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       CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

Ata nº32 
 
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, pelas catorze 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 
trinta e um de agosto de dois mil e dezoito. O senhor Presidente da Mesa do Conselho 
fez-se acompanhar pela técnica, Vitória Lérias, que secretariou a reunião. ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na reunião do CME estiveram presentes os seguintes membros:------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuno Miguel Fernandes Mocinha, que presidiu a reunião (Presidente do CME);---------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Vitória Júlia Branco (Vereadora responsável pelo Pelouro da Educação);-------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- João Rondão Almeida (Representante das freguesias do Concelho); ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- José Miguel Rosa (Em representação da Senhora Delegada Regional de Educação do 
Alentejo);------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Fátima Figueira (representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público) ----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Luísa Lopes (representante da Associação de pais e Encarregados de Educação 
do Agrupamento n.º 3 de Elvas); ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 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 Mouta Lopes (representante dos serviços da Segurança Social) ---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nuno Silva (Em representação das Forças de Seguram da PSP) -------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Luís Marino (Em representação da Guarda Nacional Republicana) -------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Paula Rondão Almeida (Diretora do Agrupamento de Escolas n.º1 de Elvas);--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Brígida Gonçalves  (Diretora do Agrupamento de Escolas nº2 de Elvas);--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Fátima Pinto (Diretora do Agrupamento de Escolas nº3 de Elvas);----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Convidados: 
Andreia Brilha (Equipa Multidisciplinar do Projeto Mais Sucesso) ------------------------------ 
Andreia Carvão (Equipa Multidisciplinar do Projeto Mais Sucesso) ---------------------------- 
Cátia Santos (Equipa Multidisciplinar do Projeto Mais Sucesso) -------------------------------- 
Liliana Pilha (Equipa Multidisciplinar do Projeto Mais Sucesso) --------------------------------- 
José Verdasca (Coordenador do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar) -- 
José Alberto Fateixa (Coordenador na área do Alentejo do Programa Mais Sucesso 
Escolar) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cesar Pereira (Lusoinfo – Plataforma Mais Sucesso) ----------------------------------------------- 
Daniel Costa (Edubox – Plataforma Siga) -------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não estiveram presentes os seguintes membros do CME: --------------------------------------- 
Ausências justificadas: ------------------------------------------------------------------------------------- 
- Gaspar Magarreiro (Presidente da Assembleia Municipal); ------------------------------------ 
- Tiago Pereira (Representante dos Serviços Públicos da Área do Desporto e da 
Juventude) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ausências injustificadas: ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Pedro Pereira (Representante das Associações de Estudantes); ------------------------------ 
- Luis Loures (representante do pessoal docente do ensino superior publico); ------------- 
- João Orelhas (representante do Ensino Básico Público); ---------------------------------------- 
- Sónia Trindade (Representante da Associação de pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Elvas); -------------------------------------------------------------- 
- Sandra Cardoso (representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional); --- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS --------------------------------------------- 
Ponto Um – Retificação da Tomada de Posse: ----------------------------------------------------- 
O termo de posse foi apresentado aos presentes aceite e assinado pelos seguintes 
elementos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. em Representação da DGESTE (José Miguel Rosa);------------------------------------------------ 
. Representante da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas (Maria 
Luísa Lopes);-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. Representante das Forças de Segurança - PSP (Nuno Silva); ------------------------------------ 
. Representante das Forças de Segurança - GNR (Luis Marino) ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ponto Dois – Período antes da ordem do dia -------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente iniciou a reunião com a justificação da presença de membros 
convidados ligados ao Programa Nacional da Promoção do Sucesso Escolar. Referiu que 
a Autarquia considerou a implementação do projeto a nível concelhio muito importante, 
designando-o mesmo como “É o nosso melhor investimento”, explicando as duas 
componentes do projeto, o equipamento e a equipa multidisciplinar, que também se 
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encontram presentes. Não havendo mais intervenções passou-se para o ponto três da 
ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ponto Três – 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 Quatro – Apresentação do Projeto de Combate ao Insucesso Escolas (Equipa 
Multidisciplinar, Plataforma Siga e Plataforma +Sucesso Escolar) ---------------------------- 
Foi dada a palavra ao Professor José Verdasca que referiu que temos um novo 
ecossistema educacional, novas políticas públicas de educação, onde se deve envolver 
os diversos atores sociais do território para a resolução dos problemas. Agradeceu o 
convite que lhe endereçaram para estar presente e felicitou Elvas pelo Projeto. ----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que este projeto tem uma componente tecnológica, onde 
foi adquirido tablet’s, um para cada aluno, bem como quadros interativos, um por cada 
sala de aula do 1.º ciclo, e duas plataformas, SIGA e Mais Sucesso Escolar. -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dada a palavra ao Professor César Pereira, da Lusoinfo, apresentou a Plataforma 
Mais Sucesso Escolar. - 
De seguida foi passada a palavra ao Dr. Daniel Costa, da Edubox, apresentou as 
funcionalidades da Plataforma SIGA. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida o Senhor Presidente passou a palavra à Senhora Vereadora para dar 
continuidade à sessão, tendo este que se ausentar para um outro compromisso que já 
tinha agendado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora apresentou a equipa multidisciplinar do Projeto: Andreia Brilha, 
Serviço Social, Andreia Carvão, Ciências da Educação, Cátia Santos, Serviço Social, e 
Liliana Pilha, Psicologia Clinica. -------------------------------------------------------------------------- 
A representante da Segurança Social questionou Daniel Costa sobre a Plataforma SIGA, 
como se procede a esta utilização pais separados. ------------------------------------------------ 
Por último passou-se para o ponto quinta da ordem de trabalhos, dando-se a palavra ao 
representante da DGESTE. --------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Quatro – Apresentação de relatório sobre o funcionamento do sistema 
educativo no Concelho de Elvas (DGESTE): ---------------------------------------------------------- 
O representante da DGESTE começou por apresentar dados sobre o número de 
funcionários e os rácios correspondentes ao 1.º ciclo de ensino, por agrupamento de 
escolas, munindo-se de uma apresentação para o efeito. Foi acordado entre os 
presentes que esta apresentação e dados serão apresentados no próximo Conselho 
Municipal de Educação, uma vez que esta sessão está limitada em termos de tempo, 
seguindo-se à mesma, uma presentação pública do Projeto de Combate ao Insucesso 
Escolar e a Receção aos Professores do Concelho. -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Encerramento da reunião--------------------------------------------------------------------------------- 
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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. --------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


