ATA N. º 4
DDSH | Presenças
Presidente da Câmara Municipal (CMVA) – Bengalinha
Pinto
Técnica Superior/Educação – Merciana Rita
Técnica Superior - Célia Cachola
Administrativa/Educação – Maria Teresa Ferro

Data

03/11/2015

Agenda

Local

Salão da Junta de Freguesia de Viana
do Alentejo

Redigido por:
Merciana Rita e Maria
Teresa Ferro

Hora

Sector

Educação

09h30

Reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação (CME)
Folha de Presenças (Reunião promovida pelo serviço)

 Em anexo
 Justificação de faltas:
Justificou a falta o representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar, a
representante do Conselho Municipal da Juventude, a representante da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense
– ACRA, e o representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional – IEFP.
 Faltas injustificadas:
Representante da Assembleia Municipal, representante do Ensino Básico e a representante da CulArtes.

Registos

O Senhor Presidente da Câmara, Bengalinha Pinto, deu início aos trabalhos e apresentou cumprimentos a todos os
presentes.
Ponto um: Aprovação da ata da reunião anterior.
Foi aprovada com duas abstenções.
Ponto dois: Informações:
a)

Reabertura do ano letivo 2015/2016 pelo Agrupamento de Escolas (AEVA);

A representante do ensino secundário, Prof. Maria Manuel Aleixo, informou que todos os docentes estão colocados.
Relativamente ao pessoal não docente referiu que o problema da falta de pessoal se agravou devido ao aumento do n.º de
funcionários com baixas médicas, problema que tem sido colmatado com a boa vontade dos serviços da autarquia. No que
diz respeito à população escolar disse que houve uma diminuição da mesma comparativamente ao ano letivo transato, contudo
o n.º tem sofrido oscilações até ao presente, uma vez que tem havido a saída de alunos do concelho para o estrangeiro e a
vinda de outros alunos, de zonas urbanas carenciadas. Quanto à ação social escolar mencionou que houve a descida de um
ponto percentual, passando de 46% para 45% comparativamente com o ano letivo anterior. Em termos de Bolsas de Mérito
para o ensino secundário disse que houve uma duplicação dos números em relação ao ano letivo anterior (2014/2015 – 4
alunos e 2015/2016 – 8 alunos). No que se refere à oferta formativa para o presente ano letivo referiu que há dois novos
cursos, um vocacional básico e um vocacional secundário. Ainda referiu que relativamente aos equipamentos mantêm-se os
mesmos problemas do ano letivo anterior, destacando nomeadamente a escola sede do Agrupamento de Escolas (EBSIS).
b)

Alterações ao Plano de Transportes Escolares 2015/2016 – Deliberações de Câmara;

A Técnica Superior do Município, Merciana Rita, informou que está tudo a funcionar dentro da legalidade estando a ser
transportados 22 alunos divididos por sete circuitos especiais de transportes, sendo quatro circuitos de Viana do Alentejo e
três de Alcáçovas.
c)

Candidatura ao Regime de Fruta Escolar 2015/2016;

A Técnica Superior do Município, Merciana Rita, informou que é pelo sexto ano que a autarquia se candidata ao Regime de
Fruta Escolar, tendo sido aprovada a candidatura para o presente ano letivo. Neste âmbito, disse que estão abrangidos os
212 alunos do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas e que o mesmo teve início a 13 de outubro de 2015.

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano - DDSH

1

ATA N. º 4
d)

Fornecimento de Fruta ao Pré-Escolar 2015/2016 – Deliberação de Câmara;

A Técnica Superior do Município, Merciana Rita, informou que em reunião de Câmara a 26 de agosto de 2015 foi deliberado
o fornecimento de fruta às 81 crianças do pré-escolar do Agrupamento de Escolas.
O representante dos serviços de saúde, Dr. Augusto Brito, felicitou a iniciativa do Município e sugeriu que se promovessem
ações que incentivassem o consumo de fruta e legumes pelas crianças, dando o exemplo de visitas às hortas que ainda
existem no concelho.
e)

Ação Social escolar – auxílios económicos para o pré-escolar e 1.º Ciclo 2015/2016;

A Técnica Superior do Município, Merciana Rita, informou que os números no documento apresentado (60 alunos com escalão
A e 62 alunos com escalão B para o 1.º Ciclo e 18 crianças com escalão A e 15 crianças com escalão B para o pré-escolar)
não podem ser considerados definitivos, uma vez que até à presente data os pais e encarregados de educação do concelho
continuam a requerer apoios de ação social escolar.
f)

Componente de Apoio à Família (CAF) para o 1.º Ciclo e Pausas Letivas do Natal e Páscoa 2015/2016.

A Técnica Superior do Município, Merciana Rita, informou que estão inscritos 7 alunos em Viana do Alentejo, não se tendo
verificado qualquer inscrição nas freguesias de Alcáçovas e Aguiar. Ainda informou que relativamente à calendarização das
atividades nas pausas letivas do Natal e da Páscoa, as mesmas serão realizadas no período de 5 dias úteis de acordo com o
calendário escolar.
Ponto três: Outros assuntos.
O representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Viana do Alentejo (CPCJ), Prof. Manuel
Rafael informou que vão ter lugar as seguintes atividades:
16 de novembro (parte da tarde)
- Distribuição de documentação alusiva ao "Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a exploração sexual e abuso
sexual" (18 de novembro), pelos estabelecimentos de ensino do pré-escolar do concelho;

23 de novembro (todo o dia)
- Realização de sessões de apresentação do livro "O homem que carregava pedras", com a presença do autor, destinadas
aos alunos do 1º ciclo do concelho de Viana do Alentejo. Duas sessões em Viana na parte da manhã (uma das quais com a
participação dos alunos de Aguiar) e uma sessão após o almoço, em Alcáçovas;

27 de novembro (parte da manhã)
- Realização de um programa de animação com a participação da "Festanimada", no pavilhão gimnodesportivo de Viana do
Alentejo. Esta atividade é dirigida aos alunos do ensino pré-escolar do concelho.

O representante da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGestE), Dr. José António Simão, referiu que em termos
de população escolar o concelho de Viana do Alentejo é um dos melhores da região Alentejo porque está a manter o mesmo
n.º de alunos, comparando o presente ano letivo (747 alunos) com o ano letivo transato (767 alunos). No que diz respeito a
resultados escolares informou que o Concelho de Viana do Alentejo está em 1341 lugar no ranking nacional. Ainda considerou
a este respeito, que o grande desafio era melhorar os resultados escolares, tendo em conta o reduzido n.º de alunos no AEVA
(747 alunos no presente ano letivo). Relativamente ao novo quadro comunitário referiu que, este aposta muito pouco na
construção de novas infraestruturas e que há constrangimentos para a realização das candidaturas, nomeadamente, não há
regulamento/enquadramento técnico para a atualização das cartas educativas e que só podem candidatar-se os municípios
que tiverem a sua carta educativa atualizada. Perante os factos, sugeriu que, para a requalificação da EBSIS houvesse uma
parceria entre o AEVA e a autarquia para se ter uma noção de escola e onde se vai melhorar para conhecimento da equipa
de projetistas a contratar.
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O Senhor Presidente da Câmara, Bengalinha Pinto, agradeceu a preocupação exposta pelo representante da DGestE e referiu
que a responsabilidade de requalificação da EBSIS é do Ministério da Educação e Ciência (MEC), e não do Município, pelo
que os aspetos técnicos sugeridos deverão ser acautelados pelo MEC. Referiu que há mais de 10 anos que ouve falar na
requalificação da referida escola – EBSIS. Evidentemente que, em seu entender este aspeto constitui um fator negativo com
impacto nos resultados escolares.

A representante do ensino secundário, Prof. Maria Manuel Aleixo, considerou a exposição do representante da DGestE muito
interessante. Referiu ainda que, no AEVA é realizado um trabalho coletivo e diário para melhoria dos resultados escolares,
tendo em atenção as consultas dos resultados escolares e rankings a nível nacional contextualizados na região e pelo MEC.
Também mencionou que por parte do MEC não há informação pública em termos de estratégia para melhoria dos resultados
escolares[c1], tendo em conta as realidades concelhias.

A representante das Juntas de Freguesia do Concelho, Dr.ª Sara Pajote considerou que o AEVA poderá não ter os melhores
resultados escolares em termos de ranking a nível nacional, contudo destacou ser fundamental a colaboração da autarquia e
Juntas de Freguesia do Concelho para o desenvolvimento das crianças, através da aposta em oferta de livros. Sublinhou
ainda, a falta de pessoal não docente, dando o exemplo da biblioteca escolar encontrar-se fechada nos intervalos das aulas
porque a funcionária tem que ir ajudar outro colega, ficando assim os alunos nos corredores da escola e sem um espaço de
estudo.

O representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Alcáçovas, Carlos Chibeles disse que não nos
podemos resignar aos maus resultados escolares e nessa medida propôs uma articulação entre todas as entidades
representadas no CME, para se promover o sucesso escolar, não sendo uma atribuição exclusiva da escola. Considerou ainda
que não havendo as condições próprias a nível de infraestruturas para os alunos e professores, não se podem esperar os
melhores resultados escolares.

O Senhor Presidente da Câmara, Bengalinha Pinto, referiu então para se melhorar os resultados escolares, manifestou a
disponibilidade do Município quer para acompanhamento para essa melhoria quer para a discussão do propósito.

O representante da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), Dr. José António Simão, respondeu dando a
sugestão de elaboração de um plano de intervenção através de uma equipa de especialistas para apoiar a Direção do AEVA.

A representante do ensino secundário, Prof. Maria Manuel Aleixo, disse que está a ser começado um trabalho que pode ser
fortalecido em sede de CME.

O Senhor Presidente da Câmara, Bengalinha Pinto, agradeceu em nome do CME a presença e os contributos de todos. Mais
informou, que as obras de reparação entre o Centro Escolar e o Pavilhão Municipal de Viana do Alentejo estarão resolvidas
até ao final do mês.
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E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião do CME pelas 11h40.

Descrição

Entidade
Responsável
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Redigir a ata da reunião do CME, a aprovar na próxima reunião.

Marcar a próxima reunião de CME.

DDSH –
CMVA (Setor
Educação)
DDSH –
CMVA (Setor
Educação)

Até 18.11.2015

Até 01.03.2016

Observações

O(A) Redator(a)

Merciana Rita e Maria Teresa Ferro
(Técnica Superior)

(Administrativa)
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