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

------------------------------------------------------ACTA Nº 7------------------------------------------------ 

------Aos onze de Dezembro de dois mil e oito, pelas dezoito horas e vinte minutos, 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, ------------- 

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

Educação da Câmara Municipal de Vagos, ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

------Dr. Luís Oliveira, representante dos Estabelecimentos de Educação do Ensino 

Básico e Secundário Privados, em substituição do Padre João Mónica da Rocha; ---------- 

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

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

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

------Drª Ana Paula Covas, Coordenadora da Equipa de Apoio às Escolas de Aveiro, em 

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

Educação do Centro ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

------O Comandante Benjamim Fernando Paulo Madeira, do Comando 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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------Dr. Fernando Santos, representante da EPADRV – Escola Profissional de Agricultura 

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

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

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

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

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

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

------Drª Catarina Rodrigues, representante dos Serviços Públicos na Área da Juventude e 

do Desporto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------Drª Catarina Rodrigues, representante dos Serviços Públicos na Área da Juventude e 

do Desporto enviou a justificação, via fax, que se vai anexar à presente acta----------------- 

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

------Uma vez que a acta do dia dez de Julho de 2008, 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 foram colocados pontos à mesa para discussão antes da ordem do dia ------------ 

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

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

------Ponto um: Informações aos Representantes do Conselho Municipal da 

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

a) Centros Escolares (ponto da situação) / Intervenções nas Escolas;-- 

b) Actividades de Enriquecimento Curricular;------------------------------------- 

c) Programa de Expansão da rede do Pré-Escolar; ----------------------------- 

d) Acção Social Escolar / Refeições / Subsídios; -------------------------------- 

e) Tarefeiras; --------------------------------------------------------------------------------- 

f) Subsídios aos Estabelecimentos de Ensino (Pré-Escolar e 1ºCEB); -- 
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g) Transportes; ------------------------------------------------------------------------------- 

h) Serviço de Psicologia; ----------------------------------------------------------------- 

i) Bibliotecas Escolares / PNL; --------------------------------------------------------- 

j) Educação Ambiental; ------------------------------------------------------------------- 

k) CET’s. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------ a)O Presidente do Conselho Municipal de Educação iniciou a discussão do primeiro 

ponto da Ordem de Trabalhos fazendo o ponto de situação dos Centros Escolares. Foi 

distribuída informação, aos membros do Conselho Municipal de Educação, da qual se 

anexa cópia à presente acta. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto dois - Transferência de Competências------------------------------------------------------

------O Presidente do Conselho Municipal de Educação, tendo que se ausentar da reunião, 

passou à discussão do Ponto Dois da Ordem de Trabalhos. Esclareceu, então que o 

Protocolo relativo  à Transferência de Competências Para os Municípios em Matéria de 

Educação não foi, até à data, subscrito pelo Município de Vagos uma vez que, após várias 

reuniões com a DREC -A Direcção Regional de Educação do Centro – não  foram 

asseguradas as alterações solicitadas aquele protocolo. As alterações propostas foram as 

seguintes:  a transferência da EB 2,3 de Vagos só será aceite caso se assegure o 

financiamento da Carta Educativa; A Câmara Municipal aceita e concorda com a 

transferência do pessoal não docente da Educação Pré-Escola e do Ensino Básico desde 

que se assegure a devida comparticipação financeira para esta competência. Acrescentou, 

ainda, que a Câmara Municipal, face ao seu Quadro de Pessoal, não poderia enquadrar 

naquele nem as funções do pessoal não docente a transferir nem o número de funcionários. 

Esta realidade será alterada, apenas, aquando da aprovação do novo Mapa de Pessoal.------

------O Sr. Presidente retirou-se da Reunião, por motivos profissionais, passando a presidir a 

reunião a Srª Vereadora da Educação, Drª Albina Rocha. --------------------------------------------- 

------Drª Ana Paula Covas, Coordenadora da Equipa de Apoio às Escolas de Aveiro informa 

de que seria uma mais valia para o Município a assinatura do Protocolo relativo à 

Transferência de Competências. --------------------------------------------------------------------------------

------Foi retomada a discussão do ponto número um. ------------------------------------------------------ 

------- b)No que diz respeito às Actividades de Enriquecimento de Curricular o Senhor 

António Paulo Maia Gravato, representante das Instituições Particulares de Solidariedade 
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Social que desenvolvem actividades na área da Educação, intervêm para questionar 

sobre a possibilidade de as IPSS’s terem acesso ao número de alunos inscritos no final 

de cada ano lectivo para assim puderem começar a fazer a procura/contratação de 

professores com mais antecedência e as AEC iniciarem com todos os docentes. ---------- 

------Usou da palavra o Dr. Jorge Camarneiro, Presidente da Assembleia Municipal, que 

pediu autorização para intervir como representante do Agrupamento de Escolas de 

Vagos, onde desempenha funções de Vice-Presidente para informar de que a intenção 

do Agrupamento sempre foi essa e, por isso, foi solicitado aos pais que fizessem a 

inscrição, nas AEC e nas Refeições, aquando das matrículas, mas, a maior parte dos 

Encarregados de Educação entenderam que ainda era, ainda, muito cedo. De qualquer 

modo no próximo ano lectivo esse aspecto vai ter-se em conta e o Agrupamento irá 

encontrar uma forma de conseguir ter essa informação atempadamente. ----------------------

------Ainda em relação às AEC usou da palavra a Drª Ana Paula Covas para informar de 

que foi constituída uma Comissão que realizou uma Visita de Acompanhamento da 

Operacionalização da Actividades de Enriquecimento Curricular, à EB1 de Soza,  com 

vista à recolha de informação sobre o seu funcionamento, particularmente no domínio 

pedagógico. Foram realizadas algumas acções, tais como: observação de uma aula 

correspondente a cada uma das AEC e uma mesa-redonda onde foi feita uma reflexão 

entre ao elementos da comunidade educativa orientada por um conjunto de tópicos de 

discussão no âmbito do funcionamento do Programa e, em particular, da articulação das 

AEC’s com as Actividades Curriculares. A avaliação feita é de que a qualidade 

pedagógica das AEC’s é muito boa e a articulação entre os vários parceiros funciona 

muito bem. Esclarece, ainda, de que está a ser elaborado um projecto de investigação 

relativamente ao funcionamento das AEC’s para se perceber porque é que em alguns 

Concelhos o Programa funciona bem, como é o caso de Vagos, e noutros não. A Srª 

Coordenadora informa de que foi indicado o Concelho de Vagos para o referido projecto, 

estando a aguardar a aprovação por parte das entidades competentes. ------------------------ 

------Dr. António Miguel Cordeiro, representante do NEVA  pediu autorização para se 

retirar, por motivos profissionais. --------------------------------------------------------------------------- 
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------ d)Dr. Francisco José Dias de Oliveira,  acrescentou, também, que o programa de 

fornecimento das refeições também está a correr muito bem e há uma grande 

preocupação, por parte das entidades, em servir com boa qualidade. ---------------------------

------A Srª Vereadora da Educação, Drª Albina Rocha informa de que as refeições são 

confeccionadas por nove IPSS’s e pela EB 2,3 de Vagos. -------------------------------------------

------Dr. Jorge Camarneiro esclarece que para a EB 2,3 poder confeccionar as refeições 

para a EB1 de Vagos foi necessário aumentar o número de funcionárias do refeitório, de 

proceder a algumas obras e adquirir novos equipamentos, tendo sido a Autarquia a 

suportar as despesas de toda esta reestruturação. ----------------------------------------------------

------ A Drª Giovanna Maria Pereira Sepúlveda Guimarães Rebelo acrescenta que é de 

louvar o empenho das IPSS’s relativamente às AEC’s e às Refeições. -------------------------- 

------ g) No que diz respeito aos transportes, a Drª Giovanna, mostrou a sua preocupação 

relativamente aos horários. Informa de que de manhã há crianças que chegam à Escola 

uma hora antes do início das aulas e no final da tarde têm de aguardar muito tempo para 

regressar a casa. Questiona a possibilidade das transportadoras colocarem mais 

autocarros em funcionamento. -------------------------------------------------------------------------------

------A Srª Vereadora esclarece que há essa possibilidade só que isso iria tornar-se 

extremamente dispendioso e, neste momento, a Autarquia não reúne condições 

financeiras para suportar essa situação. Portanto, terá de continuar a proceder-se ao 

desdobramento dos transportes. Adianta, ainda, que está um projecto da Associação de 

Pais da EB 2,3 de Vagos em funcionamento com o apoio da Câmara Municipal, para o 

final do dia (uma hora), que consistem no desenvolvimento de diferentes Actividades 

Extras Curriculares. Em relação ao início do dia a transportadora é obrigada, por lei, a 

deixar as crianças, no Estabelecimento de Ensino, três quartos de hora antes do início 

das aulas. Existe outro grande problema que é o facto das freguesias serem muitos 

dispersas e as crianças que frequentam a EB 2,3 e a Escola Secundária de Vagos são de 

todos os pontos do Concelho. --------------------------------------------------------------------------------

-------A Drª Giovanna refere, ainda, a questão da lotação dos autocarros, ou seja, há 

muitos miúdos que vêm de pé. Questiona a intervenção da GNR. --------------------------------
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------O Comandante Benjamim Fernando Paulo Madeira esclarece que a GNR não pode 

intervir nesta questão, uma vez que, as transportadoras fazem serviço de carreira onde 

estão previstos lugares sentados e de pé. ---------------------------------------------------------------- 

------Ponto três: Associação de Pais – Participação na Vida da Escola ---------------------

------A Srª Vereadora da Educação questiona o Representante da Associação de Pais e 

os Representantes dos Estabelecimentos de Ensino quanto a participação dos pais nas 

actividades escolares. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Dr. Francisco José Dias de Oliveira, refere que a Associação continua a assegurar 

as funções dentro do normal, isto é, a fazer-se representar nos diferentes órgãos (CPCJ; 

Conselho Municipal de Educação e Conselho Pedagógico) e nas diversas actividades e 

reuniões definidas pelas Escolas. Informa, ainda, de que a participação dos pais nas 

actividades tem aumentado de ano para ano. ---------------------------------------------------------- 

------Dr. Aniano Domingues Martins acrescenta que na Escola Secundária não é  muito 

visível o envolvimento dos pais mas quando são solicitados, normalmente, aparecem e 

participam no que lhes for pedido. -------------------------------------------------------------------------- 

------Dr. Fernando Santos refere que na EPADRV não existe Associação de Pais porque 

sessenta por cento dos alunos não são do Concelho de Vagos, o que complicaria o 

funcionamento, mas sempre que são convocadas reuniões aparece um número 

considerável de pais. --------------------------------------------------------------------------------------------

------Relativamente às IPSS’s o Sr. Paulo Gravato refere que, normalmente, existe uma 

grande participação dos pais nas reuniões e nas actividades. Neste momento, na Santa 

Casa da Misericórdia de Vagos, está a ser elaborado um projecto de formação para os 

pais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Relativamente ao Colégio de Nossa Senhora da Apresentação de Calvão o Dr. Luís 

Oliveira diz que a Associação de Pais tem uma participação interessante e activa, 

reunindo uma vez por mês. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------Ponto quatro: Projecto “Missão Salvar a Terra” – Ponto da Situação ---------------- 

------A Srª Vereadora da Educação refere que ficou acordado, na última reunião do 

Conselho Municipal de Educação, um trabalho em rede de todos os Estabelecimentos de 



 

MUNICÍPIO DE VAGOS 

Câmara Municipal  

   Rua da Saudade 
     3840-420 VAGOS 

 7 

Ensino, nestes projectos. É o que tem sido feito e todos têm mostra muito empenho. Os 

trabalhos estão a ser preparados de forma a serem mostrados à toda a Comunidade na 

IV Semana Cultural de Vagos, que irá realizar-se de 25 de Abril a 03 de Maio de 2009. 

Neste momento, está a ser levado a cabo o projecto Eco-Natal que consiste em 

decorarem Árvores de Natal com produtos reciclados e vão ser distribuídas no Centro da 

Vila. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ponto cinco: Cursos em Funcionamento (EFA’s; CEF’s; CET´s; etc, …) -------------

-----Relativamente a este ponto irá anexar-se à acta a informação enviada, à Câmara 

Municipal, pelos Estabelecimentos de Ensino do Concelho de Vagos. -------------------------- 

------A Drª Albina informa de que estava previsto iniciar um Curso de Especialização 

Tecnológica em Novembro deste ano, mas até à data, ainda não houve qualquer 

informação do ministério da Ciência e do Ensino Superior quanto à aprovação do Curso. - 

------Ponto seis: Análise/Projecção das necessidades educativas/formativas a nível 

regional com vista à (re) programação, a médio e longo prazo, da oferta formativa 

da EPADRV -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Relativamente a este ponto, Dr. Fernando Santos representante da EPADRV, 

considera imperativo evoluir através da criação de respostas, em parceria com diversos 

actores locais, ajustadas aos novos desafios que as mutações sócio-económicas impõem 

e para isso trabalhar na construção de uma oferta formativa dinâmica e atenta aos sinais 

do tempo. Outro factor importante são  os custos a suportar com esses cursos, uma vez 

que, muitas vezes, se torna insuportável, financeiramente, a implementação de 

determinadas áreas de formação. A grande maioria exige equipamento muito caro. -------- 

------A Drª Ana Covas referiu que seria importante que o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional de Aveiro se fizesse representar no Conselho Municipal de Educação para 

podermos saber qual de apoio que pode ser prestado a este tipo de formação e até 

mesmo para se ter uma visão mais concreta das saídas profissionais. -------------------------- 

------A sugestão foi aceite por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 

------A Drª Albina Rocha, Vereadora da Educação, propõe a constituição de um 

Observatório, com algumas entidades, nomeadamente as Escolas, o NEVA e o IEFP, 
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para discutir essa questão e, em conjunto, estudarem um programa de apoio, já a partir 

do próximo ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------Os presentes concordaram, ficando a Câmara Municipal responsável por organizar o 

Observatório. --------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto sete: Outros assuntos ----------------------------------------------------------------------- 

------Não foram apresentados outros assuntos a discussão------------------------------------------ 

------ Nada mais havendo a tratar, cerca das vinte e uma horas e quinze minutos, deu-se 

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

pelos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 


