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DDSH | Presenças Redigido por: Sector 

- Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, 
Bernardino Bengalinha Pinto 
- Gisela Roque, Técnica Superior de Reabilitação Psicomotora 
- Tânia Milhano, Técnica Superior de Animação Sociocultural  

Tânia Milhano 
 

Educação 

 

 

Data 29 de julho de 2019 Local 

Salão Nobre da Junta de Freguesia de Viana 

do Alentejo 
Hora 10h00 

Agenda Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação (CME) 

 

 
Folha de Presenças (Reunião promovida pelo serviço) 

 Folha de presenças em anexo; 

 Justificação de faltas: 

Justificou a falta o representante da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo; 

Justificou a falta a representante da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares; 

Justificou a falta o representante do Pessoal Docente do Ensino Básico; 

Justificou a falta a representante da Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado; 

Justificou a falta a representante do Conselho Municipal da Juventude. 

 Faltas injustificadas: 

Sem registo. 

 

 

 

 

 
Registos 

 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo (CMVA), Bernardino Bengalinha Pinto, 

cumprimentou todos os presentes, dando início à ordem de trabalhos definida para a reunião. 

 

Ponto um: Aprovação da ata da reunião anterior 

O Senhor Presidente da CMVA, questionou os presentes se teriam alguma observação sobre a ata da 

reunião anterior. 

Não havendo proposta de alteração, a ATA N.º3 foi aprovada por unanimidade. 
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Ponto dois: Informações 

Alínea a) Balanço do ano letivo 2018/2019 

A Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (AEVA), Maria Manuela Aleixo, referiu 

que o ano decorreu com algumas dificuldade, considerando que foi dentro da normalidade porque também 

existiram alguns aspetos positivos. Contudo, os dados disponíveis ainda são provisórios, sendo que o ano 

letivo terá terminado na semana transata com os Exames Nacionais. 

 Taxas de Aprovação no AEVA 

No que respeita à taxa de aprovação dos alunos, informou que se regista um aumento relativamente ao ano 

letivo transato de 2017/2018, com os seguintes valores: 

 

 

 

 

 

 

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas do Concelho de Viana do Alentejo 

A Senhora Diretora do AEVA informou que se encontra a decorrer o processo eleitoral para o novo Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e que já tinham decorrido os procedimentos para a 

eleição dos representantes do Pessoal Docente e do Pessoal Não Docente. 

Informou ainda que teria sido enviado um convite para a autarquia, para a designação dos seus representantes 

neste Conselho e que existiam ainda alguns convites para endereçar, bem como a eleição dos representantes 

dos alunos. 

 

 Atividades do AEVA 

A Senhora Diretora do AEVA afirmou que mais de 95% das atividades previstas para o ano letivo 2018/2019 

terão sido realizadas. 

 

 

Ciclos de Ensino 
Taxa de Aprovação (Ano 

Letivo 2017/2018) 

Taxa de Aprovação  

(Ano Letivo 2018/2019) 
Diferença 

1.º 93,8% 96,8% + 3% 

2.º 98,2% 100% + 1,8% 

3.º 89,3% 94,9% + 5,6% 

Secundário 86,1% 87,8% + 1,7% 
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 Abertura de Procedimento Concursal para a contratação de Assistente Operacional por tempo 

indeterminado e constituição de reserva para reserva a termo resolutivo 

A Senhora Diretora do AEVA comunicou que este agrupamento abriu um procedimento concursal para a 

contratação de Assistente Operacional por tempo indeterminado. Mais informou que este procedimento 

deverá estar concluído em setembro ou outubro de 2020. 

 

 

Alínea b) Requalificação da EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa 

O Senhor Presidente da CMVA informou que foi assinado o contrato de empreitada para a Requalificação da 

EBSIS com a empresa António Saraiva & Filhos, Lda., da Guarda, uma das duas empresas concorrentes e que 

ganhou o concurso público. A autarquia está a trabalhar com o AEVA, o Ministério da Educação e o 

empreiteiro, no sentido de operacionalizar o início da obra, para a qual estão disponíveis cerca de um milhão 

e quinhentos mil euros do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, para um investimento total 

de cerca de dois milhões de euros. 

 

 

Alínea c) Intervenção do Pavimento do Pátio Exterior do Centro Escolar de Viana do Alentejo 

O Senhor Presidente da CMVA comunicou que terá início a obra de substituição do pavimento do pátio 

exterior do Centro Escolar de Viana do Alentejo. No início do ano letivo, prevê-se que esteja tudo concluído. 

 

 

Alínea d) Oferta de Cadernos de Fichas e Cadernos de Apoio aos alunos do 1.º, 2.º, 3.º Ciclos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário, matriculados no Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, para o Ano 

Letivo 2019/2020 

O Senhor Presidente da CMVA informou que o município procederá à oferta dos Cadernos de Fichas e 

Cadernos de Apoio, a todos os alunos matriculados no Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, do 

Concelho de Viana do Alentejo, nomeadamente aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º, 2.º, 3.º e 4.º 

anos de escolaridade), aos alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico (5.º e 6.º anos de escolaridade), aos alunos do 

3.º Ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade) e aos alunos do Ensino Secundário (10.º, 11.º e 

12.º anos de escolaridade). 
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Alínea e) Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar: “5 Estrelas” 

O Senhor Presidente da CMVA referiu que o Projeto “5 Estrelas”, integrado nos Planos Integrados e Inovadores 

de Combate ao Insucesso Escolar, terá início no próximo ano letivo: 2019/2020. 

A Senhora Diretora do AEVA informou que no ano letivo 2016/2017, o AEVA terá realizado uma candidatura 

ao Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, o qual tem sido implementado. Este projeto deveria ser 

conjugado com o projeto da autarquia. Contudo, o projeto do AEVA está a terminar quando o da autarquia 

terá início.  

O Projeto “5 Estrelas” terá início em setembro, com a mesma designação de uma das medidas já 

implementadas pelo AEVA, o Gabinete “5 Estrelas”, no qual será integrada a Dra. Gisela Roque, Técnica 

Superior de Reabilitação Psicomotora. Para enriquecer esta equipa, já se encontra integrada uma Psicóloga. 

A Técnica Superior Maria Roberto estará associada ao trabalho não só com a plataforma, mas também como 

interface entre o agrupamento, o município e outras entidades.  

Posteriormente, será realizada uma sessão pública de divulgação do projeto. 

O Senhor Presidente da CMVA referiu que o projeto municipal não poderia ter início no ano letivo 2016/2017, 

desde logo porque a sua candidatura a fundos comunitários só foi aprovada no 2.º semestre de 2018.  

O Senhor Presidente da CMVA relembrou ainda que está a decorrer um projeto intermunicipal coordenado 

pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, que será complementar ao projeto municipal 

“5 Estrelas”, ambos com o objetivo de promover o sucesso escolar. 

 

Alínea f) Programa SUMMER 2019 

A Técnica Superior da CMVA, Tânia Milhano, informou que se encontra a decorrer o Programa 

SUMMER 2019, de Atividades de Tempos Livres para crianças dos 6 aos 13 anos, promovido pelo Município 

de Viana do Alentejo e pela Junta de Freguesia de Alcáçovas. 

O programa decorrerá de 24 de junho a 31 de agosto de 2019. As atividades abarcam cultura, deporto, 

educação ambiental, património, entre outras. 

As cinco quinzenas terminam a 31 de agosto, com o Acampamento SUMMER END. 
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A Senhora Adjunta da Diretora do AEVA e representante do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar do 

Ensino Público relembrou a importância de existir uma resposta neste âmbito para a faixa etária dos 3 aos 6 

anos, sendo que os pais e encarregados de educação não dispõem de alternativas no período de férias do 

verão.  

O Senhor Presidente da CMVA referiu ter essa situação em conta. Contudo, os recursos disponíveis do 

município não são suficientes para responder a esta necessidade social. 

No seguimento de uma proposta recebida no município, os serviços técnicos analisaram a questão tendo 

depois sido concluído por estes e pelo executivo municipal, não estarem reunidas as condições para e avançar 

com a oferta para a faixa etária dos 3 aos 6 anos. 

O Senhor Presidente da CMVA relembrou que a oferta do SUMMER agora existente foi criada em 2011 e que 

absorve uma grande quantidade de recursos financeiros, humanos e logísticos. 

 

 

 

 

SUMMER 2019 

     
CRIANÇAS PARTICIPANTES 

QUINZENA AGUIAR ALCÁÇOVAS 
VIANA DO 
ALENTEJO 

TOTAL 

1.ª QUINZENA 25 15 51 76 

2.ª QUINZENA 23 20 43 66 

3.ª QUINZENA 32 22 60 92 

TOTAL INSCRIÇÕES NAS QUINZENAS 80 57 154 234 

        
TOTAL CRIANÇAS INSCRITAS NO 

PROGRAMA 
38 27 100 138 

     

     
 JOVENS MONITORES PARTICIPANTES/ BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

QUINZENA AGUIAR ALCÁÇOVAS 
VIANA DO 
ALENTEJO 

TOTAL 

1.ª QUINZENA 1 0 4 5 

2.ª QUINZENA 1 2 3 4 

3.ª QUINZENA 4 3 4 8 

TOTAL INSCRIÇÕES NAS QUINZENAS 6 5 11 17 

        
TOTAL MONITORES INSCRITOS NO 

PROGRAMA 
6 4 11 17 
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Alínea g) Programa Regressar 

A Dra. Paula Caeiro informou que o IEFP é parceiro no Programa Regressar, o qual tem como objetivo o apoio 

a pessoas que emigraram até ao ano de 2015 e que pretendam regressar a Portugal, ao abrigo de um contrato 

de trabalho. Esta medida decorre de 1 de janeiro de 2019 até ao final de 2020. O Programa permite o apoio à 

instalação, no valor total de 4 x o IAS – Indexante dos Apoios Sociais (435,76€ x 4 = 1743,04€), bem como o 

apoio à viagem. A totalidade do apoio poderá atingir os 6.000,00€. Informou ainda que o IEFP irá enviar 

material de comunicação, agradecendo ao município a sua divulgação. 

 

 

Alínea h) Centro Qualifica de Viana do Alentejo 

No âmbito do Centro Qualifica de Viana do Alentejo, a Dra. Paula Caeiro informou que a sessão de divulgação 

foi bastante positiva. À data, existem 30 inscrições, até de pessoas que já se encontram integradas no mercado 

de trabalho, mas que pretendem especializar-se. 

 

Ponto três: Rede Formativa dos Cursos Profissionais – Ciclo de Formação 2019/2020 

A Senhora Diretora do AEVA informou que estão disponíveis dois cursos profissionais, com uma meia turma 

para Técnicos/as de Desporto e outra meia turma para formação de Técnicos/as de Informática – Sistemas. 

Concluídas as matrículas, o Curso de Técnicos/as de Desporto conta com 8 alunos inscritos e, o Curso de 

Técnicos/as de Informática – Sistemas não tem alunos inscritos. 

Deste modo, o AEVA não tem expetativa que o Curso de Técnicos/as de Desporto seja concretizado, dado o 

número de inscritos ser insuficiente para o efeito. Certamente, estes alunos irão integrar-se nos Cursos 

Científico-Humanísticos, para continuação do processo de estudos. 

A Senhora Diretora do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Dra. Paula Caeiro, informou que 

aquela entidade tem disponíveis cursos de quatro áreas de formação. 

Referiu que atualmente, o mercado de trabalho exige pessoas especializadas, pelo que as empresas recorrem 

ao IEFP para solicitar a disponibilização de profissionais em áreas específicas. Informou ainda que a taxa de 

desemprego no Alentejo tem vindo a baixar, como é o caso do Concelho de Viana do Alentejo. Referiu que os 

grandes investimentos realizados por parte das empresas, como por exemplo da aeronáutica, têm contribuído 

para a sua diminuição. 

Neste contexto, o Instituto tem disponíveis os cursos de Cozinha e Pastelaria, Mecatrónica Automóvel, 

Maquinação; Informática – na área da programação. 
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Tal como o AEVA, o IEFP tem contado com mais dificuldades em ter o número suficiente de jovens para iniciar 

o ciclo de formação. 

 

 

Ponto quatro: Outros assuntos 

Alínea a) Necessidades para o ano letivo 2019/2020 

A Senhora Diretora informou que o AEVA solicitou apoio à DGEstE para a intervenção na Escola Básica de 

Alcáçovas, para a pintura exterior e para renovação do piso de 2 salas deste estabelecimento escolar. Referiu 

ainda que o AEVA pretende solicitar a colaboração da autarquia, para intervenção do parque do Pré-Escolar 

de Alcáçovas, o qual de encontra degradado. 

A Técnica Superior da CMVA, Tânia Milhano, informou que o AEVA terá feito chegar um relatório das 

necessidades ao nível do parque escolar e que já estão a ser tomadas diligências no sentido de ir resolvendo 

as questões reportadas. 

 

 

Alínea b) Número de alunos matriculados na Escola Básica de Aguiar para o ano letivo 2019/2020 

A Senhora Diretora do AEVA informou que estão matriculados 18 alunos na Escola Básica de Aguiar, dos quatro 

anos de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

A Senhora Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Cláudia Lobo, comunicou que já terá 

sido abordada por pais e encarregados de educação de Aguiar, de forma a averiguar o que poderá ser feito 

para que se mantenha a situação de integração de um docente coadjuvante neste estabelecimento escolar. 

Neste sentido, a associação já se encontra a dar os primeiros passos, realçando os aspetos positivos da 

situação ocorrida no ano letivo 2018/2019, devido à integração de um docente coadjuvante na turma. 

O Senhor Presidente da CMVA informou que a autarquia também já reportou o assunto à Sra. Delegada 

Regional da DGEstE e à Sra. Secretária de Estado da Educação, Dra. Alexandra Leitão. 

 

 

Alínea c) Outros 

 Alunos com matrícula condicional no AEVA 

A Senhora Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação informou que os pais e encarregados 

de educação de cinco alunos com matrícula condicional no AEVA, os quais não ficaram integrados do 1.º ano 
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do Ensino Básico, abordaram a associação, de forma a averiguar o que poderá ser feito relativamente a esta 

situação. 

A Senhora Diretora do AEVA referiu que a integração destes alunos é complexa, de acordo com o 

enquadramento legal do assunto.  

 

 

O Senhor Presidente da CMVA questionou se alguns dos presentes teria algo a acrescentar. Nada havendo, 

deu por concluída a ordem de trabalhos e a reunião. 

 

Horário de Término: A reunião do CME terminou pelas 11h30. 

 

A
ç
õ

e
s
 

 

Descrição Entidade Responsável Data Limite 

Redigir a ata da reunião do CME, a aprovar na próxima reunião. 
DDSH (Setor de 

Educação) 
Até agosto de 2019 

Marcar a próxima reunião do CME. 
DDSH (Setor de 

Educação) 

Até novembro de 

2019 

 

Observações 

Mapa de presenças em anexo. 

 

O(A) Redator(a) 

 

 

Tânia Milhano 
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