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

-----------------------------------------------ACTA Nº 4------------------------------------------------- 

------Aos vinte e um dias do mês de Junho de dois mil e sete, pelas 18h 30m, 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. 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 Senhor Joaquim Carvalhais, representante da Associação de Pais e 

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

------O Senhor 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; ----------------- 
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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: ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

------Tiago Alexandre Pires Calado, representante das Associações de Estudantes; - 

------Drª Helena Maria de Oliveira Dias Libório, Coordenadora Educativa de Aveiro, 

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

Regional de Educação do Centro; ---------------------------------------------------------------- 

------A Senhora Dª Maria Fernanda de Jesus Almeida Oliveira, representante das 

Juntas de Freguesia do Concelho. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

Pessoal Docente do Ensino Básico Público informou os presentes que não esteve 

presente na última reunião, de 22 de Março porque estava de atestado médico.------- 

------Drª Helena Maria de Oliveira Dias Libório, Coordenadora Educativa 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--------------------------------------------------------------------- 
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------Uma vez que, a acta do dia 22 de Março 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----------------------------------------------------------- 

------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, expressa 

um voto de agradecimento ao Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas 

cessante e endereçou um voto de apreço ao novo desejando-lhe muito sucesso. 

Este voto de apreço é extensivo aos Conselhos Executivos da EPADRV – Escola 

Profissional de Agricultura Rural de Vagos e da Escola Secundária de Vagos 

reeleitos nas novas eleições ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------Ponto Um – Carta Educativa do Concelho de Vagos--------------------------------- 

------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, pôs à discussão a Alteração da 

Proposta de Reordenamento da Rede Escolar, no que concerne ao número de salas 

da Educação Pré-Escolar, por Centro Educativo, e tendo por base os critérios 

definidos pelo Ministério da Educação, a mesma, foi aprovada por unanimidade. --- 

------Neste momento, o Sr. Presidente retirou-se, por compromissos profissionais, e 

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

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

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

informou os membros das diligências já efectuadas pela Câmara Municipal no que 

respeita à implementação dos Cursos de Educação Tecnológica no Concelho de 

Vagos, bem como do modo do seu funcionamento. Dos contactos efectuados com a 

Universidade de Aveiro, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 

Conselhos Executivos das Escolas Secundárias do Concelho e NEVA, apraz 

informar de que foi feito o levantamento das condições físicas existentes nas 

diferentes escolas, do público a atingir e das ofertas educativas proporcionadas pela 

Universidade de Aveiro. ------------------------------------------------------------------------ 
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------ Ponto três: Avaliação das Actividades de Enriquecimento Curricular no 

Ano Lectivo 2006/2007------------------------------------------------------------------------------- 

------após analise do Relatório da Visita de Acompanhamento às Actividades de 

Enriquecimento Curricular, realizada em 19 de Março de 2007, no Agrupamento de 

Escolas de Vagos e cuja cópia se anexa à presente acta usou da palavra a Drª 

Giovanna para manifestar o seu desagrado relativamente ao relatório apresentado 

pela Coordenação Educativa de Aveiro, uma vez que, no entender dela o que está 

escrito não corresponde à verdade. Por exemplo, quando se referem ao “não 

envolvimento dos professores titulares de turma na planificação das AEC” (ponto 16) 

não é justo, porque em primeiro lugar, não é verdade, e em segundo, o decreto lei 

não é muito claro no que diz respeito ao papel do professor titular na programação 

destas actividades. Nunca foram feitas reuniões, no início do ano lectivo, para serem 

definidas directrizes, tais como programação, acompanhamento, avaliação, etc. ------

-------------------------------------------------------------------------------------------A Srª Vereadora 

informa de que o exposto no relatório foi o que os professores presentes disseram. 

Se está correcto, ou não, é outra questão, mas o que está escrito foi dito. --------------

--------------------------------------------------------------------------------------Então, segundo a 

Drª Giovanna, não foram convocadas as pessoas certas porque não estavam por 

dentro dos assuntos. As pessoas que estiveram na reunião nem sequer fazem 

acompanhamento e por isso passaram uma má imagem dos colegas. Se não 

estavam por dentro dos assuntos deveriam ter-se informado, convenientemente, 

antes da reunião, ou fazer-se acompanhar por pessoas que estivessem dentro da 

questão. Assim, o que se verifica é que o relatório apresentado pelas escolas diz 

exactamente o contrario deste, apresentado pela Coordenação Educativa de Aveiro. 

------------------------------------------------------------------------ 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, e que é de opinião que a reunião, 

convocada pela Coordenadora Educativa, devia ter sido marcada no início do ano 
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lectivo para se ter discutido, atempadamente, estes pontos e evitar este tipo de 

observações. Uma reunião onde fossem definidos critérios, iguais para todos. 

Confirma o que já foi dito pela Drª Giovana, de que foi feito um levantamento em 

todas as escolas e o seu conteúdo não corresponde ao que aqui é  apresentado. A 

avaliação feita foi muito positiva. ---------------------------------------------------------------------

------Relativamente a este assunto o Dr. Francisco é de opinião que na reunião, 

convocada pela Coordenação Educativa, devia ter estado um representante dos 

Encarregados de Educação. Num relatório destes, tem que haver a participação dos 

pais, até porque, foram levantadas questões relativamente à posição deles neste 

assunto, “pouco participação/envolvimento por parte de alguns encarregados de 

educação” (ponto 16), e não estavam presentes para se defenderem. ------------------- 

------Ponto quatro: Actividades de Enriquecimento Curricular para o Ano 

Lectivo 2007/2008----------------------------------------------------------------------------------------

------A Srª Vereadora inicia a discussão deste ponto informando os presentes de que 

as AEC’s vão continuar a ser asseguradas pelas IPSS’s do Concelho, tal como no 

ano lectivo anterior, e a funcionar dentro dos mesmos moldes. ----------------------------- 

------Relativamente a este ponto o Dr. Francisco passa a expor algumas propostas: -

------a) Valorização das TIC. Dar possibilidade às Escolas e IPSS’s que têm 

condições para desenvolver actividades nesta área. -------------------------------------------

-----A Drª Giovanna intervém para dizer que há estabelecimentos que não têm 

condições para a desenvolver algumas actividades, como por exemplo Educação 

Física. É preciso fazer mais investimento. A maior parte das escolas não tem um 

recinto fechado e no Inverno torna-se difícil a actividade desportiva. É de opinião 

que quando for feita a programação das AEC’s devam estar presentes, os 

Professores, pais e Agrupamento, para serem ouvidas as partes interessadas.--------

------Retomou a palavra o Dr. Francisco para apresentar as propostas: -------------------

-----b) Maior diversidade de actividades, de acordo com as disponibilidades de cada 

freguesia. Em Calvão, por exemplo, as crianças podiam beneficiar da natação, uma 

vez que o Colégio de Calvão tem piscina; ---------------------------------------------------------
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------c) Concentrar as actividades na própria escola para que o Professor Titular 

possa fazer o acompanhamento convenientemente; -------------------------------------------

------d) Envolver os pais quer na elaboração do projecto quer no processo de 

avaliação mensal e final; --------------------------------------------------------------------------------

------e) Questão da valência de apoio à família. Aqui há três aspectos a ter em conta: 

------1. Serviço de refeição, que este ano lectivo correu muito bem; ------------------------

------2. Apoio das AEC’s; --------------------------------------------------------------------------------

------3. Apoio, aos alunos, antes de iniciar as aulas e nas férias, nas freguesias onde 

as IPSS’s acabaram com o ATL. Em reunião com os pais, todos os que estavam 

presentes e eram a maioria, mostraram disponibilidade para pagar esse serviço 

extra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Relativamente a este último aspecto, apresentado, pelo Dr. Francisco, o Senhor 

Paulo Gravato informa de que algumas IPSS’s, como é o caso da Santa Casa da 

Misericórdia de Vagos, terminaram com o ATL porque se torna muito dispendioso, 

ou seja, com a adesão, da maior parte dos alunos, às AEC’s, é impossível 

assegurar os gastos com o pessoal auxiliar. Uma Instituição não tem estrutura 

financeira para manter funcionárias só para dar apoio nas “pontas” e férias. Este tipo 

de serviço acarreta despesas que, no seu entender, nem os pais têm condições de 

assegurar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------A Srª Vereadora informa de que o serviço de refeições vai decorrer nos 

mesmos moldes do ano lectivo 2006/2207. Na freguesia de Santo António de Vagos 

as refeições e as AEC’s vão ser asseguradas pela Associação de Solidariedade 

Social e Cultural de Santo André de Vagos. Na Freguesia de Vagos as refeições vão 

ser asseguradas por uma empresa de Catering, contratada pela Câmara Municipal, 

através de ajuste directo, e as AEC’s continuam a ser orientadas pela Santa Casa 

da Misericórdia de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------

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

------ Não houve. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Nada mais havendo a tratar, cerca das 21h 30m, deu-se por encerrada a 

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

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


