representante do Instituto de solidariedade e Segurança Social; Capitão Edna Almeida, Comandante do Destacamento
Territorial de Torre de Moncorvo; Manuel Jorge Teixeira, representante do Instituto do Desporto e da Juventude; Maria
João Martins, representante do Conselho Municipal da Juventude e Maria de Lurdes, representante da Estrutura Subregional de Bragança (CCDR-N).-Tendo faltado os seguintes elementos: Eduardo Tavares, Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé; Nuno
Miranda, Presidente da Assembleia Municipal; Cármen Moreira, representante da Associação de Pais e Encarregados
de Educação; Ivo Esteves, representante da Associação de Estudantes; Luís Filipe Fernandes, representante do
Instituto de Emprego e Formação Profissional; Maria José Carvalho, representante das Instituições Particulares de
Solidariedade Social e António Basílio, representante da Direção Geral de Estabelecimentos Escolares.--------------------Como o Sr. Presidente da Câmara não estava presente, o Sr. Vereador substitui-o e deu início à reunião, seguindo a
ordem dos pontos de trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Período da Ordem de Trabalhos----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 1 – Aprovação da Ata 2/2019; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador, Miguel Franco, questionou os presentes se tinham lido a Ata e se tinham algum comentário/
sugestão a fazer, considerando que esta Ata já deveria ter sido aprovada na ultima Reunião que não chegou a ser
realizada por falta de quórum, foi necessário relembrar os presentes na reunião à qual a Ata dizia respeito, pois já tinha
passado muito tempo, neste sentido, a representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Olívia
Bebiano, sugeriu que fosse sempre realizada uma minuta ou a própria Ata num espaço mais curto de tempo e que fosse
enviada para sugestões, antes de ser enviada para aprovação na reunião do CME seguinte, a sugestão foi bem aceite
por todos pelo que ficou combinado que seria assim a partir desta reunião, foi então colocada a votação a sua
aprovação, sendo aprovada por todos os presentes na reunião à qual a Ata dizia respeito, abstendo-se os restantes.----------- Ponto 2 – Proposta de Alteração ao regimento do Conselho Municipal de Educação nos termos do Decreto
– lei nº21/2019 de 30 de Janeiro-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Técnica Superior, Simone Amaral, iniciou a apresentação de um resumo das alterações propostas ao
documento do Regimento do conselho Municipal de Educação, para conhecimento de todos e esclarecimento de
dúvidas, tendo por base o Decreto –Lei nº 21/2019 de 30 de janeiro . No final da apresentação das alterações
propostas, o Sr. Diretor do Agrupamento informou que o membro que irá representar o Conselho Pedagógico será o
Professor Artur Xavier. O novo Regimento do Conselho Municipal de Educação foi colocado a votação e aprovado por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 3 – Discussão e emissão de Parecer sobre o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo
2020/2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------A Chefe de Divisão da DESE, Conceição Pereira, deu início à apresentação do plano de transportes, indicando
que os circuitos e os responsáveis pela realização dos mesmos não sofreram qualquer alteração relativamente ao ano
anterior e indicou que o número de alunos descrito no plano de transportes para cada circuito poderá sofrer alterações
considerando que podem existir mais matriculas ou transferências de alunos. O Sr. Vereador solicitou que se
manifestassem relativamente ao parecer favorável ou não, pelo que o Plano de transportes foi aprovado por
unanimidade e o Parecer do CME foi favorável-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 4 – Modalidades de Ação Social Escolar------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador iniciou este ponto de trabalho, indicando que as modalidades de Ação Social Escolar, são da
responsabilidade de aprovação da Câmara Municipal, pelo que neste contexto são apenas para conhecimento do CME.----- O Sr. Vereador fez um pequeno resumo dos apoios que irão existir para os vários ciclos de ensino, a Chefe de
Divisão da DESE, Conceição Pereira, acrescentou que o apoio para a aquisição dos livros de fichas aos alunos de 1º
ciclo pelo município é uma forma de promover a equidade entre os alunos, pois apesar de não serem obrigatórios é uma
mais-valia para o apoio ao estudo destes alunos. A representante da Assembleia Municipal, Carla Franco, sugeriu que a
câmara municipal pudesse facultar apoio para a aquisição dos livros de fichas a todos os alunos e não só aos alunos do
1º ciclo, nos mesmos moldes e critérios de como se faz já para os alunos do 1º ciclo, esta sugestão foi acolhida e será
discutida pela Câmara Municipal.
------- Ponto 5 – Outros Assuntos-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador, pediu à Técnica Superior, Simone Amaral, que informasse os membros do CME sobre uma
publicação sobre o nosso Município no Boletim da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, foi explicado
todo o processo que envolveu a publicação, bem como a boa Prática que foi enviada para publicação e que tinha a ver
com a intervenção da Equipa Multidisciplinar em tempos de Pandemia junto dos alunos do Agrupamento. O Sr. Diretor
do agrupamento informou ainda não saber uma certeza cerca do que iria acontecer no próximo ano lectivo, dando a a
conhecer que existe a possibilidade do ensino à distância, ensino presencial ou misto, mas que tudo estaria a prepararse para que o ano lectivo seja dentro da normalidade, com as devidas precauções e reajustamentos para o bem de
todos, mas no regime presencial. A representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Olívia Bebiano,
acrescentou que considerando toda esta situação que estamos a viver que seria importante, que as reuniões com os
pais que costumam ser no inicio do ano lectivo, no primeiro dia de aulas, que estas fossem feitas antes para que todos
possam estar organizado, preparados e informados para o inicio do ano letivo. O Sr. Diretor do agrupamento disse que
iria ter essa indicação em conta, e informou que todas as informações do agrupamento estão disponíveis na página de
internet do agrupamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 pelo Sr. Vereador que substituiu o Presidente do CME. --------------------

O Vereador responsável pela Educação

________________________________________
Dr. Miguel Franco

A Secretária
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