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       CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Ata nº30 

 
Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dez horas e trinta minutos, na 
sala de reuniões do edifício da Biblioteca Municipal, sita no Largo do Colégio, reuniu o 
Conselho Municipal de Educação (CME) nos termos dos artigos 13º e 14º do Regimento, 
tendo a convocatória sido enviada no dia três de abril de dois mil e dezoito. A Senhora 
Vereadora presidiu a mesa do Conselho em substituição do Presidente do Conselho 
Municipal, que por motivos de agenda não pode estar presente. Fez-se acompanhar 
pela Técnica Superior Vitória Lérias, que secretariou a reunião. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na reunião do CME estiveram presentes os seguintes membros:-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Vitória Júlia Branco que presidiu a reunião, (Vereadora responsável pelo Pelouro da 
Educação);-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- José Miguel Rosa (Em representação da Senhora Delegada Regional de Educação do 
Alentejo);------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Fátima Figueira (representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Publico)----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- João Orelhas (Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Publico) --------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maria do Céu Muñoz (Representante do Pessoal Docente do Ensino Pré-escolar 
Público);--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Carla Alexandra Saldanha (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);----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Jose Martins (Representante dos Serviços Públicos de Saúde) --------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- Sandra Cardoso (Representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional) --- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Tiago Pereira (representante dos Serviços Públicos da Área do Desporto e da 
Juventude) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Gabriela Ferreira (Em representação da Guarda Nacional Republicana) -------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paula Rondão Almeida (Presidente da CAP - Agrupamento de Escolas n.º1 de Elvas);-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Brígida Gonçalves  (Sub-Diretora do Agrupamento de Escolas nº2 de Elvas);----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Maria Fernanda Claro (em Representação da Diretora do Agrupamento de Escolas nº3 
de Elvas);-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes os seguintes membros do CME:---------------------------------------- 
Ausências justificadas:-------------------------------------------------------------------------------------- 
- O presidente da Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------- 
- O Representante das Freguesias do Concelho;----------------------------------------------------- 
- O Representante das Instituições de Ensino Superior Publico; -------------------------------- 
- A Representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 
de Escolas n.º 3; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ausências injustificadas:----------------------------------------------------------------------------------- 
- A Representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 
de Escolas n.º 3;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- O Representante das Associações de Estudantes; ------------------------------------------------ 
- O Representante das Forças de Segurança - PSP);-------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS --------------------------------------------- 
Ponto Um – Período Antes da Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------- 
No ponto um da ordem de trabalhos, o Prof.º Joao Orelhas pediu a palavra e referiu que 
lamentava que se estivesse a fazer um Conselho Municipal de Educação passado um ano 
da realização do ultimo. Sugeriu que se fizesse uma reunião de Conselho Municipal de 
Educação no inicio de cada período letivo e uma no final do ano letivo. --------------------- 
A Senhora Vereadora Vitoria Branco justificou que este atraso na realização do Conselho 
Municipal de Educação se deveu ao final de mandato autárquico e consecutivamente 
do CME, que por sua vez teve muitos atrasos nas indicações dos novos membros, 
nomeadamente por parte da Delegação Regional da Educação do Alentejo. --------------- 
O prof.ª João Orelhas voltou a usar da palavra e questionou a Senhora Vereadora Vitória 
Branco de data para o arranque efetivo das obras da EB23 n.º 1 de Elvas. ------------------
A Vereadora Vitoria Branco referiu que a obra é para ser feita, mas não detinha 
informações concretas para poder responder à questão colocada, trata-se de 
negociações a outro nível, do Senhor Presidente com os Organismo da Administração 
Central. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Prof.º João Orelhas voltou a usar da palavra para congratular a Autarquia pela 
abertura dos Centros Comunitário, refeitórios. A Prof.ª Paula Almeida e Brígida 
Gonçalves dos Agrupamentos de Escolas localizados na Boa-fé e Santa Luzia atestam que 
estão a funcionar desde o dia de ontem e bem, abertura e funcionamento articulado 
entre o Município e agrupamento de escolas. ------------------------------------------------------- 
A Prof.ª Paula Almeida solicitou, no caso de ser possível, a entrega de jogos por parte da 
Autarquia para a sala polivalente ao lado do ginásio, para os alunos poderem estar 
ocupados ou utilizar verba dos subsidio que a Câmara atribui ao Agrupamentos, para o 
efeito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Vereadora deu de imediato indicação à Técnica Vitória Lérias, para assim que possível, 
verificar no armazém a existência de jogos e deixar nos dois Centros Comunitários e 
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referiu que estão atualmente a utilizar os refeitórios dos dois Centros Comunitários 362 
alunos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Representante dos Serviços Públicos de Saúde pediu a palavra e referiu que os 
serviços do Centro de Saúde de Nutrição e Higienista Oral estão disponível para 
colaborar com todos os estabelecimentos de ensino do concelho. Chamou ainda a 
atenção para a Legionela e as suas formas de transmissão, banhos, balneários, etc. 
Chamou especialmente a atenção das escolas, lares e piscinas. O mesmo representante 
aproveitou e pediu à Senhora Vereadora sala para agendar uma ação de informação 
para abordagem deste problema, a realizar no dia 9 de maio. ---------------------------------- 
A Senhora Vereadora Vitoria Branco disponibilizou de imediato a Sala Polivalente da 
Biblioteca. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Publico aproveitou este 
período antes da ordem do dia para se apresentar e referiu que para além de 
representar o ensino secundário e a educação de adultos, é responsável ainda pelo 
Centro Qualifica da Escola Secundária. ---------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Vitória Branco chamou a atenção da importância da Prof.ª Fátima 
Figueira em apresentar no próximo CME o Centro Qualifica. ------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional pediu também para 
usar da palavra e sugeriu que para alem da apresentação do Centro Qualifica da Escola 
Secundária, deveria também fazer-se uma apresentação do Centro Qualifica do IEFP e 
perceber-se como podem ser complementares. ---------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora acabou por referiu que se deveria programar na ordem de 
trabalhos do próximo CME uma apresentação do Centro Qualifica da Escola Secundaria, 
do IEFP e Associação Empresarial relativa às formações que ministram. --------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Representante dos Serviços Públicos da Área do Desporto e da Juventude pediu 
também o uso da palavra e mostrou-se disponível para informar sobre os programas de 
jovens e/ou dependências e voluntariado relacionado com a floresta e natureza. -------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto três - Tomada de posse: O termo de posse foi apresentado aceite e assinado por 
todos os presentes.------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro – Apresentação e Aprovação do Plano de Transportes Escolares para o 
Ano letivo 2018/2019 -------------------------------------------------------------------------------------- 
Depois de uma breve apresentação do Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 
2018/2019, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco – outros assuntos 
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A Senhora Vereadora apresentou o Prof.ª César Pereira da Lusoinfo, que está a 
colaborar na implementação do Projeto de Combate ao Insucesso Escolar no concelho, 
mais concretamente a contruir o Currículo Local para a Plataforma + sucesso escolar. 
É neste sentido que a Senhora Vereadora solicitou a colaboração dos três agrupamentos 
de escolas para a escolha dos conteúdos a constar no Currículo Local. Ficou agendada 
uma reunião com um grupo de professores de cada agrupamento de escolas para o 
efeito e o Prof.ª César ficou disponível para reuniões através de videoconferência. ------ 
Encerramento da reunião--------------------------------------------------------------------------------- 
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião ordinária do Conselho Municipal 
da Educação pela Senhora Vereadora com o pelouro da Educação, da qual se lavra a 
presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada.------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


