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Aos dezassete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas onze horas e trinta
minutos, reuniram-se os elementos que compõem o Conselho Municipal de Educação de Ferreira do
Alentejo, através de videoconferência (plataforma ZOOM), 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 Carla Lázaro;

-

Diretora do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejol Maria Antónia Figueiredo;

-

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

-

Representante do Instituto de Solidariedade e Segurança Social de Beja Lélia Guerreiro;

-

Presidente da Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo Romana Romão;

-

Representante das Juntas de Freguesia do Conselho, Presidente da Junta de Freguesia de Figueira

dos Cavaleiros Juvenália Salgado;
-

Representante da DGEste e da Delegada Regional João Caeiro;

-Representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação Elisabete Braizinho e Ana
Raquel Carracinha.
Verificou-se a ausência dos seguintes representantes:
-

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

-

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

-

Representante do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Cláudia Freitas,

-

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

-

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

-

Representante da Associação de Estudantes do AEFA;

-

Representante do IPDJ

-

Representante da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo,

-

Delegação Regional De Beja;
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Locais de Desenvolvimento Social, em parceria com a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
mostrou qualidade na implementação da candidatura, tendo conseguido atingir a faixa etária entre
os 13 e os 18 anos de idade. Neste momento, a entidade coordenadora encontra-se a realizar um
trabalho colaborativo com a Biblioteca Municipal, através de um trabalho conjunto com os jovens,
com a realização de elementos decorativos de Natal, para o locais públicos, em concreto, para o
jardim Ferrinho de Engomar Encontrando-se, paralelamente, a serem dinamizados grupos de jovens
nas diferentes freguesias do concelho, por aquela entidade.
O Senhor Presidente da Câmara salientou que apesar desta reestruturação, os objetivos das
candidaturas não ficarão em causa, antes pelo contrário serão concretizados. O Sr. Presidente da
Câmara solicitou que Raquel Carracinha se pronunciasse sobre a candidatura, na qualidade de
membro da ADTR, tendo esta descrito o acompanhamento ao estudo que a associação tem realizado
com os alunos(as), quer no Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo, quer no Polo
Ruralidades, no sentido de minimizar o tempo de espera entra aulas ou de regresso a casa em tempo
de COVID-19.
A Senhora Elisabete Braizinho, na qualidade de representante da Associação de Pais e de
Encarregados de Educação, louvou o trabalho efetuado no âmbito da candidatura CLDS
3-Ano letivo 2020/2021: balanço
A Senhora Vereadora, Ana Ride Beringel de Sousa, interveio manifestando que o ano letivo
anterior, bem como o ano letivo em curso têm vindo a ser dificeis, mas que têm sido tomadas
diligências para ultrapassar essas dificuldades, quer através, por exemplo, da conciliação do regime
pedagógico presencial com o digital, quer através da oferta de fichas escolares para os alunos, por
parte da autarquia.
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 e 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 escritório, entre outras. No que diz respeito aos fornecedores, em termos de refeitório,
reativaram-se os contratos com os mesmos fornecedores.

Reconheceu que houve um

estremecimento em termos do que foi projetado a nível de fornecimento de géneros alimentícios, o

que obrigará a um reforço da prestação de serviços de fornecimento dos mesmo. Em grande parte
deve-se ao facto de se ter assistido a um aumento do número de alunos a necessitarem de almoço.
Em termos de apoios económicos na área da educação estima-se a entrega de Bolsa de estudo aos
alunos de Ensino secundário antes do Natal.
No que diz respeito ao funcionamento da Escola a Tempo Inteiro, tudo se encontra a decorrer dentro
da normalidade. A Associação Tempos Brilhantes é a entidade que assegura a dinamização da
Escola Tempo Inteiro. Mais informou que a Componente de Apoio à Família no âmbito dos
Protocolos com instituições cuja área de atuação é a educação, nomeadamente FUNDANA
Associação de Pais e Jovens de Alfundão; União das Freguesias de Ferreira do Alentejo e
Canhestros- UFFAC; Centro Social e Paroquial de Odivelas e Junta de Freguesia de Figueira de
Cavaleiros também se encontra a decorrer com normalidade e com base no Regulamento definido
para a Escola a Tempo Inteiro.
Devido à exigência de uma higienização mais cuidada dos recintos escolares, decorrente da
pandemia, a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo teve de recorrer à contratação de apoio à
limpeza, que foi determinante no apoio aos funcionários do Agrupamento de Escolas de Ferreira do
Alentejo. Este serviço decorreu a partir do dia 16 novembro prevendo-se o seu término a 18 de
Dezembro. Foi ainda adjudicado o serviço de limpeza profunda para os edificios da
EB2 3 Secundána e EB, em Ferreira do Alentejo. Este serviço sera efetuado durante as pausas
letivas do Natal, Páscoa e Verão.
A Professora Madalena Salgado deu conhecimento das situações de encerramento de
estabelecimentos de ensino que tiveram que encerrar devido à identificação de casos positivos à
COVID-19.

A primeira situação decorreu

no inicio de novembro de 2020,

aquando da

confirmação de caso positivo à COVID-19, da professora coordenadora e de uma aluna do 1°
Ciclo, o que acabou por conduzir ao encerramento da Escola de 1° Ciclo de Ensino Básico de
Ferreira do Alentejo. A segunda situação, decorreu em dezembro, na Escola de Ensino Básico de 1°
Ciclo de Canhestros, que obrigou a isolamento profilático de alguns alunos e docentes e a uma
reorganização do serviço de almoços para os alunos, tendo-se optado, na verdade, por cancelar os
almoços e só ser assegurado o período letivo.
A Senhora Chefe de Divisão de Cultura informou ainda que a situação acima referida teve
também sequências no cancelamento da prestação do serviço de transportes escolares, quer em
termos do serviço de tráfego da autarquia, quer em termos do serviço de táxi. Com efeito, um dos

1

4- Outros assuntos.

A Senhora Cana Lázaro tomou a palavra e informou os presentes que se encontra a trabalhar num
projeto sobre Redes com a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), que será
dado a conhecer oportunamente. Valorizou a sua participação nesta reunião, pois apresenta-se como
uma oportunidade para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)
acompanhar o trabalho que se encontra a ser realizado no terreno
A Senhora Presidente da Assembleia louvou o trabalho realizado por todos e apelou a uma maior
proximidade da área da Educação com a Assembleia municipal.
No seguimento desta intervenção, a Senhora Professora Madalena Salgado mostrou total
disponibilidade por parte da Escola, para tal, sempre que necessário.
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.
Chefe de Serviço de Educação e Biblioteca
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Luís António Fila Ameixa

Maria A nnanda Salgado

