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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Ata  Numero Cinco 

----- Aos sete dias do mês fevereiro de dois mil e treze, 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;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Maria Graça Matias Gadelho, em representação do presidente da Assembleia Municipal ----- 

----- Hugo Pedro da Silva Martinho, em representação do pessoal docente do Ensino Secundário 

Público; 

----- Rosário Claro, em representação do pessoal Docente do Ensino Público;------------------------------- 

----- Cristina Silva, em representação do Pessoal Docente da Educação Pré-escolar Pública; ------------ 

----- Dorinda Santos e José Moreira, em representação da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Ensino Particular e Cooperativo; -------------------------------------------------------------- 

----- João Manuel Domingues, em representação das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

que desenvolvem atividades na área da Educação com Educação Pré-Escolar; ----------------------------- 

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

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

----- António Germano do Prado, representante das Forças de Segurança e Vera Lúcia Martins 

Nogueira, representante da Escola Segura; --------------------------------------------------------------------- 

----- Anabela Resende, Representante dos Serviços de Saúde; ………………………………………… 

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

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

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

----- Representante da Direção de Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região Centro;   

----- Representante dos Estabelecimentos de Educação do Ensino Básico e Secundário Particulares e 

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

----- Representante da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos ------ 

----- Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Ensino Público; -------------- 

----- Representante da Associação de Estudantes; ----------------------------------------------------------- 

----- Representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro; --------------------------

----- Representante Direção Regional do Centro do IDP,IP. ------------------------------------------------ 
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----- 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 do dia oito de março de 2012 -------------------------- 

-----  Ponto dois –Arranque do ano Escolar ----------------------------------------------------------------- 

----- O representante do pessoal docente do Ensino Secundário Público informou de que o ano letivo 

iniciou bem, embora com alguns constrangimentos normais, decorrentes da passagem das turmas do 3º 

e 4º ano para a Escola EB 2º e 3º Ciclo, com as preocupações legítimas dos Encarregados de 

Educação, estando, neste momento, a situação normalizada. --------------------------------------------- 

----- A representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público acrescentou que a adaptação dos 

meninos do 1º ciclo no global foi muito boa. --------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três – Transportes Escolares ----------------------------------------------------------------------- 

----- A Senhora Vereadora pediu aos responsáveis das escolas que comuniquem houver algum 

problema nos transportes escolares, para que seja contactada a respetiva empresa, no sentido de serem 

tomadas as devidas providências, com vista a uma melhoria deste serviço, à semelhança do que 

aconteceu no passado no que respeita, por exemplo, aos horários. ------------------------------------------- 

----- De seguida, a Sra. Vereadora explicou que, com a saída da nova legislação, os encarregados de 

educação podem inscrever os alunos nos locais que quiserem, independentemente da área de 

influência da sua residência. No caso do Concelho de Vagos existem duas áreas de influência: o 

Agrupamento de Escolas e o Colégio de Calvão. Os pais podem inscrever os filhos em qualquer uma 

delas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao pagamento dos transportes dos alunos que não pertencem à sua área de 

influência, a Câmara Municipal terá que se pronunciar sobre o seu pagamento. --------------------- 

----- Ainda no que respeita aos transportes dos alunos, e tendo em vista a redução de custos com os 

mesmos, o representante do pessoal docente do Ensino Secundário Público, colocou a hipótese de se 

ponderar a alteração dos horários de almoço dos alunos do Agrupamento de Escolas, de forma a poder 

dispensar a carreira das 13.30 horas.-------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi ainda proposto que, para a elaboração do Plano de Transportes, se reúnam com a Câmara 

Municipal os representantes das duas escolas com a empresa transportadora. ------------------------ 

----- Ponto Quatro: Segurança Rodoviária --------------------------------------------------------------------- 
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----- No uso da palavra, o representante do pessoal docente do Ensino Secundário Público  deu nota da 

sua preocupação quanto à circulação automóvel na zona envolvente das Escolas e do Pavilhão 

Municipal. Referiu que, devido à agregação das duas escolas numa só unidade, o fluxo dos alunos 

entre as mesmas se tornou mais frequente. Sugeriu que fosse ponderada a proibição da passagem de 

viaturas numa das entradas do Pavilhão e a imposição de um único sentido na estrada em frente às 

Escolas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Os representantes dos Encarregados de Educação do Ensino Público Privado, aí presentes, 

alertaram para a necessidade de serem colocadas “lombas” na estrada perto do colégio, visto que 

muitas das viaturas que por aí transitam não cumprem os limites de velocidade impostos. ---------------- 

----- O responsável pelas Forças de Segurança tomou nota das referências efetuadas pelos 

Conselheiros, tendo informado que iria remeter as situações ali apresentadas à Comissão de Trânsito 

Concelhia, para que fosse ponderada a melhor solução em termos de fluxos, tendo em vista a 

segurança dos alunos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O representante do pessoal docente do Ensino Secundário Público elogiou o trabalho excelente 

que a GNR e a Escola Segura têm vindo a desenvolver na área da segurança das escolas, 

considerando, contudo, ser necessário mais assiduidade desse trabalho--------------------------------------- 

----- Ponto Número Cinco: Segurança de Pessoas e Bens --------------------------------------------------- 

----- Foi apresentada pela representante do Centro de Saúde e pelo representante do Ensino Secundário 

a situação relativamente aos estragos que os alunos fazem no Jardim do Centro de Saúde, 

nomeadamente no que respeita à relva do jardim, candeeiros, etc. Informaram de que se verifica uma 

grande concentração de pessoas na zona escolar e desportiva, e, em determinadas horas, aparecem 

alunos que não pertencem a estas escolas, sendo, por isso, necessário mais policiamento nesta área 

escolar e desportiva, com vista a uma melhor segurança dos bens e de pessoas. ---------------------- 

----- O responsável das Forças de Segurança reconheceu a necessidade de uma maior vigilância nesta 

zona, referindo, contudo, que a vigilância das escolas tem sido a sua principal preocupação neste 

Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Ponto nº 6 - Escola EB 2º, 3º Ciclo Dr. João Rocha “ Pai”- Estado de Conservação do 

Edifício --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da CAP, apresentou algumas fotos que ilustram o estado de degradação em que se 

encontra o telhado do Edifício da EB 2º, 3º Ciclo Dr. João Rocha “Pai”, agravado pelo levantamento 

de telhas causado pelo recente temporal. Essas fotos mostram também paredes bastante degradadas, 

provocadas por infiltrações de água no edifício. ------------------------------------------------------------ 
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----- Esta situação foi reportada à Direção de Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da 

Região Centro (ex-DREC), acompanhada de um orçamento para realização de obras no telhado, no 

valor de 15.000,00€, tendo esta Entidade informado de que, de momento, não tinha verbas para o 

efeito por não terem ainda o orçamento aprovado. --------------------------------------------------------------- 

----- Foi referido pelo Município que  o projeto da EBI/JI e consequente demolição da EB 2º,3º Ciclos, 

foi elaborado, também, face à degradação da atual escola. Contudo, e até à presente data, o mesmo 

nunca foi concretizado por indisponibilidade do Ministério de Educação em assumir a 

comparticipação financeira da componente dos  2º e 3º Ciclos. ------------------------------------------------ 

----- Foi decidido nesta reunião que o Conselho Municipal de Educação alertasse a Direção dos 

Estabelecimentos Escolares para que a mesma  informasse o Ministério da Educação sobre a gravidade 

desta situação, uma vez que, com a continuidade e com as condições climatéricas que se têm vindo a 

verificar, a escola poderá ficar sem condições para funcionar. ------------------------------------------- 

----- Nada mais havendo a tratar, cerca das vinte horas e cinquenta e cinco minutos, deu-se por 

encerrada a reunião e dela se lavrou a presente ata que, após lida, vai ser assinada pelos presentes.------ 


