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--------------------------ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-------------------------- 

-----------------------------------------------------ATA Numero Quatro-------------------------------------------

----- Aos oito dias do mês de março de dois mil e doze, pelas dezassete horas, no Edifício da Câmara 

Municipal de Vagos, reuniram os seguintes elementos que compõem o Conselho Municipal de 

Educação: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Albina Maria de Oliveira Rocha, Vereadora responsável pelo Pelouro da Educação da Câmara 

Municipal de Vagos, que presidiu, em substituição do Sr. Presidente da Câmara por se encontrar 

ausente;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- João Cândido Bernardo, em representação da Diretora Regional de Educação do Centro; ------- 

----- António Júlio Anunciação Castro, representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público;--- 

----- Hugo Pedro da Silva Martinho, representante do pessoal docente do Ensino Secundário Público; 

----- David Malta, em representação do Colégio Diocesano de Nª. Sr.ª da Apresentação de Calvão, 

representante dos Estabelecimentos de Educação do Ensino Básico e Secundário Particulares e 

Cooperativos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Fernando Santos, representante da EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- José Joaquim Saraiva do Coito, representante dos Serviços de Segurança Social; --------------- 

----- Maria Dulcínia Martins Sereno, representante das Juntas Freguesia do Concelho; --------------- 

----- Ana Maria Correia Almeida Caiado de Oliveira, representante do pessoal docente da Educação 

Pré-Escolar Pública; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dorinda Santos, representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Ensino 

Particular e cooperativo;  

----- António Paulo Maia Gravato, representante das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

que desenvolvem atividades na área da Educação; --------------------------------------------------------------- 

----- António Miguel Carvalhais Simões Cordeiro, representante do NEVA – Núcleo Empresarial de 

Vagos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Anabela Sérgio Resende, representante do Centro de Saúde de Vagos; ---------------------------- 

----- António Germano do Prado, representante das Forças de Segurança ------------------------------- 

----- Não estiveram presentes: ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Representação da Assembleia Municipal de Vagos; --------------------------------------------------- 

----- Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Ensino Público; -------------- 
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----- Roberto Nunes Garcia, representante da Associação de Estudantes. ------------------------------------ 

----- Luís Augusto dos Santos Costa, representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

de Aveiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Catarina Rodrigues, representante Direção Regional do Centro do IDP,IP. -------------------------- 

----- Foi aberta a reunião pela Vereadora da Educação, após apresentação de cumprimentos, não tendo 

sido colocados pontos à mesa para discussão antes da ordem do dia, passou-se, então, ao período da 

ordem do dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto um: Foi aprovada e assinada a ata de 24 de novembro de 2011 --------------------- 

----- De seguida a Senhora Vereadora da Educação solicitou a alteração da ordem de trabalhos, 

iniciando-se  pelo ponto três: Projeto Educativo Concelhio de Vagos.------------------------------ 

----- Ponto Dois – Reordenamento da Rede Escolar: ---------------------------------------------- 

----- A Senhora Vereadora da Educação fez o ponto de situação do Jardim de infância de 

Vagos – sala 2, situada na anterior casa dos magistrados.--------------------------------------------- 

----- Foi apresentada a proposta da EB 2/3 Dr. João Rocha – Pai, para a resolução da situação 

do Jardim Infantil Vagos – sala 2: ------------------------------------------------------------------------ 

----- De acordo com a proposta apresentada, o Agrupamento de Escolas de Vagos ficaria com 

todos os alunos do 6.º, 7.º e 8.º ano, sendo transferidos todos os alunos do 9.º ano para a 

Escola Secundária de Vagos, libertando, a EB 2/3 Dr. João Rocha – Pai, espaço para receber a 

transferência de alunos dos 3.º e 4.º anos da EB 1 de Vagos, libertando, assim, espaço para as 

duas salas do Jardim Infantil de Vagos naquele estabelecimento de ensino. ----------------------- 

----- Esta solução encaixa na perspetiva do Ministério da Educação de criar unidades 

orgânicas, permitindo soluções de continuidade entre níveis e ciclos. ------------------------------ 

----- Foi solicitado ao Conselho Municipal de Educação que se pronunciasse acerca da 

deslocação dos alunos do 3.º e 4.º ano para a EB 2/3 Dr. João Rocha – Pai: ----------------------- 

----- O representante do Colégio de Nossa Senhora da Apresentação declarou que não estava 

preparado para discutir ou apresentar uma posição de voto relativamente à deslocação de 

alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico para a EB 2/3 Dr. João Rocha – Pai. Semelhante 

declaração foi feita pela representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Ensino Particular e Cooperativo;  ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Foram solicitados esclarecimentos adicionais relativamente à convivência dos alunos do 

3.º e 4.º ano com os alunos dos outros ciclos de ensino, tendo-se alertado para a necessidade 
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de pensar bem e maturar esta solução, posição mantida pensada e maturada, posição mantida 

pela representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação.---------------------------- 

----- Os restantes elementos deram parecer favorável. ------------------------------------------------ 

----- Por indicação da Senhora Diretora Regional de Educação do Centro, foi discutida pelos 

presentes a possibilidade do Agrupamento de Escolas de Vagos e da Escola Secundária de 

Vagos se agregarem. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto os Diretores da Escola Secundária e do Agrupamento de Escolas de 

Vagos, no plano das ideias e, tendo em consideração o projeto educativo concelhio 

demonstraram alguma compreensão pela  agregação: por um lado anteviam a possibilidade de 

um projeto de educação comum, vantajoso para o concelho de Vagos; por outro, a constatação 

de que a decisão do Governo era já um facto consumado. Não pretendem pôr obstáculos a que 

a agregação se venha a concretizar, desde que fiquem salvaguardados os projetos que essas 

escolas têm em curso, alguns dos quais foram superiormente tomados como processos de 

excelência e desde que tenham conhecimento, atempado, das decisões que irão ser tomadas no 

decorrer do processo de agregação, de modo a minimizar o impacto que , inevitavelmente, 

terão na organização do próximo ano letivo. ---------------------------------------------------------- 

----- Sobre este assunto, o Diretor da Escola Profissional questionou porque razão não se 

passar a um patamar superior, incluindo, também, na agregação a Escola Profissional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos. 

----- Sobre este assunto pronunciou-se o representante a DREC, tendo informado este 

Conselho que as Escolas Profissionais estavam sujeitas a uma legislação especial, não tendo 

sido tomada nenhuma posição por este Conselho, por não se ter refletido sobre esta 

agregação, anteriormente. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----  Sobre este assunto, o representante das IPSS alertou para a especificidade da referida 

Escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto três: Projeto Educativo do Concelho de Vagos ----------------------------------------- 

----- Foi aprovada a proposta apresentada pela Vereadora da Educação de integração no 

Conselho Municipal de Educação da Chefe de Divisão da Acção Social da Câmara Municipal. 

----- De seguida, a Senhora Vereadora da Educação apresentou a proposta inicial para 

elaboração do Projeto Concelhio Educativo, para discussão, o qual se anexa à presente ata 

(anexo1): ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Foram apresentados alguns dados que estão a ser recolhidos pela Rede Social e foi 

discutida a sua pertinência para o Projeto Educativo. ------------------------------------------------- 

-----Após análise e debate sobre a estrutura apresentada, a qual foi aprovada por todos os 

elementos, foi decidido incluir o trabalho que está ser desenvolvido na área social, económica, 

educação e saúde pela Rede Social de Vagos, considerando-se urgente agilizar e recolher a 

informação necessária, para elaboração do diagnóstico. ---------------------------------------------- 

----- O Conselho Municipal concordou com a proposta de cada escola e cada IPSS destacar 

um técnico que articulará com a equipa do CLAS, que está a recolher a informação para a 

Rede Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto 4- Transportes Escolares – Ponto de situação ---------------------------------------------- 

----- Relativamente a este assunto, o representante da Escola Secundária referiu que o 

transporte das 17h30, carreira que vai para Salgueiro, parte, ainda que de forma pontual, antes 

da hora, deixando os alunos na escola. ------------------------------------------------------------------ 

----- O representante do Agrupamento referiu a acumulação e concentração de viaturas dos 

pais e encarregados de educação nas horas de almoço que criam constrangimentos no trânsito, 

pelo que seria importante que houvesse um sentido único, para evitar essa acumulação de 

viaturas na hora de almoço. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Conselho Municipal deliberou solicitar à Câmara Municipal de Vagos e Comissão de 

Trânsito, a colocação da sinalização e lombas nas quatro escolas,. --------------------------------- 

----- Deliberou, ainda, solicitar às Forças de Segurança o reforço do policiamento nas horas de 

almoço e saída e mais uma vez informar a empresa transportadora do mesmo. ------------------- 

----- Foi dada informação de que vai ser elaborada a proposta do Plano Municipal de 

Transportes Escolares. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Cinco – Centros Escolares ----------------------------------------------------------------- 

----- A Senhora Vereadora da Educação, acerca do estado de execução dos Centros Escolares, 

informou o Conselho Municipal de Educação do seguinte : ------------------------------------------ 

----- Centro Escolar de Fonte de Angeão - obra executada fisicamente a 11,88% - execução 

parcial da estrutura (fundações e paredes). -------------------------------------------------------------- 

----- Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora - obra executada fisicamente a 8,53%  - 

execução parcial da estrutura (fundações, piso técnico em cave e início da execução da laje do 

r/c. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Ponto Seis – Outros Assuntos --------------------------------------------------------------------- 

----- Foram apresentados os resultados da avaliação externa da Escola Secundária de Vagos, 

tendo a mesma sido boa em todos os domínios.-------------------------------------------------------- 

----- E nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou pelas 20.00 horas, tendo-se lavrado a presente 

ata, a qual vai ser assinada pelos presentes. --------------------------------------------------------------- 

 

 


