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

------------------------------------------------------ACTA Nº 6------------------------------------------------ 

------Aos 10 de Julho de dois mil e oito, pelas 18h 20m, no Edifício da Câmara Municipal 

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

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

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

Educação da Câmara Municipal de Vagos, que presidiu, em substituição do Sr.Presidente 

da Câmara por se encontrar ausente--------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------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; ----------------------------------------------------------------------------------

---Drª Rosa Maria Faneca, em substituição do Senhor Joaquim Carvalhais, 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 Sargento Ajudante de Infª António Germano do Prado, do Comando do Posto 

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

Tenente de Cavª Henrique Fernando de Oliveira Faria; -------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secundário Público enviou a justificação, via fax, que se vai anexar à presente acta. ---- 

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

------Uma vez que a acta do dia 31 de Janeiro 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 houve-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------Ponto Um: Apresentação/Avaliação das Actividades de Educação/Formação 

desenvolvidas pelos diferentes parceiros a apresentar pelos representantes: --------- 
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a) da Educação Pré-Escolar; ------------------------------------------------------------------------ 

b) do Ensino Obrigatório Público incluindo as Actividades de Enriquecimento 

Curricular; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) do Ensino Secundário; ---------------------------------------------------------------------------- 

d) do Ensino Profissional; --------------------------------------------------------------------------- 

e) do Ensino Particular Cooperativo; ------------------------------------------------------------ 

f) da Educação e Formação a funcionar nos Estabelecimentos de Ensino 

Formal e Não Formal (IPSS’s; NEVA;…); ---------------------------------------------------- 

g) dos Encarregados de Educação. -------------------------------------------------------------- 

------A Srª Vereadora da Educação, Drª Albina Rocha, solicita a todos os presentes que 

façam uma avaliação do ano lectivo que terminou, apontado os pontos altos e pontos 

baixos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

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

da Educação Pré-Escolar Pública, informa de que relativamente ao Ensino Pré-Escolar 

correu muito bem tendo estado a funcionar dezoito (18) Jardins com vinte e uma (21) 

salas não se verificando casos de abandono escolar, antes pelo contrário ao longo do 

ano lectivo o número de crianças inscritas aumentou. Verificou-se, ainda, uma maior 

assiduidade das crianças em relação aos anos lectivos anteriores. Não se verificaram 

constrangimentos, tendo havido sempre uma boa articulação entre os Jardins de Infância 

e as IPSS’s. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Relativamente ao 1º CEB o ano lectivo também correu bastante bem e é de realçar a 

colocação das auxiliares a tempo inteiro, por parte da Autarquia. O encerramento da 

escola de lugar único foi também uma mais valia criando melhores condições. No que diz 

respeito ao transporte das crianças, garantido pela Autarquia, tudo correu pela 

normalidade. Em relação ao abandono escolar no 1º CEB apenas se verificaram dois (2) 

e porque foram para o estrangeiro. ----------------------------------------------------------------------- 

------Em relação ao funcionamento das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) 

a parceria Autarquia/IPSS’s/Associação de Pais da Escola de Vagos/Agrupamento a 

avaliação foi satisfatória. Apenas se salientou a não rentabilização de alguns recursos e a 

dificuldade de numa boa articulação com os outros ciclos. -------------------------------------- 
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------Senhor António Paulo Maia Gravato, representante das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social que desenvolvem actividades na área da Educação usou da palavra 

para informar que as três Instituições com o Ensino Pré-Escolar (Associação Betel, 

Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina e a Santa Casa da 

Misericórdia de Vagos) desenvolveram um projecto na área da Educação Ambiental que 

correu muito bem. Foi um projecto desenvolvido em conjunto com as famílias das 

crianças, onde se realizaram diversas actividades a que os pais, em geral, aderiram e 

colaboraram. O ano lectivo correu muito bem nas três instituições. ------------------------------ 

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

Ensino Básico e Secundário Privados, informa que de um modo geral o ano lectivo correu 

bem. As actividades desenvolvidas na área da música, do ambiente e do desporto, foram 

uma mais valia para os alunos verificando-se um crescimento de qualidade muito bom. 

Este tipo de actividades é também enriquecedor para a relação com o meio envolvente 

assim como com os encarregados de educação. Nota-se de ano para ano uma maior 

adesão dos pais às actividades que se desenvolvem na escola e isso é bom porque faz 

com que os alunos se sintam bem e lutem pelo que é deles. Verificou-se alguns 

constrangimentos quando deixou de se poder fumar no Colégio e tinham que vir à rua 

para o fazer mas com a colaboração dos Professores e da GNR as coisas funcionaram 

muito bem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------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, informa de que do ponto de vista curricular, o 

ano ainda não terminou, mas em regra geral correu bem. Verificaram –se alguns casos 

complicados no que diz respeito ao uso de drogas tendo sido informada a GNR do 

sucedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Sargento Ajudante de Infª António Germano do Prado, do Comando do Posto 

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

Tenente de Cavª Henrique Fernando de Oliveira Faria usou da palavra para informar os 

presentes de que foram informados quer pela EPADRV quer pelo Colégio de Nª Srª da 
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Apresentação de Calvão dos casos e foram tomadas as devidas providências. Têm-se 

tentado fazer de modo a que tudo corra bem e isso leva o seu tempo. Em Calvão resultou 

muito bem, no caso da Gafanha da Boa Hora está a demorar mais algum tempo porque a 

situação é diferente. Pediu, também, que este tipo de situações, e outras que possam de 

alguma forma alterar o bom funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino, sejam 

denunciadas, por escrito, para que as Autoridades tenham uma base para poderem 

proceder a uma investigação. Só assim se podem controlar as situações. --------------------- 

------A Drª Ana Maria intervém para dizer que o Agrupamento de Escolas trabalhou muito 

bem com o projecto de Escola segura. Foi feita uma parceria com a Universidade de 

Aveiro, relativamente, a um projecto de prevenção ao “Bulling” que também teve 

resultados bastante positivos. ------------------------------------------------------------------------------- 

------Retomou a palavra Engº Ramalheira para informar os presentes de que, neste 

momento, a EPADRV começa a ter alguns problemas a nível de instalações. O número 

de alunos tem aumentado e o número de salas começa a ser escasso. A DREC está já 

alertada para esta situação e ciente de que mais ano menos ano as obras de ampliação 

são inevitáveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Drª Rosa Maria Faneca, em substituição do Senhor Joaquim Carvalhais, 

representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação diz que este ano 

lectivo foi, do ponto de vista da Associação de Pais, muito interessante. Houve bastante 

colaboração por parte dos pais quer a nível de participação nas reuniões mensais quer a 

nível das actividades propostas. Salienta, ainda, o bom relacionamento entre os pais e a 

escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Encarregados de Educação usou da palavra para dizer que relativamente a forma como 

decorreu o ano lectivo, que agora terminou, existem três aspectos relevantes: o trabalho 

desenvolvido pelo novo Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas; a participação 

do Agrupamento de Escolas na Semana Cultural de Vagos e a preocupação crescente no 

Combate ao Abandono Escolar no Concelho de Vagos. É de realçar, também, o facto dos 

pais já começarem a colaborar e participar mais nas actividades e nos convívios 
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organizados pelas escolas. No que diz respeito aos constrangimentos referiu o 

funcionamento da CPCJ (Comissão de Protecção de Crianças e Jovens). Dr. Francisco 

considera que antes de se dar entrada num processo na Comissão os pais devem ser 

chamados e alertados para a situação. Na sua opinião muitos dos casos poder-se-iam 

resolver conversando primeiro com pais sem terem que ser tomadas medidas mais 

drásticas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

intervém e explica que para que assim seja tem de haver a colaboração dos Professores. 

Deve ser feito um esforço interior para não ir apresentar de imediato uma denúncia à 

CPCJ. É fundamental ter-se em conta o Princípio da Subsidiariedade, ou seja, a 

intervenção deve ser efectuada pelas entidades com competência em matéria da Infância 

e Juventude, pela CPCJ e, em última instância, pelos tribunais. A intervenção da CPCJ 

só deve ser solicitada quando não é possível a essas entidades actuarem de forma 

adequada e suficiente, de acordo com o caso. -------------------------------------------------------- 

------Relativamente à formação usou da palavra o Dr. José Joaquim para referir que 

Vagos é um dos Concelhos que tem uma taxa de cobertura de formação muito boa a 

nível do Distrito. Neste momento existem acções de formação em quatro IPSS’s: Centro 

Social Paroquial de Fonte de Angeão; Centro Social de Soza; Centro Social e Bem Estar 

de Ouca e Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina. ---------------- 

------Sr. Paulo Gravato informa de que na Santa Casa da Misericórdia está, neste 

momento, a funcionar uma empresa de inserção na área da limpeza, que tem garantido 

emprego a algumas pessoas, e tem corrido muito bem. --------------------------------------------- 

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

Vagos, em substituição da Drª Dina Maria Barreira Ramos usou da palavra para informar 

de que no NEVA faz formação para activos. A formação é programada de acordo com as 

necessidades das empresas. Está a decorrer, também, um curso EFA na área de Arte 

Floral. Houve, ainda, formação para conferência do CAP (Certificado de Aptidão 

Pedagógica). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Feita uma abordagem do que foi o ano lectivo 2007/2008 a Sr. Vereadora da 

Educação usou da palavra para informar os presentes de que a Autarquia mostrou-se 

sempre disponível para colaborar em todos os projectos apresentados pelos 

Estabelecimentos de Ensino, nomeadamente o FAPAS e o Coawtch, ao qual aderiram o 

Colégio de Calvão e a EPADRV. Existem projectos que podem ser articulados e apoiados 

a nível nacional e todos os que estão aqui presentes podem aderir, desde que os 

mesmos sejam bem fundamentados. Temos estado a trabalhar no Plano Nacional de 

Leitura em todas as Escolas. Foi constituído um Grupo de Trabalho Concelhio de 

Bibliotecas Escolares e da Biblioteca Municipal de Vagos, cujo Regulamento será 

assinado no próximo dia 16 de Julho de 2008, pelas 11h 00m, na Sala de Sessões da 

Câmara Municipal. Integrado no PNL tem estado a decorrer ao longo deste ano lectivo o 

projecto “Baú dos Sonhos”, promovido pela Biblioteca Municipal de Vagos junto das 

Escolas de 1ºCEB e tem corrido muito bem. Os alunos aderiram muito bem ao projecto 

que consistia em deixar em cada estabelecimento um Baú com livros que podiam ser 

requisitados pelos alunos.----------------------------------------------------------------------------------- 

------Relativamente aos CET’s foi feito Protocolo com a Universidade de Aveiro e o 

Colégio de Calvão e estamos a aguardar o início do primeiro curso a iniciar em Novembro 

de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ponto dois: Perspectivas de futuro para o próximo Ano Lectivo tendo em conta 

o ponto 1 e a articulação entre parceiros ------------------------------------------------------------ 

------ A Srª Vereadora da Educação propõe aos presentes que numa próxima reunião do 

Conselho Municipal de Educação sugiram assuntos a serem debatidos, uma vez que, as 

entidades presentes estão mais perto do desenvolvimento dos projectos. -------------------- 

------O Sr. Paulo Gravato sugere, também, que cada um traga os projectos que têm 

programados, para o próximo ano lectivo, e em conjunto avaliarmos quem pode e quer 

aderir aos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------  -

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

adianta que o Agrupamento de Escolas de Vagos tem previsto para o próximo ano um 

projecto na Área da Educação Ambiental que se chama “ Missão Salvar a Terra”. ---------- 
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------O Dr. Aniano Domingues Martins, representante do Pessoal Docente do Ensino 

Secundário Público enviou, via fax, a oferta formativa para o próximo ano lectivo, que vai 

ficar anexada à presente acta. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto três: Outros assuntos ----------------------------------------------------------------------- 

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

------ Nada mais havendo a tratar, cerca das 20h 00m, deu-se por encerrada a reunião e 

dela se lavrou a presente acta que, após lida, vai ser assinada pelos presentes. ------------ 

 


