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       CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

Ata nº34 
 
Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezanove, pelas dez horas, na Sala de Reuniões 
da Câmara Municipal, reuniu o Conselho Municipal de Educação (CME) nos termos dos 
artigos 13º e 14º do Regimento, tendo a convocatória sido enviada no vinte e oito de 
março de dois mil e dezanove. A senhora Vereadora Vitória Branco presidiu a Mesa do 
CME em substituição do Senhor Presidente da Câmara e fez-se acompanhar pela Chefe 
de Divisão da área Socioeducativa e pela Técnica Vitória Lérias que secretariou a 
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na reunião do CME estiveram presentes os seguintes membros :----------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Vitória Júlia Branco (Vereadora responsável pelo Pelouro da Educação) que presidiu a 
reunião ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  João Orelhas (Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Publico) -------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Maria do Céu Munoz (Representante do Pessoal Docente do Ensino Pré-Escolar 
Público) --------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Maria Helena Leandro (Representante do Estabelecimento de Educação e do Ensino 
Básico Privado);----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Maria Hermínia Almeida (Representante das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social que desenvolvem atividades na área da educação); ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- José Martins (Representante dos Serviços Públicos de Saúde)---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Maria Benedita Lopes (Representante dos Serviços de Segurança Social); -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Mónica Caldeira (Representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional); --
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nuno Silva (Em representação das Forças de Seguram da PSP); ------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Gabriela (Representante das Forças de Segurança – GNR); 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Manuela Dias (Em representação da Diretora do Agrupamento de Escolas n.º1 de 
Elvas);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Brígida Gonçalves (Diretora do Agrupamento de Escolas nº2 de Elvas) ;---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Sandra Cordeiro (Diretora do Agrupamento de Escolas nº3 de Elvas) ;----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes os seguintes membros do CME: --------------------------------------- 
Ausências justificadas: ------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Nuno Mocinha (Presidente do Conselho Municipal de Educação) -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Gaspar Magarreiro (Presidente da Assembleia Municipal) -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Luis Loures (Representante das Instituições de Ensino Superior) -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tiago Pereira (Representante dos Serviços Públicos da Área do Desporto e da 
Juventude) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausências injustificadas: ----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- João Rondão (Representante das Freguesias do Concelho); ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Maria João Charrua (Delegada Regional de Educação do Alentejo) --------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Fátima Figueira (Representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Publico) ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Sónia Trindade (representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação); 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Maria Luísa Lopes (representante das Associações de Pais e Encarregados de 
Educação); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Diogo Inácio (Representante das Associações de Estudantes) ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Convidados: 
Equipa Multidisciplinar do Projeto Mais Sucesso 

Andreia Brilha; 

• Andreia Carvão; 

• Cátia Santos; 

• Carina Picado; 

• Liliana Pilha. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Um – Período antes da ordem do dia --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora deu inicio à reunião agradecendo a presença de todos os membros e 
solicitando à Diretora do Agrupamento de Escolas n.º 2, Brígida Gonçalves, sobre a 
intervenção da Equipa de Mediadores Interculturais e os resultados já verificados. A 
Diretora referiu que considera os problemas de comportamentos e conflitos na EB1 de 
Santa Luzia estão muito mais controlados. A Senhora Vereadora informa como foi 
constituída a Equipa de Mediadores Interculturais e as reuniões que decorreram para se 
encontrar uma solução para este problema, nomeadamente: Associação de Pais, 
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representantes de pais de cada turma, PSP, Município e Escola/Direção. O Município 
comprometeu-se em colocar a Equipa de Mediadores na Escola, sistema videovigilância, 
criar corredor com vedação que fará a separação entre o espaço escola e os carros que 
acedem ao Centro Comunitário ou edifícios, evitando a entrada e saída de alunos ou 
familiares destes pelo portão grande.  ----------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora informou ainda que houve alterações no funcionamento da seção 
socioeducativa, com a criação da figura de Chefe de Divisão, e distribuição de funções 
na área da educação pelas técnicas Andreia Vieira e Vitória Lérias, havendo também 
algumas alterações nos procedimentos a adotar. -------------------------------------------------- 
A representante da GNR informou que houve uma reunião com um grupo de pais, 
coordenador da Escola de Vila Boim e a GNR, por causa de umas ocorrências em Vila 
Boim que depois de analisadas aparentemente a situação ficou resolvida. Veio mais 
tarde a perceber-se que não ficou resolvida a situação. Situação que levou os pais a não 
deixaram os seus filhos, em período de aulas, deslocarem-se ao espaço do campo de 
futebol, contiguo à escola, alegando questões de segurança. ----------------------------------- 
Pela situação referida a GNR questiona a Câmara sobre a possibilidade de também se 
instalar um sistema de videovigilância na escola de Vila Boim ou de se vedar o Campo 
de Futebol para evitar a entrada de pessoas estranhas à escola e não estar sempre 
aberto para a via publico. A Senhora Vereadora solicitou que fosse a Escola a informar 
da situação agora exposta com a emissão de parecer sobre as sugestões apresentadas. 
Não havendo mais intervenções passou-se para o ponto dois da ordem de trabalhos. ---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois – Aprovação da Ata da Reunião Anterior: -------------------------------------------- 

A Ata foi aprovada por maioria, com abstenção dos membros do Conselho que não 
estiveram presentes na reunião anterior, com o pedido de alteração pela Senhora Vice-
Presidente da Direção do Agrupamento de Escolas n.º 1, Manuela Dias, de alterar a sua 
presença na reunião anterior pela da Senhora Diretora, Paula Almeida, por a sua 
presença ter sido muito curta, sendo substituída pela última. ---------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Três – Plano de Transportes para o ano letivo 2019/2020: ---------------------------- 
A Senhora Vereadora pediu desculpa a todos os membros do CME pelo envio tardio do 
Plano de Transportes em apreço e solicitou aos técnicos que no próximo ano o mesmo 
documento fosse enviado com mais tempo, para poder ser analisado e informou que o 
documento é igual ao dos anteriores a, tratando-se de uma previsão para o ano letivo 
seguinte, com indicação das viaturas afetas a este transporte, previsão de Km a fazer e 
gastos, lendo as conclusões do documento. O documento depois de apresentado foi 
votado tendo sido aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Quatro – Monitorização/avaliação do trabalho desenvolvido pelo Projeto Mais 
Sucesso: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A apresentação das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto estiveram a cargo da 
Equipa Multidisciplinar do Projeto, por áreas de intervenção, programas desenvolvidos 
e agrupamento de escolas. A Senhora Vereadora aproveitou para informar que o projeto 
voltou a ter a valência da área de psicologia. Pediu-se aos três agrupamentos de escolas 
que fizessem chegar uma avaliação da intervenção da Equipa Mais Sucesso, ainda que 
sucinta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A avaliação geral dos membros do CME foi positiva e Prof.º João Orelhas referiu se no 
futuro, com a descentralização de competências na área da Educação, o projeto não 
poderia ser alargado ao 2.º e 3.º ciclo de ensino, dada a importância do mesmo e das 
valências a intervir que não são na sua generalidade recursos dos agrupamentos de 
escolas e que muito fazem falta. ------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Cinco – Apresentação de relatório sobre o funcionamento do sistema educativo 
no concelho de Elvas. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Não houve apresentação de relatório por não ter estado presente na reunião 
representante da Direção Regional da Educação do Alentejo. ---------------------------------- 
Encerramento da reunião--------------------------------------------------------------------------------- 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião ordinária do Conselho Municipal 
da Educação pela Senhora Vereadora responsável pelo pelouro da Educação, da qual se 
lavra a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada. --------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


