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Conselho Municipal de Educação de Castro Verde 
Ata da reunião realizada no dia 28 de novembro de 2012 
 
 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e doze, na sala de 
sessões do edifício dos Paços do Concelho, reuniu o Conselho Municipal de Educação 
de Castro Verde, com as presenças registadas na folha que se anexa e com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
Ponto Um: Período antes da ordem do dia 
Ponto Dois: Ordem do dia 
- Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 09 de maio de 2012; 
- Avaliação do funcionamento do 1º Período Letivo nos diferentes ciclos de ensino; 
Ponto Três: Outros assuntos de interesse. 

 
ABERTURA: 
 
Às catorze horas e cinquenta e cinco minutos, achando-se presente o número legal de 
conselheiros para se realizar a reunião, foi a mesma declarada aberta pelo senhor 
Presidente da Câmara, que procedeu à leitura da ordem de trabalhos, colocando a 
mesma à consideração dos presentes, pelo que, não havendo alterações a registar, a 
mesma foi aprovada por unanimidade. 
 
 
1 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
Procedeu-se à justificação das faltas das conselheiras: Maria Cristina Raimundo 
(representante dos Serviços Públicos de Saúde) que se fez substituir pela enfermeira 
Maria Margarida Correia Vaz Carrilho e da conselheira Fátima Pardal Ramos Costa 
(representante dos Serviços de Segurança Social) que, por motivos de ordem 
profissional, não puderam estar presentes. 
 
O conselheiro José Carlos Brito (representante dos serviços de Emprego e Formação 
Profissional) comunicou aos presentes que, na sequência da lei orgânica do Instituto, 
houve uma alteração na estrutura de dirigentes, sendo presentemente a Diretora 
Adjunta do Serviço de Emprego de Ourique, a Dr.ª Maria Luísa Soveral Rodrigues. 
Desta forma, acrescentou, que está hoje presente na reunião em representação dos 
serviços de Emprego e Formação Profissional, mas não como Diretor. O Senhor 
Presidente aproveitou o momento e agradeceu a disponibilidade e o trabalho feito até 
à presente data pelo Dr. José Carlos Brito. 
 
Seguidamente, o Senhor Presidente agradeceu à Associação Sénior Castrense por 
estar, mais uma vez, presente na reunião, representada pela Presidente da Direção, 
Professora Natércia Duarte, tendo como objetivo fazer o ponto da situação das 
atividades que Universidade Sénior tem em curso neste ano letivo.  
 
Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente aproveitou e pediu 
desculpa aos conselheiros presentes pelo atraso na marcação da presente reunião e 
explicou que, devido ao processo da reorganização da rede escolar, em que o 
Agrupamento de Escolas de Castro Verde passou a integrar todas as escolas do 
concelho, quis o Município dar mais algum tempo para que melhor se preparassem 
todas as questões referentes à instalação da Comissão Administrativa Provisória. 
 



 2 

Seguindo a mesma ordem de ideias, a conselheira Manuela Florêncio (representante 
das Juntas de Freguesia) informou, na qualidade de Presidente do atual Conselho 
Geral Transitório (CGT) do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, que, de acordo 
com o despacho nº 5634-F/2012 de 26 de abril de 2012 que estabelece o processo de 
reorganização escolar neste ano letivo 2012/13, o Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde passou a integrar todas as escolas do concelho: jardins de infância, escolas de 
1º CEB, EB2,3 Dr. António Francisco Colaço e Escola Secundária de Castro Verde. 
Informou ainda que, para preparação das questões administrativas referentes ao 
processo de instalação definitiva do Agrupamento de Escolas, foi nomeada uma 
Comissão Administrativa Provisória, tendo também tomado posse o Conselho Geral 
Transitório, constituído por um universo de 21 elementos, sendo 18 desses elementos 
designados e os restantes 3 elementos eleitos em representação da comunidade. 
Assim, informou que: 
- Sete são elementos do corpo docente; 
- Dois são representantes do pessoal não docente; 
- Dois são representantes dos alunos (1 do ensino secundário e 1 da educação de 
adultos); 
- Quatro são representantes dos encarregados de educação; 
- Três são representantes da autarquia; 
- Três são representantes das atividades culturais, artísticas, cientificas, ambientais ou 
económicas que, em suma, são os eleitos representantes da comunidade local que, no 
caso deste Agrupamento são: a Esdime, o Conservatório Regional e a Liga para a 
Proteção da Natureza; 
 
Por fim, concluiu referindo que estes elementos terão a missão de desenvolver todo o 
processo de candidaturas para as eleições da direção do Agrupamento de Escolas de 
Castro Verde, que deverá decorrer até maio de 2013. 
 
O Senhor Presidente acrescentou sobre este assunto a sua opinião, reforçando a ideia 
que as sinergias entre as escolas devem e têm que ser reforçadas. Ainda sobre a 
mesma temática, a professora Manuela Florêncio acrescentou ainda que, 
efetivamente, as relações entre as escolas têm sido pacíficas mas que o entrosamento 
ainda se está a fazer, pelo que o ideal seria o período transitório ser mais breve e o 
entrosamento ser mais rápido, pois não se pode descurar que as realidades escolares 
são muito diferentes.  
 
Seguidamente, o Senhor Presidente partilhou com os presentes o conteúdo da reunião 
tida com a Direção Regional de Educação do Alentejo, solicitada a propósito da 
necessidade de financiamento para os transportes escolares das turmas PIEF 
(Programa Integrado de Educação e Formação), para frequentarem as escolas do 
concelho e da falta de meios financeiros que a ART (Associação de Respostas 
Terapêuticas) tem para suportar os seus custos, sendo que, até agora a Câmara tem 
conseguido minimizar essa lacuna. Contudo, os alunos são cada vez mais e a Câmara 
entende que não pode ser a principal entidade responsável por uma resposta a esta 
situação.  
 
Nesta temática, o Senhor Presidente fez uma retrospetiva do PIEF referindo que esta 
medida de promoção da inclusão da cidadania, no caso particular de Castro Verde, 
resultou bem nos primeiros dois anos, pelo que no terceiro ano começou a correr 
menos bem e que neste quarto ano está a piorar, na sua opinião, em parte pelo 
constante aumento do número de alunos e do curto período de integração que estes 
jovens têm dentro da ART antes de iniciarem ou reiniciarem as aulas no espaço 
escola, onde interagem com outros grupos. Essa integração parece não ter tempo 
para acontecer e acabam por acontecer comportamentos menos corretos. O Senhor 
Presidente relembrou que inicialmente o número de alunos nestas turmas eram 
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reduzidos, contudo podem vir a aumentar até 18, o que, atendendo às características 
destes jovens serão demasiados. Perante esta situação o Senhor Presidente fez um 
apelo ao Agrupamento de Escolas sobre a eventual possibilidade destas turmas terem 
a sua sede na própria ART (durante o período transitório/adaptação), deslocando-se 
os professores para a ART e não os alunos para o Agrupamento. A terminar informou 
que está agendada outra reunião para o dia 7 de dezembro 2013. 
 
A conselheira Maria Fernanda Espírito Santo (representante da Assembleia Municipal 
de Castro Verde), partilhou das preocupações mencionadas e referiu a sua apreensão 
relativamente ao aumento das turmas para 18 alunos, que se prevê que venha 
acontecer no próximo mês de janeiro, inclusivamente a turma de 9º ano, que é o ano 
de conclusão, o que poderá colocar em causa o resultado do trabalho desenvolvido 
até então nesta turma. 
 
Nada mais havendo a referir no período antes da ordem do dia, passou-se de imediato 
ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. 
 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
- Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 
 
 
Atendendo a que se distribuiu a todos os conselheiros uma cópia da ata da reunião 
anterior, foi dispensada a sua leitura. O Senhor Presidente colocou a mesma à 
consideração e submeteu-a à votação, tendo a mesma foi aprovada por unanimidade. 
 
  
- Balanço do início do ano letivo 2012/2013, nos diferentes ciclos de ensino; 
 
 
Neste ponto da ordem de trabalho usaram da palavra os representantes dos diferentes 
ciclos de ensino. A conselheira Joaquina Faustino, representante do pré-escolar no 
ensino particular do Lar Jacinto Faleiro, a conselheira Lucinda Simões, representante 
do pré-escolar no ensino público, a conselheira Cidália Gil, representante dos 
docentes do ensino básico e a conselheira Margarida Candeias, representante do 
ensino secundário, que fizeram o balanço do início do ano letivo, em cada uma das 
instituições que representam. As informações proferidas por cada Conselheira 
encontram-se documentadas nos anexos desta ata, fazendo parte integrante da 
mesma.  
 
Ainda dentro da temática da avaliação do início do funcionamento de 1º período letivo, 
o Senhor Presidente passou a palavra à Presidente da Associação Sénior Castrense, 
(Professora Natércia Duarte), entidade convidada desta reunião, que informou o 
plenário sobre o ano letivo em curso na Universidade Sénior Castrense. Assim, foi 
referido que as aulas recomeçaram com normalidade em outubro, que os alunos que 
frequentam as 19 turmas são 90 e encontram-se divididos por 16 áreas de 
conhecimento, sendo que quem ministra essas aulas são 20 professores voluntários. 
Referiu que continuam a ser promovidas outras atividades no seio da 
Associação/Universidade, com vista à aquisição de novos conhecimentos, não só para 
os alunos como também para o leque de associados, tais como visitas de estudo 
temáticas, workshops e palestras sobre vários temas. 
Informou que no âmbito da articulação com os alunos das escolas do Agrupamento a 
Associação, enquanto parceiro local do Projeto “Lancheira, Sorriso em Movimento!”, 
pretende dinamizar atividades relacionadas com a promoção de brincadeiras de 
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recreio, que irão contribuir para o bem estar cognitivo, afetivo e psicomotor dos alunos, 
assim como, participar em atividades de gastronomia com os alunos envolvidos no 
projeto. Referiu que também está prevista uma parceria com os professores da Escola 
Secundária, da área de Físico/Química, no sentido de proporcionar aos alunos da 
Universidade Sénior um maior conhecimento sobre as referidas matérias. Informou 
ainda que a Associação Sénior Castrense irá também criar e dinamizar, em parceria 
com o Museu da Ruralidade, um grupo de análise e classificação de fotografias 
antigas.  
 
Atendendo ao facto de nos encontrarmos no inicio do ano letivo, e porque não pôde 
estar presente nesta reunião o representante da outra entidade convidada, o 
Conservatório Regional do Baixo Alentejo, o senhor Presidente solicitou à Drª Isabel 
Caetano de Freitas, técnica do Gabinete de Educação da Câmara Municipal, que 
fizesse uma breve abordagem sobre os dados do CRBA na Secção de Castro Verde, 
nomeadamente, os que dizem respeito ás disciplinas lecionadas e ao número de 
alunos que as frequentam. As informações que a este assunto dizem respeito 
encontram-se documentadas nos anexos desta ata, fazendo parte integrante da 
mesma.   
 
Depois da apresentação de todos documentos, procedeu-se ao habitual período de 
questões e comentários sobre os mesmos.  
 
O Dr. António Matias (representante da CERCICOA - Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Crianças Inadaptadas e Solidariedade Social dos Concelhos de Castro 
Verde Ourique e Almodôvar) pediu a palavra para falar da intervenção que a sua 
instituição tem no concelho, na área da Educação. Assim, informou os presentes que a 
CERCICOA intervém nos agrupamentos de escolas com quem mantém parcerias ao 
nível do CRI (Centro de Recursos para a Inclusão), enquanto entidade acreditada pelo 
Ministério da Educação, através da DGIDC (Direcção Geral da Inovação e do 
Desenvolvimento Curricular), cuja intervenção passa pelo atendimento de alunos com 
Necessidades Educativas Especiais, que integrem o Regime Educativo Especial e que 
compreende neste ano lectivo, as áreas da psicologia, Terapia da Fala e Fisioterapia. 
Este acompanhamento é assegurado em meio escolar regular ou seja no contexto e 
espaço físico das atividades letivas. A intervenção do CRI nas escolas iniciou de forma 
regular com a abertura do ano letivo e decorre da proposta de trabalho aprovada pela 
DREA, documento resultante do levantamento de necessidades elaborado 
conjuntamente com os agrupamentos de escolas. 
Para além desta intervenção operada em contexto escolar, alguns destes alunos têm 
identificadas outro tipo de necessidades terapêuticas, cuja satisfação não pode aí ser 
assegurada, como hipoterapia e snoezelen, pelo que sempre a DREA assegurou a 
deslocação destes alunos para poderem beneficiar deste apoio na CERCICOA, local 
onde é possível por motivos logísticos assegurar estas terapias. 
 
Contudo, no presente ano letivo a verba do Ministério da Educação que serve de 
suporte para os custos desta terapias específicas ainda não foi facultada, inibindo os 
alunos de utilizar estes recursos. O Dr. António Matias acrescentou que, da parte da 
CERCICOA, foi dado conhecimento desta situação aos parceiros e que o assunto está 
para despachar na Secretaria de Estado. 
 
O Vereador Paulo Nascimento acrescentou que esta situação mobilizou os pais destas 
crianças nos três concelhos, com o objetivo de encontrarem uma alternativa e que, 
embora conscientes que esta matéria não é competência direta das autarquias, 
perante o cenário de ausência de resposta para uma necessidade tão prioritária, 
solicitaram uma reunião conjunta às Câmaras Municipais de Castro Verde, Almodôvar 
e Ourique, onde participou também a CERCICOA, no sentido de exporem a situação e 
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solicitarem uma colaboração conjunta que pudesse viabilizar com urgência o inicio das 
terapias. Após esta reunião a Câmara Municipal de Castro Verde diligenciou junto da 
DREA, no sentido de ser dada uma resposta aos Agrupamentos de Escolas sobre a 
situação.  
 
O Vereador acrescentou ainda que, enquanto a situação está a ser estudada pelas 
entidades competentes, é unânime para as três autarquias proporcionar uma solução 
transitória que permita o regresso dos alunos às terapias no segundo e terceiro 
período do presente ano letivo, ficando salvaguardado que, caso não seja assegurada 
uma resposta futura por parte das entidades competentes, os agrupamentos terão que 
ter presente que estas atividades nos seus planos de ação no próximo ano letivo não 
terão suporte financeiro, reforçando que esta é uma medida de exceção das 
autarquias. 
 
A conselheira Lucinda Simões (representante da educação pré escolar do ensino 
público) referiu que a sua opinião seria fazer chegar à Direção Regional a reprovação 
do Conselho Municipal de Educação sobre o descomprometimento que está emanado 
nesta falta de respostas. 
 
O Senhor Presidente referiu que, na reunião solicitada à DREA, e aqui mencionada 
anteriormente, vai exigir uma resposta concreta sobre o assunto, e será sublinhada a 
preocupação expressa do plenário do CME, sendo unânime a importância de não se 
fechar a porta a estas terapias, atendendo à implicação que as mesmas têm na 
qualidade de vida das crianças e das suas famílias. Contudo, dada a pertinência do 
assunto, não poderá esperar pela realização e aprovação da presente ata, como 
contestação. 
 
A professora Margarida Candeias (representante do ensino secundário) assinalou, 
igualmente, a sua preocupação acrescentando que muitos destes alunos são filhos de 
pais com pouca capacidade interventiva, pois muitas vezes não sabem como nem a 
quem apelar e que todos nós precisamos de estar atentos para que a inclusão o seja 
naquela que é a verdadeira aceção da palavra. 
  
Numa outra abordagem o Dr. José Carlos (representante dos serviços de Emprego e 
Formação Profissional) interveio, informando sobre a Formação que o Instituto oferece 
no concelho, referindo que a duração das referidas formações não coincide com os 
timings do ensino público. Assim, informou que atualmente existe em Castro Verde, a 
funcionar: 
- Um curso de rececionista de hotel com 15 formandos, a terminar em outubro de 
2013; 
- Um curso EFA (com nível do Secundário) de Cozinha/Pastelaria com 18 formandos. 
Estes dois cursos dirigem-se a pessoas com o 9º ano de escolaridade que, na 
conclusão dos mesmos, ficam com o 12º ano de escolaridade. Acrescentou ainda que, 
paralelamente, se desenvolvem formações modulares e que o Instituto dá igualmente 
respostas em áreas transversais para resposta ao tecido empresarial. 
 
Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente fez uma breve 
abordagem às competência assumidas no presente ano letivo, mencionando que 
mantém as competências no âmbito da Educação aos níveis da: 
- Ação Social Escolar; 
-Componente de Apoio à família, designadamente no que diz respeito ao fornecimento 
de refeições escolares e apoio ao prolongamento de horário na educação pré-escolar; 
- Transportes Escolares, onde se inclui o circuito urbano; 
- Fornecimento de um reforço alimentar para os alunos sinalizados pelos educadores e 
professores; 
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- Afetação de pessoal não docente nas escolas básicas e da educação pré-escolar; 
- Atividades de Enriquecimento Escolar no 1º ciclo do ensino básico. 
 
Relativamente às AEC`s (Atividades de Enriquecimento Escolar) foi solicitado à Drª 
Isabel Caetano de Freitas, enquanto técnica do Gabinete de Educação e interlocutora 
das AEC`s, que fizesse o ponto da situação, relativamente ao desenvolvimento das 
mesmas no decorrer deste início de ano letivo. Assim, foi o plenário informado que o 
Município assumiu, como tem vindo a fazer desde há alguns anos a esta parte, as 
AEC`s, enquanto entidade promotora, sendo o Agrupamento de Escolas a entidade 
parceira através de um acordo de colaboração estabelecido entre as partes. No inicio 
do processo de candidatura foram aferidas as necessidades em termos das ofertas de 
áreas para as AEC´s, sendo que o Agrupamento de Escolas decidiu manter as 
mesmas áreas do ano passado, tendo sido colocados 9 horários a concurso, 
distribuídos da seguinte forma: 
 
Ensino do Inglês (2 horários) de 19h e de 12h 
 
Atividades Lúdico Expressivas 
 
Expressão Musical (2 horários) de 16h e de 12h 
Expressão Dramática/Teatro (1 horário) de 15h 
 
Atividades Lúdicas e de Animação (4 horários) 2 de 12h e 1 de 10h 
 
Informou ainda, que a Atividade Física e Desportiva não se submete para concurso, 
contudo, para a desenvolver são necessários 4/5 professores que, no caso particular 
de Castro Verde, são os técnicos de desporto que pertencem ao quadro de pessoal da 
Câmara que lecionam e que, paralelamente, desenvolvem também outras atividades 
nas áreas dos projetos desportivos. Concluindo, acrescentou que todas estas ofertas, 
sendo financiadas em função do número de alunos das EB1 inscritos, por decisão do 
município as referidas atividades, estendem-se também ao ensino pré-escolar em 
todas as escolas do concelho. Referiu que todo o processo das AEC`s foi 
desenvolvido no sentido de que estas aulas começassem no dia de abertura do ano 
letivo, o que acabou por acontecer, sendo inclusivamente possível que estes 
professores estivessem presentes nas apresentações aos pais, no inicio do ano 
mesmo.   
 
 
 Outros assuntos de interesse: 
 
 
No último ponto da ordem de trabalhos o Vereador Paulo Nascimento informou que no 
âmbito dos projetos que fazem a ligação da escola ao meio mantêm-se as parcerias 
com o Agrupamento de Escolas, no âmbito do Projeto de Cante Alentejano no 1º CEB 
e do Projeto de Viola Campaniça na Escola Secundária de Castro Verde. 
 
O Senhor Presidente levantou a questão do fraco tecido empresarial existente e 
convidou os presentes a refletirem sobre a questão do empreendedorismo e formação, 
e, sem se alongar mais, referiu que sobre esta temática o Agrupamento de Escolas 
será contatado para que se realizem sessões de sensibilização / motivação sobre 
empreendedorismo, acrescentando que, à semelhança de outros Municípios, Castro 
Verde tem um projeto para desenvolver experiências nesta área e que a seu tempo o 
mesmo será devidamente divulgado. 
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Por fim o Vereador Paulo não quis terminar a sessão sem se congratular com o 
Projeto “Lancheira Sorriso em Movimento”, um projeto criado pela Unidade Local de 
Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) que tem como principal objetivo contribuir para a 
promoção da literacia em saúde, nos domínios alimentar, nutricional e prática de 
atividade física, e que vem de encontro à dinâmica de trabalho da autarquia desde há 
alguns anos a esta parte, através do Gabinete de Desporto da Autarquia, reforçando 
assim uma intervenção que é prioritária nas sociedades modernas. 
 
 
ENCERRAMENTO 
Não havendo mais nada a tratar, deu o Senhor Presidente por encerrada a reunião, às 
dezoito horas e dez minutos, da qual se lavrou a ata que depois de lida e aprovada 
será assinada pelos presentes. 


