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Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, pelas onze 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, dando-se, assim,

cumprimento às indicações da Direção Geral da Saúde ao promover-se o distanciamento social, de

modo a evitar a propagação do vírus.

Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros:

- Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo Luís António Pita Ameixa;

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

- Representante da Associação de Estudantes do AEFA Elisabete Braizinho;

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

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

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

- Representante da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo Ana Rita Dotes;

- Representante da DGEste e da Delegada Regional João Caeiro

- Representante de GNR- Posto Territorial de Ferreira do Alentejo Rui Sousa.

Verificou-se a ausência dos seguintes representantes:

- Presidente da Assembleia Municipal;

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

do concelho;

- Representante da Associação de Estudantes do AEFA;

- Representante do IPDJ Delegação Regional de Beja;

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

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

- Representante do IEFP Centro de Formação Profissional;

- Representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional;
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- Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico do AEFA;

Outras presenças:

Chefe de Divisão da Cultura Maria João Pina;

Vereadora responsável pelo pelouro da Educação Ana Rute Beringel de Sousa;

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 eletránico, a saber:

1- Plano Anual de Transportes Escolares - ano letivo 2021 2022: apresentação e discussão;

2- Outros assuntos.

O Senhor Presidente da Câmara deu início, assim, ao primeiro ponto, passando a palavra à

Senhora vereadora Ana Rute Beringel de Sousa, a qual delegou na Chefe de Serviço de Educação e

Biblioteca, Maria Armanda Salgado a apresentação do Plano Anual de Transportes para o ano letivo

de 2021 2022:

1- Apreciação/Aprovação do Plano Anual de Transportes Escolares, ano letivo 2021/2022

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 pré-escolar, do ensino Básico e do Ensino secundário,

regendo-se pelo Regulamento Municipal de Atribuição 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 em termos projetivos: 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 2021 2022”.



O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra, solicitando à senhora vereadora Ana Rute

Beringel de Sousa que tomasse a palavra.

A Senhora Vereadora teceu algumas considerações relativamente a constrangimentos relativos ao

transporte de alunos durante o ano letivo corrente, na medida em que o Agrupamento de Escolas de

Ferreira do Alentejo ao seguir, naturalmente, as indicações da DGEste referentes ao desfasamento

de horários nas Escolas, não teve, todavia, em conta os horários praticados pela empresa de

transportes coletivos, o que obrigou a uma negociação, por parte da autarquia com aquela empresa,

em termos de carreiras no sentido de assegurar o transporte dos estudantes. A Senhora vereadora

apelou assim, para que, num futuro próximo, fosse analisada a realidade de cada concelho no que

toca à tomada deste tipo de decisão.

A Senhora Chefe Divisão da Cultura, Maria João Pina, reforçou as projeções apresentadas no

documento em discussão, nomeadamente a questão relativa ao aumento de alunos transportados

pela rodoviária para o próximo ano, bem como a necessidade de aquando da realização de turmas, o

Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo, ter em conta os horários dos transportes escolares

disponíveis, de modo a se satisfazer as necessidades dos alunos(as), assegurando-se assim o apoio

de transporte.

A Senhora Professora Madalena Salgado tomou a palavra, justificando que de facto o

desfasamento de horários implementados obteve o resultado pretendido na medida em que evitou o

número de contactos entre os alunos. Para o próximo ano letivo avançou com a proposta de nova

estratégia, no sentido de minimizar os constrangimentos com os transportes, que passará por uma

abordagem por turma e não por anos de escolaridade dos estudantes que necessitam de transporte

escolar.

Após estas considerações, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo,

colocou para votação o Plano Anual de Transportes Escolares para o ano letivo de 2021 2022, o

qual foi aprovado por unanimidade.

2- Outros assuntos 2021/2022;

A Senhora Maria João Pina, Chefe de Divisão da Cultura, voltou a intervir no sentido de dar

informações, a todos os presentes, referentes à área da Educação. Começou por informar que a



equipa da Educação iniciou a preparação do ano letivo 2021/2022, quer em termos de transporte,

quer em termos de aquisição de produtos para os refeitório da Escola e consequente normalização

de contratos, decorrente da transferência de competências para a autarquia.

A Senhora professora Madalena Salgado fez questão de partilhar uma preocupação relativa à

constituição de turmas do 1° ano do Ensino Básico. Até ao momento informou que vinte alunos

estão em condições de ingressarem numa turma, a par de quatro alunos, dois dos quais com

necessidades educativas especiais e os restantes com necessidade de apoio, igualmente, ao abrigo

do Decreto-Lei n.° 54 2018. Informou ainda que cerca de catorze crianças se encontram com

entrada condicionada para o 1” ano.

O Senhor João Caeiro, na qualidade de representante da DGeste e da Delegada Regional,

informou que será ele quem vai acompanhar o processo de constituição de turmas para o próximo

ano letivo no Baixo Alentejo, pelo que apelou a que o Agrupamento de Escolas de Ferreira do

Alentejo tomasse as diligências necessárias em termos de preenchimentos de plataformas para o

efeito, para que, por sua vez, o processo decorresse o mais célere possível.

A Senhora Elizabete Braizinho, representante da Associação de Pais e encarregados de

Educação, tomou a palavra e manifestou a preocupação da confirmação de abertura de cursos no

Ensino Profissional no Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo.

A Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo, Maria Antónia

Figueiredo, informou os presentes da oferta educativa no referido agrupamento.

Tanto a Senhora Professora Madalena Salgado, como o Senhor João Caeiro apelaram a que se

desmistifique dúvidas junto dos encarregados de educação quaisquer dúvidas relativamente ao

ensino profissional.

Decorrente deste comentário, o Senhor Presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, apontou

a necessidade de sensibilização para toda a população e encarregados de educação, no sentido de

elegerem a escola de Ferreira do Alentejo para os seus educandos. Sublinhou, ainda, algumas das

ações levadas a cabo pela autarquia em prol de uma educação de qualidade, nomeadamente, a

distribuição do Boletim Escolar pelo concelho de Ferreira do Alentejo; a contratação de dezassete

funcionários, que se encontram em funções no Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo; a

melhoria dos espaços escolares e respetivos equipamentos; o próprio Plano Anual de Transportes
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Escolares e os respetivos apoios na área económica para os alunos que necessitam de transporte

escolar, bem como a atribuição de bolsas para os alunos que frequentam o ensino secundário no

Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo, as quais incluem o ensino profissional.

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

Ferreira do Alentejo, deu conta do grau de dificuldade em termos de gestão dos espaços para

realizar a atividade física uma vez que o acesso ao pavilhão desportivo e, consequentemente, à

piscina de água quente está interdito, na medida em que o referido equipamento está destinado para

acolher doentes com COVID- 19, no âmbito do Plano de Contingência do município.

No seguimento desta intervenção, o Senhor Presidente da Câmara referiu que a alteração desta

situação, dependerá da evolução da pandemia. Avançou, todavia, que neste período de tempo, em

que o pavilhão se encontrou encenado, a piscina foi objeto de intervenção, em concreto pinturas.

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

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

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

re ~dente da Câmara

Luís António Pita Ameixa
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O Plano Anual de Transporte Escolares (VATE) para o ano letivo de 202 1/2022 foi elaborado

com base nas informações enviadas pelos estabelecimentos de ensino em junho de 2021,

justificando-se um reajustamento a efetuar antes do início do ano letivo referido.

Considerou-se o ano letivo 202 1/2022 a iniciar-se 16 de setembro de 2021 e a terminar a 30 de

junho de 2022, com a duração de 10 meses.

Parecer do Conselho Municipal de Educação de Ferreira do Alentejo de Ferreira do Alentejo

(CMEFA)

O CMEFA reuniu por videoconferência no dia 8 de julho de 2021, pelas 101:00h, tendo emitido

parecer favorável sobre o Plano Anual de Transportes Escolares para o ano letivo de 2021/2022

Na videoconferência estiveram presentes:

- Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo Luís António Pita Ameixa;

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

- Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação do AEFA Elisabete Braizinho;

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

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

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

- Representante da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo Ana Rita Dotes;

- Representante da DGEste e da Delegada Regional João Caeiro;

- Representante de GNR- Posto Territorial de Ferreira do Alentejo Rui Sousa.


