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

-----------------------------------------------ACTA Nº 3---------------------------------------------------- 

------Aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e sete, pelas 18h 20m, 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; ------------------------------------------------------- 

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

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

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

------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; -- 



 

MUNICÍPIO DE VAGOS 

Câmara Municipal  

   Rua da Saudade 
     3840-420 VAGOS 

 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------Uma vez que, a acta do dia 11 de Janeiro de 2007, foi previamente distribuída, 

os membros do Conselho Municipal de Educação 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, 

endereçou “uma palavra de apreço” ao Director do Colégio de Nossa Senhora da 

Apresentação de Calvão, Padre João Mónica da Rocha, por ter albergado os alunos 

da Escola de 1º Ciclo do Ensino Básico da Calvão, enquanto decorriam as Obras de 

Requalificação no Edifício. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------Ponto Um – Regimes Duplos------------------------------------------------------------------- 

------O Sr. Presidente deu a palavra à Srª Vereadora da Educação, Drª Albina 

Rocha, que questionou o Agrupamento de Escolas de Vagos, relativamente às 

soluções apontadas para a resolução dos Regimes Duplos, nas Escolas de 1º Ciclo 

do Ensino Básico do Areão, Vagos e Quintã. ----------------------------------------------------- 
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------Usou da palavra o Dr. Jorge Camarneiro, Presidente da Assembleia Municipal, 

que pediu autorização para intervir como representante do Agrupamento de 

Escolas, onde desempenha funções de Vice-Presidente e devido à ausência da 

representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público, por esta se encontrar 

de atestado médico. Assim sendo, ele informa que seria conveniente que todas as 

Escolas tivessem a funcionar os horários de Regime normal, embora, reconheça, 

que seja muito complicado, devido à falta de condições físicas, isto é, a necessidade 

de mais salas. Esclarece, então, que a Escola de 1º CEB de Quintã precisa de mais 

duas salas, a Escola de 1º CEB de Vagos de outras duas salas e a Escola de 1º 

CEB do Areão uma sala. No caso do Areão ele sugere que, caso não haja 

possibilidade de providenciar outra sala, podem transferir uma turma para a escola 

de 1º CEB da Boa Hora, desde que seja garantido o transporte dos alunos. ------------ 

------Relativamente a este assunto, usou da palavra a Drª Ana Maria, representante 

do Pessoal Docente do Ensino Pré-Escolar Público, para sugerir que se podiam 

aproveitar os espaços livres, existentes, para colocar salas pré-fabricadas. No caso 

de Quintã, a Drª Ana Maria, sugere que, os alunos possam ser transferidos para a 

Escola de 1º CEB da Lomba. -------------------------------------------------------------------------- 

------O Dr. Jorge Camarneiro tomou da palavra para dizer que, embora esta questão, 

da transferência para outras Escolas, seja uma solução, o ideal seria que se 

conseguisse que os alunos ficassem no mesmo local. ---------------------------------------- 

------No que diz respeito e este assunto, e em jeito de conclusão, o Sr. Presidente 

apresenta as três formas viáveis de resolver o assunto e que reuniu o consenso de 

todos os presentes: -------------------------------------------------------------------------------------- 

------1ª O Regime Normal é o aconselhável para os alunos; ----------------------------------

------2ª Assegurar as condições necessárias para implementar o Regime Normal. ----

------3ª Transporte dos alunos, dentro da mesma freguesia, para outros 

Estabelecimentos de Ensino. ------------------------------------------------------------------------ -

------O Sr. Presidente informa os presentes que a Câmara irá debruçar-se sobre o 

assunto de forma a encontrar uma solução atempadamente. --------------------------------  
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------Usou da palavra o Sr. António Paulo Maia Gravato, Representante das IPSS’s 

(Instituições Particulares de Solidariedade Social) que desenvolvem actividades na 

Área da Educação, para informar de que, no seu entender, a Escola de Vagos não 

tem condições para aumentar o número de salas e que a Santa Casa da 

Misericórdia, em Setembro terá as obras concluídas reunindo, assim, condições 

para albergar duas turmas, caso o Agrupamento de Escolas de Vagos e a Câmara 

Municipal de Vagos assim o entendam. ------------------------------------------------------------ 

------A Drª Ana Maria informa que esta é uma solução mas deve evitar-se dividir o 

Corpo de Docentes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Sr. Presidente encerra este ponto informando, os presentes, que irão ser 

tomadas as devidas providências a tempo de se iniciar o ano lectivo 2007/2008. ----- 

------Ponto dois – Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do 

Ensino Básico---------------------------------------------------------------------------------------------  

------O Senhor Presidente, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, dá a palavra a Senhora 

Vereadora da Educação, Drª Albina Maria Oliveira da Rocha que informa os 

membros do Conselho de que todas as IPSS’s do Concelho, à excepção do Centro 

Social Paroquial de Santo António de Vagos, se encontram disponíveis para 

continuar com as Actividades de Enriquecimento Curricular. A Srª Vereadora 

questiona, os presentes, acerca da forma como estão a decorrer as Actividades de 

Enriquecimento Curriculares. --------------------------------------------------------------------------

------O Dr. Jorge Camarneiro intervém para informar de que, relativamente, aos 

Docentes do 1º CEB o feedback tem sido positivo. Informa, ainda, de que há uns 

pequenos ajuste que precisam de ser feitos, mas, regra geral, para o ano de 

implementação, a nota é positiva. --------------------------------------------------------------------

------Relativamente a este ponto a Drª Ana Maria informa de que, nas reuniões feitas 

com as IPSS’s houve um aspecto salientado: as crianças estão muito tempo 

ocupadas e o facto de terem que ser transportadas de um lado para o outro, não 

ajuda. Então, foi sugerido, por parte das IPSS’s, que as Actividades se realizassem 

na própria Escola, para reajustar o modo de funcionamento a fim de evitar a 

saturação das crianças. ---------------------------------------------------------------------------------
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------A Srª Vereadora informa de que, na sua opinião, são muitas as actividades, 

para tão pouco tempo, o que pode, também, contribuir, para uma provável, 

saturação.----------------------------------------------------------------------------------------------------

------Usou da palavra o Dr. Francisco Oliveira, representante da Associação de Pais 

e Encarregados de Educação para manifestar o seu agrado pela forma como 

decorreu o desenrolar das actividades de enriquecimento curricular apesar da 

dispersão das mesmas. É, também, de opinião que, caso haja possibilidade, as 

actividades deviam decorrer na própria escola. Se assim fosse reduziria alguns 

custos, nomeadamente os de transporte. Na sua opinião o balanço foi bastante 

positivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Relativamente aos horários das actividades, e a duração das mesmas, a 

Vereadora da Educação informa os membros de que, estes, foram da 

responsabilidade Ministério da Educação. Informa, ainda, de que todos estes 

aspectos foram transmitidos à DREC e estando-se, de momento, a aguardar as 

propostas para este ano. -------------------------------------------------------------------------------- 

------O Sr. Presidente da Câmara colocou, então, à consideração dos presentes: 

propõe-se o mesmo modelo para o ano lectivo 2007/2008, com algumas adaptações 

nos horários e reduzindo o número de actividades passando a ter apenas uma por 

dia. Informa, ainda, de que, relativamente, à freguesia de Santo António de Vagos 

está estudar-se, em conjunto com a Junta de Freguesia e o Agrupamento de 

Escolas, uma solução para a implementação das Actividades de Enriquecimento 

Curricular. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ponto Três: Encerramento de Estabelecimentos de Ensino: Jardim de 

Infância da Gândara e Escola de 1º Ciclo de Ensino Básico do Fontão ------------- 

-------O Sr. Presidente dá a palavra à Srª Vereadora da Educação, Albina Rocha, 

que informa os membros presentes, de que foi contactada, verbalmente, pela DREC 

(Direcção Regional da Educação do Centro da intenção do Ministério da Educação) 

de encerrar o Jardim de Infância da Gândara e a Escola de 1º Ciclo do Ensino 

Básico de Fontão. -----------------------------------------------------------------------------------------

-------Neste momento entrou a Drª Helena Libório, representante da DREC, que 
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pediu autorização para assistir ao resto da reunião, uma vez que, não lhe foi 

possível estar mais cedo. -----------------------------------------------------------------------------O 

------Sr. Presidente autorizou e informou a Drª Helena dos assuntos, essenciais, que 

se debateram nos pontos um e dois, desta ordem de trabalhos.----------------------------- 

------Retomando este ponto, da Ordem de Trabalhos, a Drª Ana Maria tomou da 

palavra para informar de que foi pedido um parecer do Agrupamento de Escolas de 

Vagos relativamente ao encerramento dos Estabelecimentos de Ensino já referidos. 

A Drª Ana Maria passou a ler o parecer do Órgão de Gestão do Agrupamento de 

Escolas de Vagos sobre as propostas de encerramento da EB1 de Fontão e Jardim 

de Infância de Gândara: “ EB1 do Fontão – O Agrupamento de Escolas de Vagos 

entende como pedagogicamente vantajoso o encerramento desta escola. Contudo, 

tendo em consideração que a Escola de acolhimento seria a EB1 de Salgueiro, 

alerta-se para o facto de esta Escola não oferecer as condições desejáveis para a 

transferência dos alunos. Com efeito, a transferência dos alunos só poderia 

operacionalizar caso fosse construída mais uma sala de aula. Jardim de Infância da 

Gândara – Nos últimos anos tem apresentado uma frequência de apenas 10 alunos. 

No entanto, estamos perante um meio extremamente carenciado onde o ensino pré-

escolar representa uma mais valia para o desenvolvimento equilibrado das crianças 

que, de outra forma, não teriam oportunidade de frequentar mais nenhum EEPE. 

Reforçando esta ideia, as crianças matriculadas apresentam um elevado nível de 

assiduidade, mostrando ao longo do ano um grande empenho e motivação no 

decorrer das actividades. Mais informamos que, até ao momento, já se encontram 

inscritas 13 crianças, número que se prevê vir a aumentar, uma vez que o período 

de inscrição só termina a 20 de Junho. De referir que o outro Jardim de Infância da 

Freguesia  (Fonte de Angeão) não tem capacidade para dar resposta, uma vez  que 

só tem uma sala de actividades. Assim, é nossa opinião que o Jardim da Gândara 

não deve encerrar”. A Drª Ana Maria refere, ainda, que a Escola de 1º Ciclo do 

Ensino Básico de Fonte de Angeão é uma Escola de acolhimento, não podendo, 

assim, ceder mais uma sala para ampliação do Jardim de Infância de Fonte Angeão 

para acolher as crianças do Jardim de Infância da Gândara. É que o Jardim de 
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Infância de Fonte de Angeão já funciona numa das salas da escola. ----------------------

------A Drª Helena Libório, informa de que, o que leva a DREC a alegar o 

encerramento deste Jardim é o número reduzido de crianças. -----------------------------

A Drª Ana Maria responde que há três anos que a DREC anda a dizer isso e ainda 

não encerrou. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Drª Helena alega que há três anos que o Agrupamento de Escolas de Vagos 

informa a DREC que tem alunos suficientes, o que não tem correspondido à 

verdade, porque cada vez que se inicia um novo ano lectivo o número de alunos é 

sempre inferior ao indicado. ----------------------------------------------------------------------------

------A Drª Ana Maria relembra que, neste momento já têm treze crianças inscritas. --

------A Drª Helena lembra, os presentes, que a função dela não é a de tomar 

decisões, sobre o que quer que seja, mas sim informar das intenções e decisões do 

Ministério da Educação. As orientações que tem neste momento são as de que, se 

prevê, para o ano lectivo 2007/2008 o encerramento do Jardim de Infância de 

Gândara e da Escola de 1º Ciclo do Ensino Básico de Fontão. Ela entende que não 

havendo capacidade de acolhimento noutro Estabelecimento de Ensino, não se 

poderá encerrar o Jardim, mas não é ela que decide. ------------------------------------------

------A Drª Albina Rocha informa que precisam, primeiro, de saber se o 1º CEB vai 

precisar da sala onde funciona o Jardim de Infância de Fonte de Angeão, uma vez 

que, esta é uma escola de acolhimento. Caso necessite, então as crianças vão ter 

que ser transferidas para o Jardim de Infância da Gândara. ---------------------------------

------A Drª Helena informa de que a prioridade é o 1º CEB e que por isso têm que ser 

proporcionadas condições físicas e pedagógicas, daí que se houver necessidade da 

sala do Jardim de Infância terão que albergar as crianças noutro sítio. -------------------

------Usou da palavra o Dr. Jorge Camarneiro para informar de que concorda com o 

encerramento da EB1 de Fontão desde que sejam proporcionadas condições de 

acolhimento noutra escola, nomeadamente, Salgueiro. ---------------------------------------

------Usou da palavra o Dr. Francisco Oliveira para dizer que, não havendo 

alternativa, e terem de integrar as crianças numa escola de acolhimento, têm que 

ser criadas condições para o efeito, nomeadamente instalações e transporte. --------- 
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------Relativamente a este assunto o Sr. Presidente é de opinião que esta é uma 

medida pedagógica e é uma forma de preparar os pais para os Centros Educativos. 

Questiona a Drª Helena sobre o modo como a DREC informará a Câmara Municipal 

e o Agrupamento de Escolas. ------------------------------------------------------------------------- 

------A Drª Helena Libório diz que a Escola do 1ºCEB do Fontão já está inserida na 

base de dados, dos estabelecimentos previstos encerrar já no próximo ano lectivo, 

mas essa informação será dada, por escrito, pela DREC. ------------------------------------

------A Srª Vereadora intervém para lembrar que essa informação deve ser o mais 

rápida possível, porque a escola de Salgueiro, que será a de acolhimento, precisa 

de obras para ter condições de albergar os alunos. ---------------------------------------------

------Usou da palavra o Padre João Mónica, representante dos Estabelecimentos de 

Educação do Ensino Básico e Secundário Privados para lembrar que os Centros 

Educativos têm um prazo para serem concluídos, vai ser feito um investimento 

elevado e andar a gastar dinheiro nos edifícios velhos, para remediar, na sua 

opinião não se justifica. ----------------------------------------------------------------------------------

------O Sr. Presidente esclarece informando de que não é tanto assim. Vai, a 

Câmara Municipal, estudar uma forma para que assim não seja. As soluções têm 

que ser de rápida resolução, fácil e pouco dispendiosa e nas estruturas já 

existentes. Vão apenas ser feitas obras de melhoramento a fim de prestar as 

condições essenciais para o bom funcionamento das aulas. 

 ------Ponto Quatro: Outros Assuntos------------------------------------------------------------- 

------Neste ponto o Sr. Presidente, propõe outro assunto de modo a obter alguns 

esclarecimentos relativamente a: ---------------------------------------------------------------------

------ 1º Prolongamento de horários ---------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente solicita ao Agrupamento de Escolas que informe a Câmara 

Municipal das necessidades a nível de Auxiliares de Acção Educativa para se poder 

prestar apoio às Instituições, Escolas e Pais. -----------------------------------------------------

------ A Srª Vereadora informa de que, também, vai haver necessidade a nível do 

Ensino Pré-Escolar, principalmente na Freguesia de Santo António, uma vez que, o 

Centro Social Paroquial não se mostrou disponível para dar apoio nem ao Pré-
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escolar nem ao 1ºCEB. ----------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Paulo Gravato informa de que, caso os horários passem ao regime 

normal, não terá capacidade física para servir a refeição do almoço, ao 1º CEB e 

Pré-escolar, em simultâneo. ---------------------------------------------------------------------------

------Relativamente ao transporte o Sr. Presidente informa que, esse assunto, está 

ser tratado pelo Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Neves, e com as IPSS’s e, 

em princípio, será resolvido com a aquisição de novos autocarros. ------------------------

------ O Sr. Presidente passa a palavra à Srª Vereadora da Educação que vai pôr a 

discussão outro assunto: -------------------------------------------------------------------------------- 

------ 2º Rede de Cursos nas Escolas do Concelho (EFA e CEF) -------------------

Relativamente a este assunto a Srª Vereadora questiona os membros presentes, 

representantes dos vários Estabelecimentos de Ensino do Concelho, dos cursos que 

estão a ser leccionados, este ano lectivo, e dos previstos para o próximo ano. A Srª 

Vereadora informa que em algumas IPPS’S do Concelho estão a ser promovidos 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA): no Centro Social e Bem Estar 

de Ouca está a decorrer um Curso de Práticas Administrativas B3; na Comissão de 

Apoio Social e Desenvolvimento Social de Santa Catarina um Curso de Jardinagem 

e Espaços Verdes B3 e no Centro Social da Freguesia de Soza um Curso de Acção 

Educativa B3. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Dr. Jorge Camarneiro informa de que na EB 2,3 de Vagos estão a funcionar 

um Curso EFA e outro CEF (Curso de Educação e Formação). O Curso EFA B2 

está a decorrer na Freguesia de Santo André e na EB 2,3 de Vagos; o CEF em 

Empregados de Mesa e Bar B2. informa, ainda, de que a nível do 1ºCEB não houve 

inscrições, daí não ter sido proposta candidatura. Apenas houve inscrições para 

alfabetização, mas a candidatura não foi aprovada. --------------------------------------------

------O Padre João Mónica da Rocha informa de que no Colégio de Nossa Senhora 

da Apresentação de Calvão existem quatros Cursos CEF: um em Cozinha T2; um 

em Ajudante de Cabeleireiro T2; um de Serviço de Mesa T2 e outro em Serviço de 

Bar T3. Existem, ainda, três Cursos do IEFP (Instituto de Emprego e Formação 

Profissional) em Electricidade de Instalações; Padaria/Pastelaria e Técnicas de 
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Serviço à Comunidade. Os Cursos sujeitos a aprovação para funcionamento no 

próximo ano lectivo são: Pastelaria/Padaria T2; Praticante de Cabeleireiro T2; 

Serviço de Mesa T3 e Desenho de Construções Mecânicas T4. Aproveita, ainda, 

para manifestar a sua preocupação, relativamente, aos prazos de financiamento 

deste género de cursos. O Ministério da Educação, ainda, não pagou nada 

relativamente a 2006, o que torna muito complicado manter o funcionamento deste 

tipo de cursos. Os custos são muito elevados e há materiais de desgaste que são 

necessários diariamente. Devia ser dado mais apoio e este tipo de iniciativas, 

porque são uma forma de encaminhar os jovens para o mundo do trabalho e de os 

incentivar a não abandonar os estudos. ------------------------------------------------------------ 

------ O Dr. Aniano intervém para referir que, realmente, os custos são elevados, mas 

na Secundária recorrem aos professores da Escola, mas, também têm deles 

contratados, cujo financiamento está dependente do Quadro Comunitário. ------------- 

------ O Sr. Presidente informa o Padre João Mónica de que a Caixa de Crédito está 

a conceder micro-créditos e pode ser um bom parceiro para o financiamento destes 

cursos. É de todo o interesse, da Caixa de Crédito, fazer parceria com os 

interessados, neste caso o Colégio de Calvão, promotor dos cursos, para chegar 

aos candidatos, potenciais clientes que podem querer instalar o seu próprio negócio.  

------Tomou da palavra a Srª Vereador para saber da disponibilidade dos 

Estabelecimentos de Ensino em aderirem aos Cursos de Especialização 

Tecnológica, promovidos pela Universidade de Aveiro. Informa, ainda, de que vai 

haver, em Abril, uma reunião com o Vice-Reitor, Prof. Doutor Manuel Assunção 

relativamente a uma possível parceria entre a Universidade de Aveiro e a Câmara 

Municipal de Vagos, para a implementação dos Cursos de Especialização 

Tecnológica neste Concelho. -------------------------------------------------------------------------- 

------Relativamente a esta questão levantada pela Srª Vereadora todos os 

representantes dos Estabelecimentos de Ensino se mostraram disponíveis. ------------

------Usou da palavra o Dr. Francisco Oliveira para lembrar os presentes da 

importância destes Cursos, no Concelho, e sugere que seja convidada, a fazer parte 

deste Conselho Municipal de Educação, a EPADRV (Escola Profissional de 
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Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos), uma vez que, sendo uma Escola 

Profissional tem todo o interesse em ser um dos parceiros. Reafirma, ainda, a 

importância da implementação deste género de Cursos, uma vez que, são uma 

forma de combater o analfabetismo e o abandono escolar que á cada vez mais 

elevado, principalmente a nível do 2º Ciclo, e é, ainda, uma forma dos nossos 

jovens terminarem a escolaridade obrigatória. Deste modo conseguem obter, 

alguma, formação para ingressarem no mundo do trabalho. Dr. Francisco propõe, 

também, convidar-se o NEVA (Núcleo Empresarial de Vagos), a ser um dos 

membros deste Conselho, uma vez que, pode ser bastante proveitoso para futuras 

parcerias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Sr. Presidente questionou os presentes, relativamente ao convite a endereçar 

à EPADRV e ao NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos a fazerem parte deste 

Conselho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Todos os membros concordaram. -------------------------------------------------------------

------ Dr. Aniano informa que na Escola Secundária existem, neste momento, a ser 

leccionados quatro Cursos de Educação e Formação: duas turmas no Curso de 

Cozinha; um Curso de Tecnologias da Informação; um de Práticas Administrativas e 

outro de Acção Social. Informa, ainda, de que a Escola Secundária está aberta a 

todas as propostas e a todos os cursos que seja de interesse e que criem condições 

para os jovens. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------Usou da palavra o Sr. Paulo Gravato para dizer que todos estes cursos terão 

mais sucesso se já houver parcerias com empresas interessadas em receber os 

formandos, dando-lhes garantias de colocação no final. --------------------------------------

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

Territorial de Vagos pediu para se retirar. ----------------------------------------------------------

------A Drª Helena Libório usou da palavra para informar de que é uma aposta do 

Ministério de Educação esta Rede de Cursos, uma vez que, são uma alternativa ao 

ensino regular e destinam-se a jovens que não foram bem sucedidos, mas que não 

podem ser postos de parte. Informa, ainda, de que este tipo de Cursos Profissionais 

estão em igualdade de circunstâncias com o ensino regular. --------------------------------
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------ A Srª Vereadora questiona os presentes sobre os Centros de Novas 

Oportunidades. Quais as Perspectivas de serem implementados nas Escolas do 

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

------ Dr. Aniano informa que está a aguardar a abertura das candidaturas para 

apresentar a proposta da Escola Secundária de Vagos. --------------------------------------

------A Drª Helena esclarece os presentes que qualquer Escola pode candidatar-se. -

------A Srª Vereadora informa de que a Câmara Municipal fez Protocolo de 

Cooperação com Centro de Novas Oportunidades da Escola Secundária com 3º 

CEB da Gafanha da Nazaré, uma vez que, não existia nenhum no Concelho. --------- 

------ 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 


