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Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, pelas dez horas, reuniram-se os

elementos que compõem o Conselho Municipal de Educação de Ferreira do Alentejo, através de

videoconferência, dada a situação epidemiológica vivida, COVID-19, que inviabiliza a realização

de reuniões presenciais, com grupos com mais de dez elementos.

Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros:

- Representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional~ Cana Lázaro;

- Diretora do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo Maria Antónia Figueiredo;

- Representante do Pessoal Docente do Ensino Pré-Escolar do AEFA Madalena Salgado;

- Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico do AEFA Maria José Duarte;

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

- Representante do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Claudia Freitas;

- Representante do Instituto de Solidariedade e Segurança Social de Beja Lelia Guerreiro;

- Representante da ULSBA - Unidade local de Saúde do Baixo Alentejo Fernando Martins;

- Representante de GNR- Posto Territorial de Ferreira do Alentejo Marco Ventura,

Verificou-se a ausência dos seguintes representantes:

- Presidente da Assembleia Municipal;

-Vereadora responsável pela Educação;

-Presidente de Junta de Freguesia eleita pela Assembleia Municipal em representação das freguesias

do concelho;

- Representante da Associação de Estudantes do AEFA;

- Representante da Dgeste-DSRA Maria João Charrua

- Representante do IPDJ Delegação Regional De Beja (por não lhe ter sido remetida convocatória,

pelo serviço ao qual pertence);

-Representante da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo;



s
- Representante do IEFP Centro de Formação Profissional, sendo que a maior parte se encontrava

em regime de férias.

Outras presenças:

Chefe de Divisão da Cultura Maria João Pina

Chefe de Serviço de Educação e Biblioteca Maria Armanda Salgado

Secretariou- Chefe de Serviço de Educação e Biblioteca Maria Armanda Salgado

Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do

Alentejo deu início à reunião referindo os pontos da ordem de trabalhos, enviados através de

convocatória, por correio eletrónico, a saber:

1- Apreciação Aprovação do Plano Anual de Transportes Escolares para o ano letivo 2020 2021;

2- Candidatura Ferreira do Alentejo+Sucesso Educativo Futuro;

3-Preparação do ano letivo 2020 2021;

4- Outros assuntos

O Senhor Presidente da Câmara deu início, assim, ao primeiro ponto, solicitando à Chefe de

Serviço de Educação e Biblioteca, Maria Armanda Salgado que procedesse à apresentação sucinta

do Plano Anual de Transportes para o ano letivo de 2020 2021:

1- Apreciação/Aprovação do Plano Anual de Transportes Escolares, ano letivo 2020/2021

A Senhora Maria Armanda Salgado procedeu à apresentação do documento, dando conta que o

Plano Anual de Transportes é, a nível municipal, o instrumento de planeamento da oferta de

transporte entre o local da residência e o local de estabelecimentos de ensino da rede pública,

frequentados pelos alunos da educação pre-escolar, do ensino Básico e do Ensino secundário,

regendo-se pelo Regulamento Municipal de Atnbuição de Apoios Económicos na área da Educação

Básica e Secundária datado de 2018 Apresentaram-se as tipologias de transporte, necessários para

assegurar o serviço e a garantir a exequibilidade do plano. a) Circuitos de Rodoviária; b) Circuitos

especiais de Táxi e c) Serviço de tráfego da autarquia, bem como a respetiva verba estimada em

termos orçamentais para cada tipologia de transporte. Após a apresentação procedeu-se à votação do

mesmo, tendo sido emitido o seguinte parecer. “Aprovado por unanimidade o Plano Anual de

Transportes Escolares, para o ano letivo de 2020 2021”.
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O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra e promoveu o estímulo à frequência

Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo, pelos alunos do concelho, sublinhando a

importância do cumprimento do Regulamento atrás enunciado.

2- Candidatura Ferreira do Alentejo+Sucesso Educativo+Futuro;

A Senhora Maria João Pina, Chefe de Divisão da Cultura, usou da palavra e realizou um ponto

de situação face à Candidatura em epígrafe, dando conhecimento que devido ao surto

epidemiológico, a mesma apenas abarcará 2 anos de duração, em vez dos 3 anos inicialmente

previstos, só começando a surtir efeitos a partir de junho de 2021.

O Senhor Presidente da Câmara voltou a usar da palavra, reforçando a aposta desta autarquia na

promoção do sucesso escolar, viabilizadas por duas candidaturas, por via da CIMBAL

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo e do programa CLDS- Contratos Locais de

Desenvolvimento Social, coordenada pela Associação de Desenvolvimento Local- Terras do

Regadio, em parceria com a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo.

3- Preparação do ano letivo 2020/2021;

A Senhora Maria João Pina, Chefe de Divisão da Cultura, voltou a intervir sublinhando que na

sequência da transferência de competências para as autarquias, a preparação do ano letivo

2020 2021 é uma das atribuições da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Numa primeira

fase, tal implicou a diversas alterações contratuais geridas pelo Agrupamento de Escolas de

Ferreira do Alentejo, para a Câmara Municipal, tais como refeições, combustível, eletricidade,

material de escritorio, entre outras. Numa segunda fase, procedeu-se a reuniões com o Agrupamento

de Escolas de Ferreira do Alentejo, para proceder à organização dos transportes escolares, em

concreto dos circuitos do alunos com necessidades educativas especiais, que ficarão sob a tutela da

autarquia e integrarão o Plano Anual de Transportes. Estão a ser tomadas diligências no sentido de

organizar as AEC- Atividades de Enriquecimento Curricular, para o próximo ano letivo, assim com

a aquisição dos cadernos de fichas para os alunos. No que toca ao que se designa Escola a Tempo

Inteiro, nomeadamente ao Programa Geral de Refeições e à Componente de Apoio à Família estão

a ser tomadas medidas no mesmo sentido, para garantir esta oferta.
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No seguimento deste ponto de situação, a Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de

Ferreira do Alentejo, reforçou que o próximo ano se avizinha particularmente dificil Tendo em

conta a frágil e preocupante situação de saúde pública vivida.

4- Outros assuntos.

A Senhora Maria João Pina, Chefe de Divisão da Cultura, voltou a usar da palavra dando conta

da forma como o Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo deu continuidade à atividade

letiva, através de um sistema à distância e mais tarde presencial, para os alunos do ensino pré-

escolar e secundário. Todos os agentes implicados no processo educativo conseguiram adaptar-se a

esta situação, encarregados de educação, professores e alunos, sendo possível realizar um balanço

positivo deste processo. Deu a conhecer que se encontram em curso três procedimentos concursais

para recrutamento de dezassete assistentes operacionais, para reforço do quadro de colaboradores

do Agrupamento e Escolas de Ferreira do Alentejo, com referências distintas: Ref. A- ajudantes de

ação educativa (10 lugares), Ref B ajudante de cozinha (5 lugares) e Ref. C - auxiliar de serviços

gerais (2 lugares).

O Senhor Presidente da Câmara incentivou a qualificação das equipas, com o intuito de lhes

facultar ferramentas que permitam executar o trabalho com novas competências, tendo em vista

garantir a qualidade do mesmo

A Senhora Cláudia Freitas, representante do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de

Ferreira do Alentejo, apontou a necessidade de climatização, na escola sede, dando conta que as

oscilações de temperatura não contribuem para o processo de aprendizagem.

No seguimento desta intervenção, o Senhor Presidente da Câmara alegou a necessidade de proceder

à climatização das salas, em prol do sucesso escolar, reforçando, contudo, o trabalho realizado nesse

âmbito nas escolas de ensino básico do concelho.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, deu por encerrada a sessão.

E eu, Maria Armanda Salgado, Chefe do Serviço de Educação e Biblioteca, para o efeito designado.

Redigi e subscrevi esta ata, que vai ser assinada pelo Presidente da Câmara Municipal.

O e i ente da Câmara Chefe de Serviço de Educação e Biblioteca

~ Luis António lia Ameixa IMaria Armanda Salgado


