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Ata n.º 21 

 

Ao décimo quarto dia do mês de Julho de dois mil e catorze, pelas dez horas, no Centro 

Cultural de Redondo, realizou-se a vigésima reunião ordinária de Conselho Municipal de 

Educação, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovação da ata nº. 20; 
 

2. Informações; 
 

3. Apresentação dos resultados escolares referentes ao ano letivo 2013/2014; 
 

4. Oferta Formativa para o ano letivo 2014/2015; 
 

5. Atividades de Enriquecimento Curricular: Avaliação e Planeamento para o ano letivo 
2014/2015; 
 

6. CAF: Avaliação e Planeamento para o ano letivo 2014/2015; 
 

7. Apresentação da rede Escolar do Agrupamento; 
 

8. Atividades a propor para o ano letivo 2014/2015; 
 

9. Informação sobre a intervenção da Parque Escolar no Agrupamento Vertical de 
Redondo; 
 

10. Férias Desportivas; 
 

11. Questões de Ordem Social; 
 

12. Outros Assuntos. 
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A sessão contou com a presença dos seguintes representantes: 

Entidade Representante da Entidade Cargo/Vinculo 

Vereador do Pelouro da 

Educação e Cultura 

Armindo Manuel Beira 

Ramalhosa 

Vereador do 

Pelouro 

Pessoal Docente do Ensino 

Secundário Público 

 

Dr. António Alberto Costa 

Professor do 

Ensino Secundário 

Estabelecimento de Educação 

Pré-Escolar Pública 

 

Educadora Graça Tatá 

Coordenadora de 

Educação Pré- 

-Escolar 

 

Associação de Pais e 

Encarregados do 

Estabelecimento Escolar 

 

        Sérgio Valente 

 

 

Presidente 

 Serviços Públicos de Saúde Enfermeira Fernanda Louro Enfermeira 

Serviços de Segurança Social Dr.ª Maria Amélia Vieira Assistente Social 

Serviços de Emprego e 

Formação Profissional 

Dr.ª Teresa Andrade Técnica Superior 

Serviços Públicos da Área da 

Juventude e do Desporto 

Inácia Mira Técnica 

 

 

A sessão não contou com a presença dos seguintes representantes: 

 

Entidade Representante da Entidade Cargo/Vinculo 

 

 Assembleia Municipal 

 

Alfredo Falamino Barroso 

 

 

Presidente 

Junta de Freguesia de Redondo       António Carriço Presidente 
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Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares 

 

Dr.ª. Maria Reina Martin 

 

Diretora Regional 

 

Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares 

Dr. Herlander de Mira Diretor Regional 

Adjunto 

Pessoal Docente do Ensino 

Básico Público 

Dr. Domingos Boieiro Professor do 

Ensino Básico 

Estabelecimento de Educação 

Pré-Escolar Privado 

Educadora Carla Sofia Pires Coordenadora 

Pedagógica 

Forças de Segurança Sargento Filipe Veiga Comandante do 

Posto de Redondo 

 

A falta de comparência foi justificada pelos Representantes da Junta de Freguesia de Redondo, 

Junta de Freguesia de Montoito, Serviços de Segurança Pública e da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares. Ainda neste sentido houve justificação temporária pelo 

Presidente da Assembleia Municipal de Redondo, Engenheiro Alfredo Falamino Barroso que 

por motivos de compromissos inadiáveis na ADRAL, não consegue chegar a horas, contudo vai 

fazer os possíveis para estar presente.                                                                        

Aberta a sessão, o Senhor Vereador do Pelouro da Educação, Armindo Manuel Beira 

Ramalhosa, após confirmação da existência de quórum, declarou aberta a sessão, 

agradecendo aos parceiros a sua presença e disponibilidade. 

Seguidamente, o Senhor Vereador passou ao primeiro ponto da ordem do dia, “Aprovação da 

Ata nº. 20 ”. Após votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. 

De seguida passou-se ao segundo ponto da ordem do dia, “Informações”, em que o 

representante do Ensino Secundário Público, Dr. António Alberto Costa informou que o colega 

Dr. Domingos Boieiro, representante do Ensino Básico Público, não pôde estar presente, 

passando todas as informações sob a oferta formativa do ano letivo 2014/2015 para o Dr. 

António Alberto Costa, dados que na sua maioria estão sujeitos à superior aprovação do 
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Ministério da Educação, referindo ainda que apesar de serem propostas da escola, todos os 

presentes têm conhecimento que existem contenções nas escolas, estando sujeitas a novas 

regras, quer em termos de alunos, quer em termos de abertura de novos cursos.   

Posteriormente, deu-se início ao terceiro ponto da ordem do dia “Apresentação dos resultados 

escolares referentes ao ano letivo 2013/2014”, cuja palavra foi dada ao representante do 

Pessoal Docente do Ensino Secundário Público, Dr. António Alberto Costa, tendo sido 

apresentados os resultados do ensino básico e ensino secundário. 

Neste sentido, o representante do ensino secundário deu início à apresentação dos respetivos 

resultados escolares referentes ao ano letivo 2013/2014. O mesmo representante informou 

ainda que o Agrupamento decidiu fazer um power-point com três apresentações: a primeira 

apresentação é relativa à análise estatística dos resultados escolares do 3.º período do 1.º 

Ciclo; a segunda apresentação é relativa ao 2.º e 3.º Ciclos e a terceira apresentação é relativa 

ao ensino secundário. De seguida, o Dr. António Alberto Costa, representante do Pessoal 

Docente do Ensino Secundário Público iniciou a apresentação dos resultados referidos 

anteriormente, anexos no final da presente ata. 

Posteriormente, o Vereador Armindo Ramalhosa informou os presentes que à semelhança das 

bolsas de estudo disponibilizadas pela Junta de Freguesia de Redondo, atualmente a Câmara 

Municipal já desenvolveu todos os normativos para que possa também existir aquela oferta 

por parte daquele organismo aos seus munícipes e de forma transversal a todo o Concelho. A 

vocação das bolsas de estudo assenta nas carências económicas dos agregados familiares e no 

mérito escolar. Situações de exceção serão identificadas e devidamente analisadas pelo júri e 

decididas em conformidade. Nesta conformidade os normativos serão publicitados no sitio da 

internet do Município e por Edital. 

Posteriormente, a Dr.ª Teresa Andrade, representante do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional justificou que quer a escola, quer o município, por vezes não informam as famílias, 

que chegam aos serviços com desconhecimento. Assim, a mesma representante salientou que 

o mais importante é informar as famílias para que estas encorajem os filhos a avançar para o 

desafio do exame e puderem seguir em frente. 
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De seguida, o Dr. António Alberto Costa declarou que a escola não tinha conhecimento das 

bolsas de estudo disponibilizadas pela Junta de Freguesia de Redondo. 

Posteriormente, passamos ao quarto ponto da ordem do dia “Oferta Formativa 2014/2015”, 

cujo representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário Público informou que terá início 

o curso profissional de Produção Agrária, e ainda a continuação para o 12º ano; relativamente 

ao curso de eletricidade e computadores, o mesmo terá continuidade para o 11º. Ano. Por sua 

vez, existe ainda em relação ao 3º. Ciclo um curso vocacional de Informática, Cerâmica e 

Expressões.  

Por último, o Dr. António Alberto Costa informou quantas salas estavam disponíveis em cada 

ano de escolaridade. 

Posto isto, o Senhor Vereador Armindo Ramalhosa perguntou se alguém queria colocar mais 

alguma questão relativamente ao quarto ponto, não havendo questões passou-se ao quinto 

ponto da ordem do dia “Atividades de Enriquecimento Curricular: Avaliação e Planeamento 

para o ano Letivo 2014/2015” em que foi dada a palavra à Representante do Pessoal Docente 

do Pré-Escolar Público, Educadora Graça Tatá, esta informou que existem cinco salas, 

relativamente à parte do Centro Escolar de Redondo, e a sala seis subsiste em Montoito com 

25 crianças.  

Por sua vez, no início de setembro, abriu a sala sete, uma vez que existiam 12 crianças em lista 

de espera. Atualmente, esta mesma sala fechou, tendo os alunos sido divididos pelas restantes 

salas. Em relação às inscrições têm 27 crianças em lista de espera e apenas 7 vão conseguir 

entrar. Face ao exposto, o Vereador Armindo Ramalhosa salientou que o Conselho Geral de 

Educação informou o município que existia uma decisão por parte da Direção Regional Escolar 

que não abriria a sala sete. 

A educadora Graça Tatá informou ainda que existem três alunos com Necessidades Educativas 

Especiais, sendo que duas turmas serão reduzidas a 20 crianças e as restantes a 25. 

De seguida e no âmbito do mesmo assunto, o Vereador Armindo Ramalhosa referiu ainda que 

se em Redondo até existe alguma oferta a nível privado, ainda que a limitação económica das 

famílias não ajude, em Montoito o mesmo não acontece, tornando-se assim um grande 

problema. 
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De acordo com as informações recolhidas, a Enfermeira Fernanda Louro, representante dos 

Serviços de Saúde demonstrou o seu desagrado em relação ao facto de existirem famílias que 

não possuam condições económicas que lhes permitam deixar as crianças no estabelecimento 

privado. Por sua vez, a Enfermeira referiu que muitas dessas crianças são acompanhadas pela 

Equipa de Intervenção Precoce e faria todo o sentido esta mesma entidade fazer-se 

representar, como já terá sido justificado pela Coordenadora, uma vez que será importante ter 

conhecimento das crianças com necessidades. 

Posteriormente, o Vereador Armindo Ramalhosa justificou a presença do Dr. Paulo Casinha na 

reunião, no sentido de dar conhecimento de algumas situações e muito embora existam 

algumas situações preocupantes quando aferidas no terreno e em proximidade se reduzam, 

daí o Gabinete de Ação Social manter e reforçar este trabalho.  

No que respeita ainda ao encerramento da sala sete, o Representante da Associação de Pais 

sugeriu a possibilidade de ser realizada uma exposição por parte da autarquia no sentido de 

voltar a reabrir a sala sete. 

Em resposta à sugestão apresentada pelo representante da associação de pais, o Vereador 

Armindo Ramalhosa referiu que foi enviada informação para o Diretor Geral dos 

Estabelecimentos Escolares no dia 10 de julho, tendo a resposta sido enviada no dia 17 de 

julho, informando que não existirá a possibilidade de reabrir mais uma sala no concelho de 

Redondo.  

Posteriormente, o Vereador Armindo referiu que os pontos 3,4,5,6,7,e 8 da ordem do dia 

foram proposta do Agrupamento de Escolas de Redondo e que apesar de não terem sido 

abordados de forma sequencial, foram todos presentes na presente reunião.  

De seguida, a representante dos Serviços de Saúde, Enfermeira Fernanda Louro informou de 

forma resumida qual a intervenção escolar efetuada a nível de saúde oral durante o ano letivo 

2013/2014 em que foram desenvolvidas várias atividades com base no programa Nacional de 

Saúde Escolar e Programa Nacional de Saúde Oral ao longo do ano letivo. Foram expostas 

algumas atividades em várias áreas, nomeadamente a nível de alimentação, atividade física e 

ainda a promoção de saúde oral desde a Pré-Escola ao Ensino Secundário. 
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Relativamente ao próximo ano letivo, a Enfermeira Fernanda Louro, representante dos 

Serviços de Saúde referiu ainda que irão delinear as atividades, podendo as mesmas ser 

apresentadas na próxima reunião de Conselho Municipal de Educação. 

Posteriormente, a mesma representante salientou ainda o facto dos cheques dentistas 

entregues às crianças entre os 10 e os 13 anos serem gratuitos, ainda que muitas vezes não 

sejam utilizados, sendo pertinente a implementação de algumas estratégias de articulação dos 

recursos existentes. 

De seguida, o Vereador Armindo passou ao ponto 9 da ordem do dia, “Informação sobre a 

intervenção da Parque Escolar no Agrupamento Vertical de Redondo”. Deste modo, o 

Vereador informou que a obra está a terminar, ultimando os espaços exteriores, estando 

provavelmente no final de agosto concluída. 

No que respeita a este ponto, o representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário, Dr. 

António Alberto Costa referiu que quer a pista de atletismo, quer o campo de jogos não 

possuem as mesmas medidas, e o refeitório estará em atividade no início do ano, ainda que 

com algumas dificuldades, no que respeita à limpeza, ao pessoal, entre outros. 

Posteriormente, o mesmo representante referiu ainda que a obra não foi ainda entregue, logo 

a responsabilidade recai sobre a Parque Escolar, quer ao nível da jardinagem, eletricidade, 

pinturas e computadores. 

De seguida, o Vereador Armindo passou ao ponto 10 da ordem do dia “Férias Desportivas”, 

informando os presentes que receberam 222 inscrições no total, 149 relativas ao 1.º e 6.º anos 

e 73 no jardim-de-infância de Redondo e 38 relativas ao 1.º e 6.º anos e 19 no jardim-de-

infância de Montoito. Para além disso, foi também assegurado o transporte e refeições destas 

mesmas crianças.  

A representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude, Dra. Inácia Mira salientou a 

pertinência das férias desportivas serem consideradas campos de férias, uma vez que excedem 

mais de 5 dias, o que obriga ao licenciamento de acordo com o decreto-lei 32/2011, podendo 

ser aplicadas coimas pela ASAE. O valor estipulado do registo é de 350€, estando as autarquias 

isentas do valor respeitante ao registo. 
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No mesmo sentido, a Educadora Graça Tatá mostrou a sua preocupação relativamente ao 

autocarro que transporta as crianças do pré-escolar, sendo importante que existam bancos 

adequados às crianças, uma vez que na última visita foram pedidos bancos aos encarregados 

de educação, ainda que os tamanhos fossem diferentes e nem todos eram adequados. 

Contudo, já foram pedidos bancos para o autocarro pequeno. 

Por último, o Vereador Armindo Ramalhosa passou ao ponto 11 da ordem do dia “Questões de 

Ordem Social”, passando a palavra ao Dr. Paulo Casinha, uma vez que na última reunião de 

Conselho Municipal de Educação foram sinalizados 67 alunos com carências alimentares. Após 

realizada uma análise cruzando alguns dados, chegou-se à conclusão que 51 destes alunos 

tinham almoço disponível e 16 apesar de sinalizados não estão abrangidos pela Ação Social 

Escolar, como se poderá verificar em anexo na presente ata. 

A proposta do Dr. Paulo Casinha vai no sentido que no próximo ano letivo os parceiros possam 

começar a trabalhar a nível dos três ciclos, cruzando informações. Por sua vez, o Dr. Paulo 

Casinha referiu ainda terem alargado as inscrições até ao 6.º ano, sendo que de um total de 26 

alunos sinalizados entre o 5.º e 6.º ano, apenas 4 aderiram às férias desportivas no período da 

Páscoa, por sua vez, no que respeita às férias de verão, dos 5 inscritos, apenas 4 aderiram às 

referidas atividades. 

Por último, o Vereador confirmou a ausência de mais assuntos a debater e nada mais havendo 

a declarar, agradeceu aos presentes e deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou esta 

ata. 

 


