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ACTA N.º 2/2011 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM  

20 DE JULHO DE 2011. 

Aos vinte dias do mês de Julho de dois mil e onze, pelas catorze horas e trinta 

minutos, nesta Vila de S. João da Pesqueira, no Salão Nobre dos Paços do 

Município, reuniu o Conselho Municipal de Educação, constituído nos termos 

do artigo quinto do Decreto-Lei número sete barra dois mil e três, de quinze de 

Janeiro, encontrando-se presentes os seguintes representantes das entidades 

das quais fazem parte: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Marcolina Adelaide Ferreira Sequeira, Vice – Presidente da Câmara Municipal 

de São João da Pesqueira e Vereadora do pelouro da educação; ---------------- 

Manuel António Natário Cordeiro, Presidente da Assembleia Municipal; ----------- 

Torcato Santos, em representação da Direcção Regional de Educação do 

Norte; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agostinha Menezes Fonseca Veiga, em representação do pessoal docente do 

ensino pré-escolar público; ---------------------------------------------------------------------------- 

Rosa Emília Gonçalves Azevedo Teixeira, em representação do pessoal 

docente do ensino básico público; ---------------------------------------------------------------- 

Luís Manuel dos Santos Marques, representante das forças de segurança; -------- 

António Augusto Vicente, representante das Juntas de Freguesia. ------------------- 

Dando cumprimento ao artigo décimo segundo do Regimento do Conselho 

Municipal de Educação, a reunião começou meia hora mais tarde, devido ao 

facto de à hora marcada não existir quórum. -------------------------------------------------  

A Sra. Vereadora do Pelouro da Educação deu início à segunda reunião de 

dois mil e onze, do Conselho Municipal de Educação, cumprimentando os 

presentes e agradecendo a presença de todos. -------------------------------------------- 

A Sra. Vereadora deu início aos trabalhos colocando à votação a Acta da 

reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tomaram a palavra a Sra. professora Rosa Teixeira e o Sr. Dr. Manuel Cordeiro, 

solicitando algumas alterações de pormenor à Acta. -------------------------------------  

Colocada à votação, a acta da reunião anterior do CME foi aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida a Sra. Vereadora apresentou a ordem de trabalhos da reunião, 

dando de imediato abertura à apresentação do ponto número um da ordem 

de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tomou a palavra a Sra. Professora Agostinha Veiga, representante do ensino 

Pré – Escolar público, destacando os principais resultados da avaliação escolar 

do final do ano lectivo: --------------------------------------------------------------------------------- 

Ensino pré – escolar/ final do ano lectivo 2010/2011: --------------------------------------- 

a)Principais dificuldades sentidas na área da expressão e comunicação oral e 

escrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b)Destaque para a adesão das famílias dos alunos às actividades promovidas 

pela escola. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

c) Destaque para os elevados níveis de assiduidade dos alunos. ---------------------- 

Tomou a palavra a Sra. Professora Rosa Teixeira, representante do Ensino – 

Básico Público, evidenciando alguns dos aspectos mais relevantes, para este 

ciclo de ensino: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro Ciclo: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Progressivo decréscimo do número de alunos a frequentar este ciclo de 

ensino. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Baixos níveis de retenção, e alguma falta de competências básicas que se 

reflectem em dificuldades de aprendizagem no segundo ciclo. ---------------------- 

c) Algumas dificuldades de aprendizagem do primeiro ciclo condicionam o 

sucesso do segundo ciclo. ----------------------------------------------------------------------------- 

d) Ausência de regras e falta de hábitos de estudo. --------------------------------------- 

e)Política de facilitismo e fracos níveis de exigência parental dificultam o 

trabalho dos docentes e constituem bloqueios a níveis mais elevados de 

sucesso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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f) Interesse dos pais e educação em casa, como factores essenciais para o 

sucesso escolar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo Ciclo: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Relativamente ao quinto ano, nenhuma disciplina igualou ou ultrapassou os 

quarenta por cento de níveis inferiores a três, destacando-se a disciplina de 

História e Geografia de Portugal como a que apresentou os piores resultados, 

registando trinta e cinco por cento de resultados inferiores a três. -------------------- 

b) Relativamente ao sexto ano, destaque para a disciplina de Inglês como a 

que apresentou maiores dificuldades por parte dos alunos, atingindo 

sensivelmente trinta e oito por cento de insucesso. ------------------------------------------

c) A nível global de ciclo o sucesso superou os oitenta por cento. -------------------- 

Terceiro Ciclo: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Na globalidade, o terceiro ciclo não apresentou níveis de insucesso iguais 

ou superiores a cinquenta por cento. ------------------------------------------------------------ 

b) Sétimo ano – Não registou níveis de insucesso superiores a quarenta por 

cento. Principais níveis de insucesso registados nas disciplinas de matemática, 

Português, Ciências Naturais, Geografia e Inglês Três. -------------------------------------- 

c)Oitavo ano – Não registou níveis de insucesso superiores a cinquenta por 

cento. Principais níveis de insucesso registados na disciplina de matemática. --- 

d) Nono ano – Apesar de faltarem ainda os resultados da avaliação dos 

exames nacionais das disciplinas de Português e Matemática, este nível de 

ensino também não registou níveis de insucesso superiores a quarenta por 

cento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Cursos de Educação e Formação com aproveitamento satisfatório na 

globalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Ensino Secundário Público. ---------------------------------------------------------------------------- 

Décimo ano: Evolução positiva face ao último período do ano lectivo 

transacto, atingindo os oitenta e cinco virgula quarenta e dois por cento de 

sucesso, face aos anteriores oitenta e três por cento. -------------------------------------- 
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Aproveitamento satisfatório na generalidade com destaque para a turma A 

com três alunos a integrarem o Quadro de Excelência. ---------------------------------- 

Décimo primeiro ano: Resultados satisfatórios para a globalidade do ano 

escolar, com destaque para a turma A com cinquenta por cento dos alunos a 

integrarem o Quadro de Excelência. ------------------------------------------------------------- 

Décimo segundo ano: Resultados satisfatórios para o ano escolar, com 

destaque para a turma A com sete alunos a integrarem o Quadro de 

Excelência e para a turma C com três alunos a integrarem também o Quadro 

de Excelência. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a apresentação dos resultados escolares na sua globalidade a Sra. 

Professora Rosa Teixeira partilhou com o plenário a sua preocupação pelo 

facto de alunos serem avaliados por ciclo e não por ano escolar, factor que 

permite a passagem de alunos com várias dificuldades que se manifestarão 

em níveis mais avançados da aprendizagem e que se traduzirão em insucesso 

escolar, apesar dos inúmeros mecanismos de apoio e estratégias para o 

sucesso encetadas pelos professores. ------------------------------------------------------------- 

Foi igualmente partilhado pela Sra. Professora Rosa Teixeira que com vista a 

melhorar os níveis de sucesso dos alunos do Agrupamento e principalmente 

com vista a colmatar a sua falta de hábitos de estudo em casa, propôs uma 

nova estratégia para o comprometimento do aluno no seu sucesso. --------------- 

A ideia é criar um tempo de estudo diário na própria escola, capaz de 

substituir o tempo de estudo em casa, com o devido acompanhamento dos 

docentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retomou a palavra a Sra. Vereadora da Educação abrindo espaço à partilha 

dos principais contributos do Município no âmbito da Educação/Ensino para o 

presente ano Lectivo: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a) Pagamento da última edição do jornal escolar, apresentado pelo 

Agrupamento de Escolas de S. João da Pesqueira. ------------------------------ 
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b) Continuidade da distribuição de Fruta Escolar: distribuição gratuita de 

duas peças de fruta semanalmente a todas as crianças do ensino Pré – 

Escolar e EB1; ------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Refeições gratuitas a todas as crianças com escalão um do abono de 

família; cinquenta por cento de comparticipação a todas as crianças 

com escalão dois do abono de família; restantes crianças preço único 

um euro e quarenta e seis cêntimos, sabendo que as refeições custam 

ao Município dois euros e vinte e cinco cêntimos e o estado 

comparticipa apenas em vinte e dois cêntimos, o custo de cada 

refeição; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Adicional Isenção do pagamento de refeições escolares a todas as 

crianças em comprovada situação de carência económica; --------------- 

e)  Promoção da Higiene Oral mediante entrega de Kit com dentífrico, 

escova e elixir, a todas as crianças do Pré-Escolar e EB1; ----------------------- 

f)  Oitenta por cento de comparticipação de todas as visitas de estudo. 

Dado que este ano uma turma do Ensino Secundário viajou para 

Londres, o Município transportou os alunos até ao aeroporto do Porto, 

na ida, indo buscá-los no regresso. ------------------------------------------------------- 

g) À semelhança dos anos anteriores, também para o ano lectivo que 

agora terminou, o Município forneceu passes escolares gratuitos a todos 

os níveis de ensino, sabendo que o ensino secundário deveria suportar 

cinquenta por cento das mesmas. ------------------------------------------------------ 

h) Transporte também gratuito dos alunos dos cursos EFA e PIEF. --------------- 

i) Pagamento de consultas de dentista e oftalmologia, bem como o 

pagamento de lentes e óculos, a crianças com carência económica 

comprovada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Serviço gratuito de consultas de Psicologia; ------------------------------------------ 

k) Serviço gratuito de consultas de terapia da fala; ---------------------------------- 
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l) Atribuição de dez Bolsas de Estudo de apoio social e uma Bolsa de 

Estudo por mérito no valor equivalente à propina anual da Universidade 

que o aluno frequenta; -----------------------------------------------------------------------   

m) Actividades desenvolvidas pela Biblioteca Municipal no âmbito da 

educação: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Apoio ao estudo; ---------------------------------------------------------------------- 

2- Leituras orientadas+ leituras encenadas com base no Plano 

Nacional de Leitura; ------------------------------------------------------------------ 

3- Apoio de um técnico de informática para ajudar os alunos na 

introdução das TIC (Tecnologias da Informação e 

Comunicação). ------------------------------------------------------------------------ 

4- Leituras Encenadas e história do conto a todos os Jardins Infantis 

e Escolas do Primeiro CEB do Concelho. ------------------------------------ 

A Sra. Vereadora da Educação informou o plenário que, devido ao facto de a 

piscina municipal ter uma elevada taxa de ocupação não foi possível arranjar 

horários para aulas de natação de todos os alunos do primeiro ciclo. -------------- 

Não querendo proporcionar aulas a apenas alguns alunos, foi decidido abrir 

horários para a natação, quando houver cabimento para todos. -------------------- 

Interveio o Sr. Dr. Torcato parabenizando a Câmara Municipal pelo apoio 

concedido nas viagens de estudo, referindo a sua importância para o 

crescimento e formação global dos alunos. --------------------------------------------------- 

Interveio a Sra. Professora Agostinha questionando a Sra. Vereadora sobre a 

possibilidade de no próximo ano lectivo existir actividade física no Pré – Escolar.  

A Sra. vereadora referiu que a Câmara Municipal ajudará dentro das suas 

possibilidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

E nada mais havendo a tratar, a Sra. Vereadora agradeceu novamente a 

presença de todos, dando por encerrada a reunião pelas dezasseis horas e 

seis minutos, da qual foi lavrada a presente Acta que à qual vai ser anexa a 

respectiva folha de presenças. ----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 




