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-------------------- ACTA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -------------------- 

-----------------------------------------------ACTA Nº 5---------------------------------------------------- 

------Aos trinta e um de Janeiro de dois mil e oito, pelas 18h 15m, no Edifício da 

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

Conselho Municipal de Educação: ------------------------------------------------------------------- 

------Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, que 

preside; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------Dr. Jorge Domingues Camarneiro, Presidente da Assembleia Municipal de 

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

 ------Drª Albina Maria de Oliveira Rocha, a Vereadora responsável pelo Pelouro da 

Educação da Câmara Municipal de Vagos; ------------------------------------------------------- 

------Dr. Aniano Domingues Martins, representante do Pessoal Docente do Ensino 

Secundário Público; -------------------------------------------------------------------------------------- 

------Drª. Ana Maria Correia Almeida Caiado de Oliveira, representante do pessoal 

docente da Educação Pré-Escolar Pública; ------------------------------------------------------- 

------A Drª Giovanna Maria Pereira Sepúlveda Guimarães Rebelo, representante do 

Pessoal Docente do Ensino Básico Público-------------------------------------------------------- 

------Padre João Mónica da Rocha, representante dos Estabelecimentos de 

Educação do Ensino Básico e Secundário Privados; ------------------------------------------ 

------Dr. José Joaquim Saraiva do Coito, representante dos Serviços de Segurança 

Social; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Dr. Francisco José Dias de Oliveira, representante da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação; ---------------------------------------------------------------------------

------O Senhor Joaquim Carvalhais, representante da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação; ------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Benjamim Fernando Paulo Madeira, Comandante do Posto Territorial 

de Vagos, representante das Forças de Segurança, em substituição do Tenente de 

Cavª Henrique Fernando de Oliveira Faria; ------------------------------------------------------ 
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------Eng. João Aníbal Ramalheira, representante da EPADRV – Escola Profissional 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, em substituição do Presidente do 

Conselho Executivo Dr. Fernando Santos. --------------------------------------------------------

-------Dr. António Miguel Cordeiro, representante do NEVA – Núcleo Empresarial de 

Vagos, em substituição da Drª Dina Maria Barreira Ramos. --------------------------------- 

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

------Senhora Mª Fernanda de Jesus Almeida Oliveira, representante dos 

Presidentes de Junta de Freguesia----------------------------------------------------------------- 

------Senhor António Paulo Maia Gravato, representante das Instituições Particulares 

de Solidariedade Social que desenvolvem actividades na área da Educação; --------- 

------A Drª Judite Maria Regales Matias, representante dos Serviços Públicos de 

Saúde; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Diogo Simões Almeida, representante da Associação de Estudantes--------------- 

------Dr. Horácio Madeira Beltrão Poiares, representante dos Serviços Públicos na 

Área da Juventude e do Desporto; ----------------------------------------------------------------- 

------Faltas e Justificações ------------------------------------------------------------------------- 

------Dr. Carlos Corga de Barros, Coordenador Educativo de Aveiro, em substituição 

da Drª Engrácia da Luz Rebelo de Fonseca e Castro, Directora Regional de 

Educação do Centro, enviou a justificação, via fax, que se vai anexar à presente 

acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Acta da Reunião Anterior--------------------------------------------------------------------- 

------Uma vez que a acta do dia 21 de Junho de 2007, foi previamente distribuída, os 

membros do Conselho Municipal de Educação, presentes, deliberaram, por 

unanimidade, aprovar a respectiva acta----------------------------------------------------------- 

------Período Antes da Ordem do Dia------------------------------------------------------------ 

------Não houve------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Seguidamente, deu-se continuidade à Reunião do Conselho Municipal de 

Educação para apreciação dos demais pontos da Ordem de Trabalhos: ---------------- 

------Ponto Um: Centros Escolares -------------------------------------------------------------- 
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------A Sr. Vereadora da Educação, Drª Albina Rocha, por indicação do Sr. 

Presidente da Câmara, dá início à Ordem de Trabalhos informando os presentes de 

que vai ser feita uma breve apresentação de como vão ficar distribuídos e 

organizados os Centros Escolares a construir no Concelho de Vagos. Esta 

apresentação vai ficar anexada à acta. -------------------------------------------------------------

------O Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, entrou neste 

momento (18h 35m) na sala de reuniões para prestar alguns esclarecimentos 

relativos aos Centros Escolares. Informa de que os Centros Escolares irão avançar, 

os cinco, ao mesmo tempo e que neste momento está a decorrer a fase de 

elaboração do Caderno de Encargos dos Projectos de Arquitectura, de acordo com 

o Aprovado na Carta Educativa, para se poder proceder à abertura de Concurso 

Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------No que diz respeito ao Financiamento, foi solicitada, pela Câmara Municipal, 

apoio técnico a uma empresa externa e pretende-se desenvolver os Centros 

Escolares em três fases. ------------------------------------------------------------------------------ 

------O Sr. Presidente da Câmara retirou-se, por motivos profissionais, dando 

continuidade à reunião a Srª Vereadora da Educação. --------------------------------------- 

------Ponto dois: Cursos de Especialização Tecnológica--------------------------------- 

------Relativamente a este ponto a Srª Vereadora da Educação, Drª Albina Rocha, 

informou os membros de que, no dia 29 de Janeiro de 2008, decorreu na Câmara 

Municipal de Vagos uma reunião com o Colégio de Nª Srª da Apresentação e a 

Escola Superior de Águeda a fim de se discutir qual a melhor forma de se avançar 

com a implementação dos Cursos de Especialização Tecnológica (CET’s) no 

Concelho de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------O Padre João Mónica da Rocha, representante dos Estabelecimentos de 

Educação do Ensino Básico e Secundário Privados usou da palavra para informar 

de que a Universidade de Aveiro colabora na gestão e promoção dos CET’s. No que 

diz respeito a instalações e equipamentos é feita uma Parceria entre a Câmara 

Municipal e os Estabelecimentos de Ensino aderentes. ---------------------------------------
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------Usou da palavra a Srª Vereadora para informar que estão previstas as 

candidaturas, aos CET’s, em Setembro de 2008. Neste momento estamos na fase 

de preparação para que sejam criadas todas as condições a tempo. --------------------- 

------Ponto três: Educação Ambiental -------------------------------------------------------------

------Foi feita uma apresentação de slides onde se explicou os projectos que a 

Câmara está envolvida na área da Educação Ambiental. -------------------------------------

------No fim da apresentação a Srª Vereadora da Educação questionou os 

representantes dos Estabelecimentos de Ensino relativamente ao interesse, dos 

mesmos, de em conjunto com a Câmara Municipal virem a fazer parte de projectos 

relacionados com a Educação Ambiental. ---------------------------------------------------------

------ Usou da palavra o representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário 

Público, Dr. Aniano Domingues Martins, para dizer que este tipo de projectos é 

bastante aliciante e é de grande interesse para todos fazer parte destas iniciativas 

mas, neste momento, não é a melhor altura, uma vez, a maior parte dos 

Estabelecimentos de Ensino já estão a promover algumas actividades relacionadas 

com o tema. Estes projectos devem ser propostos no início dos anos lectivos, para 

não haver sobreposição e poder ser feita a devida integração. ------------------------------

------O Senhor Joaquim Carvalhais, representante da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação interveio para saber de que forma os pais podem ser 

incluídos e colaborar neste tipo de projectos. -----------------------------------------------------

--------- O Padre João Mónica da Rocha aproveitou a questão da Educação 

Ambiental para falar sobre a nova lei do tabaco, mais precisamente, a proibição de 

fumar nos Estabelecimentos de Ensino. Segundo Ele estão a surgir alguns 

problemas nomeadamente a saída dos alunos do recinto escolar o que leva a que 

constantemente sejam abordados por traficantes de droga, tendo já sido necessária 

a intervenção da GNR. O Representante dos Estabelecimentos de Educação do 

Ensino Básico e Secundário Privados sugere, que em conjunto, se tente encontrar 

uma forma de resolver a questão. --------------------------------------------------------------------
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------Neste momento (19h 20m) o Dr. José Joaquim Saraiva do Coito, representante 

dos Serviços de Segurança Social pede autorização para se ausentar da reunião.  

---------Ponto quatro: Funcionamento da Rede Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 

Básico--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Relativamente a este assunto foi feita uma projecção de slides onde foi feito um 

ponto de situação referente aos anos lectivos 2006/2007 e 2007/2008. ------------------

-----Neste momento (19h 50m) pediu para se ausentar o Padre João Mónica da 

Rocha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Dr. Francisco José Dias de Oliveira, representante da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação usou da palavra para manifestar o seu 

descontentamento relativamente à falta de apoio às “pontas”, ou seja, ele informa de 

que existem IPSS’s a solicitar o mesmo valor que cobram para o ATL. -------------------

-------A Srª Vereadora informa de que esse assunto nada tem a ver com a Câmara 

Municipal. São critérios definidos pelas IPSS’s e quaisquer esclarecimentos, 

relativos a apoios financeiros, devem ser tratados com a Segurança Social. ----------- 

------Ponto cinco: Outros assuntos ----------------------------------------------------------------

------O Senhor Joaquim Carvalhais, representante da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação pediu a palavra. Seguidamente passou à leitura de uma 

exposição elaborada na última reunião da Associação de Pais. O referido 

documento vai ficar anexado à acta. -------------------------------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar, cerca das 20h 50m, deu-se por encerrada a 

reunião e dela se lavrou a presente acta que, após lida, vai ser assinada pelos 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


