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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE FERREIRA DO ALENTEJO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
FERREIRA DO ALENTEJO

1/2019
Aos dezasseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, pe as 18.15 horas,
reuniram-se os elementos que compõem o Conselho Municpal de Educação de
Ferr&ra do Alentejo, no edifício do Museu Municipal em Ferreira do A entejo.

Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros:
Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
Representante da Assembleia Municipa

—

Luís António Pita Ameixa

Romana Martins

—

-

Vereadora do Pelouro da Educação da Câmara Municipal

-

Representante da DGESTE —João Caeiro

-

Representante da CCDRA

-

Dtetora do Agrupamento Escolas de Ferrera do Aleritejo- Maria Antónia Figueredo

-

Representante do Pessoa Docente do Ensino Básico do AEFA

—

—

Ana Rute Sousa

Cana Lázaro

—

Maria José Duarte

Representante do Pessoa Docente do Ensino Secundário do AEFA— Ana Conde
-

Representante do Pessoa Docente da Educação Pré-Escolar do AEFA

—

Madalena

Salgado
-

Representante dos Serviços Púb icos de Saúde—Ana Zita Antunes

-

Representante dos Serviços de Segurança Social

-

Representante da Associação de Pas e Encarregados de Educação do AEFA- Elzabete

—

Lélia Guerrero

Braizinho e Ana Carracinha
-

Representante das Forças de Segurança

-

Representante do Instituto Português da Juventude

—

GNR- Rui Sousa
—

Isabe Gua

-Representante das Instituições Particu ares de 50 daredade Soca na área da
Educação

—

Ol’mpo Raposo
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O Senhor Presidente da Câmara, exp ic’tou a todos os elementos das entidades
presentes, o processo de formação do Conse ho Mun’cipa de Educação de Ferreira do
Alentejo.

Fez

uma

breve

abordagem

sobre

a

temática

da

educação

e

representatividade do conselho em toda a sociedade, O senhor Presidente da Câmara,
salientou os pontos a tratar na reunião enfatizando cada um deles.
A Senhora Vereadora Ana Rute, por sua vez abordou cada ponto a tratar nesta
sessão, reforçando a importânca destes trabalhos junto da cornun’dade educativa.

1- Encerramento do Jardim de Infância de Fortes;

O Senhor Presidente da Câmara informou sobre um oficio enviado pela D’reção
Geral dos Estabelecimentos Escolares com o assunto: “Movimento anual da rede
escolar-Educação pré-escolar e 12 ciclo do ensino bás’co”. Em suma, em termos de
reordenamento da rede escolar, a DGESTE solicita que a autarquia de Ferreira do
Alentejo se pronuncie sobre o encerramento do Jardim de Infância de Fortes, visto
estar com frequência nula de cr’anças (oficio anexo à ata).
A Chefe da Divisão de Cultura, Maria João Pina, salientou que este assunto foi
devidamente articulado com a direção do Agrupamento de Esco as no sentido de se
responder à DGESTE.
A Diretora do Agrupamento de Escolas, Maria Antónia Magalhães, referiu que,
no sentido de ser emitido um parecer à DGESTE, a direção do Agrupamento reuniu
com os encarregados de educação, com o ‘ntu’to de ser devdamente informada sobre
as intenções dos mesmos quanto à matrícula dos seus filhos naquele jardim de
‘nfância.
Perante o exposto e tendo em consideração que os pareceres sobre
encerramento de estabelecimentos escolares, devem ser alvo de aprec’ação do
Conselho Municipal de Educação, foi emitido o seguinte parecer: “Aprovado por
unan’m’dade o encerramento do estabelec’mento de ens’no pré-escolar de Fortes”.
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pensou-se que a transferência das crianças até seria possível, e dever-se-ia enviar à
DGESTE um pedido de parecer sobre a possibilidade em questão.

Na passada reunião da Assembleia Municipal, referiu a Senhora Vereadora Ana
Rute, algumas mães do Jardim de Infância de Alfundão, estiveram presentes na sessão
da Assembleia e apresentaram o seu descontentamento sobre a transferência das
crianças. Para o efeito foi agendada uma reunião novamente em Alfundão e apesar das
divergências iniciais chegou-se à conclusão que havia a hipótese de os alunos serem
transferidos temporariamente para a escola básica. A Chefe da Divisão de Cultura da
Câmara Municipal, responsável pelo pelouro da educação, no seguimento do
explanado pela senhora vereadora, sintetizou o que está expresso no relatório. A
responsável pelo pessoal docente do ensino pré-escolar do Agrupamento de Esco as,
deu o seu ponto de vista perante a parte afetiva que existe em relação àquele espaço,
contudo é preocupante as condições existentes no espaço atual do Jardim de Infância
de Alfundão.
O Senhor Presidente da Câmara informou, que está disponível para aquilo que
seja melhor para os a unos, pe o que se sugere que se mantenha a proposta de se
efetuar nesta fase a deslocação dos a unos e aguardar uma me hor decsão.

4-

Parceria com a Universidade Nova de Lisboa;

O Senhor Presidente da Câmara efetuou o enquadramento sobre a pareceria
existente entre o município e a Universidade Nova. A Câmara tem a preocupação de
ser um agente ativo no processo de qualidade e exigência na educação. A educação foi
definida como a prioridade num concelho pobre, onde se deve ser seletivo nos gastos
e nos investimentos.

Dos vários p~ ares desta política haverá que considerar os

edifícios e os espaços esco ares de qua idade, tendo em conta as várias remodelações
que se tem levado a cabo.
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A Senhora Madalena Salgado, salientou que os novos equipamentos
informáticos deveriam estar já no início do ano letivo a funcionar. Considera que o
espaço exterior da escola deverá estar bem tratado. Em suma congratula o

desempenho da câmara e sublinha de forma positiva a rede de transportes, o serviço
de refeições e a as atividades de apoio à família.
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, usou da palavra para falar de
um projeto já apresentado à escola sob o tema: “Uma Assemblea Murfcpal Jovem”.---

5- Apreciação/aprovação do Plano Anual de Transportes Escolares, ano letivo
2019/2020;
A Senhora Maria Armanda, sobre o Plano Anual de Transportes Esco ares para o
próximo ano etivo, procedeu à apresentação do documento, tendo como objetivo
assegurar a ~gua dade de oportunidades de acesso aos transportes por parte dos
a unos que frequentam as escolas do Agrupamento de Ferreira do Alentejo. Foram
apresentados os circu~tos espec~a~s de táxi, da rodoviária e os efetuados pelo serv~ço
de logística e tráfego da câmara.
O Conselho Municipal de Educação, emitiu o seguinte parecer: “Aprovado por
una&mdade o Plano Anual de Transportes Escolares, para o ano etivo 2019/2020”.

6-Outros assuntos de interesse.

A Senhora Ana Carracinha, representante da Associação de Pais e Encarregados
de Educação do Agrupamento de Escolas, colocou uma questão que já foi levantada
por outros encarregados de educação, que tem a ver com a componente de apo~o à
fam a para o pr~meiro c~c o e as atividades de enriquecimento curricu ar. A Senhora
Madalena Salgado, exp ~cou que essas duas componentes são uma oferta para o
próx~mo ano etivo, estando ~dentificadas na matrícula dos a unos, tendo os
encarregados opção de esco ha.
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