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       CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

Ata nº33 
 
Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezanove, pelas dez horas, no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu o Conselho Municipal de Educação (CME) 
nos termos dos artigos 13º e 14º do Regimento, tendo a convocatória sido enviada no 
dia treze e fevereiro de dois mil e dezanove. A senhora Vereadora Vitória Branco 
presidiu a Mesa do Conselho em substituição do Senhor Presidente da Câmara e fez-se 
acompanhar pela técnica, Maria João Farelo, que secretariou a reunião. --------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na reunião do CME estiveram presentes os seguintes membros:------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gaspar Magarreiro, (Presidente do Assembleia Municipal);------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Vitória Júlia Branco (Vereadora responsável pelo Pelouro da Educação) que presidiu a 
reunião;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- João Rondão Almeida (Representante das freguesias do Concelho); ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- José Miguel Rosa (Em representação da Senhora Delegada Regional de Educação do 
Alentejo);------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Dora Gonçalves (Em Representante do Senhor Luis Loures Representante das 
Instituições de Ensino Superior Publico);--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Carla Alexandra Saldanha (Representante do Estabelecimento de Educação e do Ensino 
Básico Privado);---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Diogo Inácio (Representante das Associações de Estudantes )---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Maria Hermínia Almeida (Representante das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social que desenvolvem atividades na área da educação); ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Sandra Cardoso (Representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional) ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Tiago Pereira (representante dos Serviços Públicos da Área do Desporto e da 
Juventude)-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nuno Silva (Em representação das Forças de Seguram da PSP) ------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Manuela Dias (Em representação da Diretora do Agrupamento de Escolas n.º1 de 
Elvas);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Brígida Gonçalves  (Diretora do Agrupamento de Escolas nº2 de Elvas);---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Fátima Pinto (Diretora do Agrupamento de Escolas nº3 de Elvas);----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Convidados: 
- Mariana Inês Serpa – Presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas nº2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes os seguintes membros do CME: --------------------------------------- 
Ausências justificadas: ------------------------------------------------------------------------------------- 
- João Orelhas (Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Publico); -------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Maria do Céu Munoz (Representante do Pessoal Docente do Ensino Pré Escolar Publico) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- José Martins (Representante dos Serviços Públicos de Saúde)---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Maria Benedita Lopes (Representante dos Serviços de Segurança Social)-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausências injustificadas: ----------------------------------------------------------------------------------- 
- 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); --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Luis Marino (Representante das Forças de Segurança - GNR); ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS --------------------------------------------- 
Antes do primeiro ponto da ordem do dia: --------------------------------------------------------- 
O termo de posse foi apresentado aos presentes aceite e assinado pelos seguintes 
elementos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. Presidente da Assembleia Municipal (Gaspar Magarreiro);------------------------------------- 
. Representante das Associações de Estudantes (Diogo Inácio)----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ponto Um – Período antes da ordem do dia -------------------------------------------------------  
A Vereadora Vitória Branco iniciou o primeiro ponto da ordem de trabalhos 
manifestando a sua preocupação com a ocorrência do aluno com posse de uma arma 
de fogo na EB1 de Santa Luzia, pedindo à Diretora do Agrupamento nº 2 para efetuar o 
relato do sucedido e das diligências que em conjunto com a Autarquia foram efetuadas. 
Desta forma, todos os presentes foram informados que na reunião de pais e 
encarregados de educação do Agrupamento nº2 em conjunto com a Autarquia, Policia 
de Segurança Publica e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ficou acordado o 
reforço da equipa de mediadores com a colocação de mais dois elementos e um 
Assistente Técnico do Município de Elvas, criando um grupo de trabalho com estratégias 
funcionais que permitam atenuar estas ocorrências. 
Sobre este tema usaram da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Caia 
e São Pedro enquanto representante das Freguesias do Concelho, a Presidente da 
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Associação de Pais Mariana Serpa, enquanto membro convidado, a Dr.ª Sandra Cardoso 
enquanto representante dos serviços de Emprego e Formação Profissional e a Dr.ª Dora 
Gonçalves em representação do representante das instituições de Ensino Superior 
alertando todos para a questão da segurança nas escolas e alertando para estratégias 
de comunicação em situações de crise. 
Por ultimo, utilizou a palavra o represente da Policia de Segurança Publica deixando 
dados estatísticos referente às ocorrências de situações na Escola de Santa Luzia, tendo 
registado cinco ocorrências no primeiro período letivo e no ano transato seis 
ocorrências. 
 
. 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. ------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ponto Três – Rede Escolar do concelho para o ano letivo 2019/2020: ----------------------- 
Iniciando o ponto três da ordem de trabalhos a Vereadora Dr.ª Vitória Branco passou a 
palavra à Técnica Maria João Farelo para apresentação do relatório efetuado 
relativamente à rede escolar, em reunião previamente efetuada com as Diretoras dos 
três Agrupamentos de Escolas e os Presidentes das Juntas de Freguesias do concelho. 
Foi efetuada a seguinte apresentação:----------------------------------------------------------------- 
 Agrupamento nº3  o ponto de situação da rede escolar do Agrupamento em causa. --- 
- Pré - Escolar ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Santa Eulália – 1 sala (podendo haver abertura de uma segunda sala no ----------

próximo ano letivo)------------------------------------------------------------------------------- 

 São Vicente – 1 sala------------------------------------------------------------------------------- 

 Terrugem – 1 sala---------------------------------------------------------------------------------- 

 Vila Boim – 1 sala----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 1º ciclo------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Santa Eulália – duas salas mistas-------------------------------------------------------------- 

 São Vicente – duas salas mistas---------------------------------------------------------------- 

 Terrugem – duas salas mistas------------------------------------------------------------------- 

 Vila Boim – quatro salas únicas----------------------------------------------------------------- 

 Barbacena – 1 sala (foi dividida em duas utilizando o credito de escola)------------ 

Relativamente aos funcionários afetos ao Ministério da Educação, a sua 
distribuição é a seguinte:---------------------------------------------------------------------------- 
- Vila Boim – tem dois funcionários do Ministério da Educação---------------------------- 
- São Vicente – não tem funcionário do mistério da Educação----------------------------- 
- Santa Eulália – Tem um funcionário do Ministério da Educação-------------------------- 
- Terrugem – Não tem funcionário do Ministério da Educação----------------------------- 
- Barbacena – Tem um funcionário do Ministério da Educação----------------------------- 
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 Rede escolar do Agrupamento nº2:--------------------------------------------------------------- 
- Pré-Escolar --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Malvar – 1 sala--------------------------------------------------------------------------------- 

 Calçadinha – 1 sala--------------------------------------------------------------------------- 

 Revoltilho – 3 salas--------------------------------------------------------------------------- 

 Santa Luzia – 2 salas-------------------------------------------------------------------------- 

- 1º ciclo-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Calçadinha – 2 salas------------------------------------------------------------------------------- 

 Santa Luzia – 15 salas (podendo passar a 16 no próximo ano letivo)---------------- 

Auxiliares do Ministério da Educação:--------------------------------------------------------------- 
Calçadinha – 1 tarefeira colocado 4 horas por dia-------------------------------------------------- 
Santa Luzia – 5 funcionárias------------------------------------------------------------------------------- 

Rede escola do Agrupamento nº1:---------------------------------------------------------------------- 
- Pré-Escolar--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Raposeira – 1 sala---------------------------------------------------------------------------------- 

 Alcáçova – 1 sala----------------------------------------------------------------------------------- 

 Boa-Fé – 2 salas------------------------------------------------------------------------------------- 

 Fontainhas – 1 sala-------------------------------------------------------------------------------- 

- 1º ciclo------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Raposeira – 2 salas-------------------------------------------------------------------------------- 

 Alcáçova – 3 salas---------------------------------------------------------------------------------- 

 Boa-Fé – 9 salas------------------------------------------------------------------------------------- 

 Fontainhas – 1 sala-------------------------------------------------------------------------------- 

 Unidade de Multideficiência da Boa-Fé – 1 sala-------------------------------------------- 

Auxiliares do Ministério da Educação:----------------------------------------------------------------- 
- Raposeira – 1 funcionária-------------------------------------------------------------------------------- 
- Alcáçova – 3 tarefeiras colocadas 4 horas por dia------------------------------------------------- 
- Boa-Fé – 5 funcionárias----------------------------------------------------------------------------------- 
Propostas efetuadas pelas três Diretoras os Agrupamentos de Escolas do concelho de 
Elvas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Criação de um CEF (Curso de Educação Formação) para o 2ºciclo (5º e 6º ano) com sede 
na Escola da Boa-Fé;--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Dar continuidade ao CEF de 7º e 8º anos a decorrer na Escola d e Santa Luzia;---------- 
- Dar continuidade ao CEF de 9º ano a decorrer na Escola Secundária;----------------------- 
- Criação de PCA (Percurso Curricular Alternativo) com sede na Escola de Santa Luzia.— 
Terminada a apresentação da rede escolar do concelho, foi colocado à discussão, por 
parte da Vereadora Vitória Branco, a questão da continuidade ou encerramento da 
Escola das Fontainhas, tendo sido efetuadas as seguintes considerações:-------------------  
AS Diretoras dos Agrupamentos nº 2 e nº3, Brígida Gonçalves e Fátima Pinto 
respetivamente, consideram que em termos pedagógicos a turma das Fontainhas de 1º 
ciclo deveria ser transferida para a EB1 da Boa-Fé, uma vez que os quatro níveis de 
aprendizagem se encontram subdivididos em vários grupos de acordo com o 
desenvolvimento pedagógico de cada aluno.-------------------------------------------------------- 



 5 

O Presidente da União de Freguesias de Caia São Pedro e Alcáçova alerta para a falta de 
condições físicas do edifício escolar das Fontainhas, tratando de uma escola com 
inúmeras deficiências ao nível do edificado.---------------------------------------------------------- 
O Presidente de Junta de Freguesia acima referida, salientou ainda que só faria sentido 
a escola estar em funcionamento caso tivesse refeitório escolar, permitindo que as 
crianças fizessem as refeições escolares no próprio edifício sem necessidade de serem 
transportadas para o Centro Comunitário da Boa-Fé, defendendo assim o encerramento 
da escola. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A maioria dos presentes manifestou a sua aprovação pelo encerramento da Escola das 
Fontainhas, tendo o representante dos serviços de Emprego, o representante da Policia 
de Segurança Publica e o representante das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social não manifestado a sua intenção em virtude da falta de elementos para se 
pronunciar. Por sua vez, a representante do Agrupamento nº1, professora Manuela Dias 
não se manifestou relativamente à situação. 
Por último passou-se para o ponto quinta da ordem de trabalhos, dando-se a palavra ao 
representante da DGESTE. --------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Quatro – Apresentação do relatório sobre o funcionamento do sistema 
educativo no concelho de Elvas: ----------------------------------------------------------------------- 
O representante da DGESTE apresentou dados relativamente à ação social escolar do 
concelho salientando o facto de 40% dos alunos estarem inseridos no escalão A ou B. 
Fez ainda uma breve abordagem sobre as taxas de sucesso escolar e relativamente aos 
rácios de alunos frisando o facto de Elvas ter perdido no 1º ciclo cerca de cem alunos. 
De seguida, a Diretora do Agrupamento nº3 abordou a questão de o Município de Elvas 
estar a substituir o Ministério da Educação e Ciência na colocação de pessoal Auxiliar, 
em virtude dos fracos índices de colocação por parte Ministério.------------------------------ 
Seguidamente, a Vereadora Vitória Branco questionou o representante do Ministério da 
Educação e Ciência sobre a colocação de pessoal Auxiliar para o próximo ano letivo, 
facto que o representante da DGEST afirmou não estar habilitado para o efeito.-------- 
Por último a Vereadora Vitória Branco propôs a criação de um grupo de trabalho para 
criação de um plano de prevenção para o próximo ano letivo, proposta aceite pelos 
presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. --------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


