ATA N. º 6
DDSH | Presenças
Presidente da Câmara Municipal (CMVA) – Bengalinha
Pinto
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano
(DDSH) – Florbela Fernandes
Técnica Superior/Educação – Merciana Rita

Data

Local

21/07/2016

Agenda

Salão da Junta de Freguesia de Viana
do Alentejo

Redigido por:

Merciana Rita e Maria

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 Estudantes, dos Serviços Públicos de Saúde, do Conselho
Municipal da Juventude e da Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense (ACRA).

Registos

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Bengalinha Pinto, deu início aos trabalhos e apresentou cumprimentos a todos
os presentes.
Ponto um: Aprovação da ata da reunião anterior.
Foi aprovada por unanimidade.
Ponto dois: Informações:
i.

Balanço do ano letivo 2015/2016;
A representante do ensino secundário, Maria Manuel Aleixo disse que, ainda havia alunos do 9.º ano e do ensino
secundário a fazer exames. Contudo, esboçou uma relação até à data dos resultados escolares, dos quais destacou
o seguinte:
- uma taxa de transição no Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (AEVA) para o 1.º Ciclo na ordem dos
94,7%;
- uma taxa de transição no AEVA para o 2.º Ciclo na ordem dos 97,5%, em que o 6.º ano de escolaridade atingiu os
100%;
- uma taxa provisória de transição para o 3.º Ciclo na ordem dos 92,4%;
- e uma taxa provisória de transição para o ensino secundário de 81,2%.
Ainda disse que, no decorrer do ano letivo 2015/2016 houve várias roturas de água e infiltrações nas infra estruturas
da Escola Básica 2,3/Secundária Dr. Isidoro de Sousa (EBSIS) e que tem falta de pessoal não docente em todo
AEVA referindo que seria ainda pior se não fosse o apoio que a CMVA presta nesta matéria, mesmo não sendo da
sua competência, chegando haver 7 ausências diárias, o que implicou o encerramento de serviços, nomeadamente
a biblioteca escolar de Alcáçovas e privilegiou-se a vigilância do espaço escolar.
O representante da DGEstE, Sr. Delegado Regional Manuel Maria Barroso perante o exposto solicitou ao AEVA o
n.º de assistentes operacionais e técnicos, incluindo as ausências para cirurgias.
O representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Alcáçovas, Carlos Chibeles disse que, a
falta de pessoal não docente afeta o funcionamento normal da escola e recordou que nos dias de chuva não havia
funcionários para abrir a sala polivalente, uma vez que os alunos não podiam ir para a rua. Posto isto, ainda disse
que se deveria encontrar uma solução.
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O representante da DGEstE, Sr. Delegado Regional Manuel Maria Barroso disse que a DEGEstE está a fazer um
levantamento em todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do pessoal não docente para se ter
uma avaliação do existente e das necessidades. Ainda reconheceu que da visita que fez à EBSIS, que as instalações
sanitárias estão cuidadas bem como toda a escola de uma maneira geral.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Bengalinha Pinto referiu que em seu entender e apesar de todos os esforços,
não tem havido consideração dos vários responsáveis políticos do Ministério da Educação e Ciência (MEC) pela
comunidade educativa de Viana do Alentejo, tendo em conta o estado de degradação da escola.
O representante da DGEstE, Sr. Delegado Regional Manuel Maria Barroso disse que não tem dúvidas da alta
generosidade e profissionalismo da direção do AEVA e do corpo docente. Relativamente à questão da
reconstrução/requalificação da EBSIS mencionou que esta escola está mapeada e que o assunto tem sido discutido
com as altas patentes a nível do MEC, mas depende do financiamento público a nível nacional.
A representante do ensino secundário, Maria Manuel Aleixo disse que toda a ação dos professores e funcionários
não seria tão eficaz, se não fossem todos os parceiros: CMVA, Escola Segura, Serviços de Saúde, Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo (CPCJ), Juntas de Freguesia, entre outros. Frisou ainda que
apesar de poucos, juntos trabalhamos melhor.
ii.

Plano Estratégico para a Promoção do Sucesso Escolar (PEPSE);
A representante do ensino secundário, Maria Manuel Aleixo informou que o AEVA não é Escola de Território
Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP) e por isso ficou abrangido pelo plano. Ainda disse que, o mesmo foi
concebido na medida do possível, até ao dia 11 de julho, uma vez que houve cerca de um mês para se fazer a
formação dada pelo MEC e o documento. Também disse que a apresentação do plano foi elaborado de acordo com
a gestão dos recursos existentes no AEVA e que, contando com tal, foram propostas cincos medidas para promoção
do sucesso escolar, das quais destacou:


Medida 1: Instituir a realização regular de práticas de trabalho colaborativo entre docentes do AEVA ao nível
dos processos de:
1)

Planificação, articulação curricular, produção de materiais pedagógicos, partilha e reflexão sobre
práticas letivas;



2)

Intervisão (observação de aulas entre pares);

3)

Conceção, aplicação e análise de instrumentos de avaliação das aprendizagens.

Medida 2: atuação precoce e preventiva junto das crianças do pré-escolar para melhoria das competências
e aprendizagens do português (leitura/escrita) no 1.º e 2.º ano de escolaridade;



Medida 3: Diversificação das respostas educativas às dificuldades de aprendizagem dos alunos na disciplina
da Matemática;



Medida 4: Criação do Gabinete de Apoio e Mediação Socioescolar em parceria com a CPCJ de Viana do
Alentejo, Associação Terra Mãe, Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Viana do Alentejo, Terras
Dentro e apoio do Município de Viana do Alentejo na candidatura financeira ou mediante protocolo para
contração de psicólogo.



Medida 5: Desenvolver as competências dos docentes para realização de uma avaliação verdadeiramente
formativa.

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Bengalinha Pinto disse que a CMVA se mostra disponível para abdicar
de uma candidatura de um projeto mais municipal para poder ajudar o AEVA na medida 4, com vista à promoção
do sucesso escolar, dentro da disponibilidade de recursos.
O representante da DGEstE, Sr. Delegado Regional Manuel Maria Barroso, informou que o Coordenador a nível
nacional do PEPSE é o Prof. José Verdasca e que é um plano para promoção/prevenção mais precoce ao nível

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano - DDSH

2

ATA N. º 6
do pré-escolar, tendo como pré-requisitos o cálculo e a escrita, para promoção do sucesso escolar. Ainda
considerou ser um programa que vai recuperar alguns fundos comunitários com o apoio dos municípios, muito
centrado na qualidade da relação socioeducativa.
iii.

Oferta dos Manuais Escolares;
O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Bengalinha Pinto informou que pela primeira vez o Município de Viana do
Alentejo vai oferecer os manuais escolares e cadernos de fichas a todos os alunos do 1.º Ciclo, à exceção dos
manuais escolares do 1.º ano do 1.º ciclo que vão ser distribuídos gratuitamente pelo MEC.
O representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Alcáçovas, Carlos Chibeles felicitou o
Município de Viana do Alentejo pela iniciativa para alívio dos encargos familiares que todos os anos os encarregados
de educação têm com os seus educandos.
A representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana e Aguiar, Cláudia Lobo também
felicitou o Município de Viana do Alentejo pela iniciativa.

iv.

Outras Informações;
Nada a observar.

Ponto três: Outros assuntos.
i)

Necessidades para o ano letivo 2016/2017;
A representante do ensino secundário, Maria Manuel Aleixo informou que no AEVA existem várias dificuldades
das quais destacou:
- ruturas de água e infiltrações nas salas de aula na EBSIS;
- problemas estruturais na EBSIS;
- falta de pessoal não docente;
- o equipamento do refeitório escolar da EBSIS, nomeadamente os fogões, fornos e fritadeira que não funcionam.

ii)

Regime de Fruta escolar e Fornecimento ao Pré-escolar;
A Técnica da CMVA, Merciana Rita disse que o Município de Viana do Alentejo procedeu a mais uma candidatura
ao Regime de Fruta Escolar para o ano letivo 2016/2017, a qual vai abranger um total de 206 alunos do 1.º Ciclo.
Para a Educação pré-escolar mencionou que para o próximo ano letivo, 2016/2017 será assegurado o
fornecimento de fruta à semelhança dos anos letivos transatos, sendo o seu custo suportado integralmente pelo
Município.

iii)

Outros;


Oferta Formativa:

O representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, Diretor do Centro de Formação e Emprego
de Évora José Ramalho questionou a representante do ensino secundário sobre os percursos escolares do 9.º
ano, nomeadamente se os alunos ficam a estudar no concelho, se os alunos vão estudar para fora do concelho
e se continuam o seu percurso escolar para além do 9.º ano de escolaridade. Ainda disse que o IEFP se mostra
disponível para se tornar parceiro no sentido de fixar alunos a estudar no concelho de Viana do Alentejo.
A representante do ensino secundário, Maria Manuel Aleixo respondeu que há alunos do 9.º e 10.º ano a sair
para cursos profissionais a funcionar na Epral, na Escola Gabriel Pereira, André de Gouveia, Alvito e no IEFP (2
alunos).
O representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, Diretor do Centro de Formação e Emprego
de Évora José Ramalho disse que na Região Alentejo não há jovens suficientes para terem emprego efetivo e
nesse caso considerou que deveria ser um trabalho de parceria entre o Município, IEFP e AEVA. Deste modo,
propôs que a discussão da oferta formativa deveria constar na ordem de trabalhos do CME.
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O representante da DGEstE, Sr. Delegado Regional Manuel Maria Barroso disse que a Agência Nacional centra
o ensino profissional nas escolas profissionais do ensino não convencional para um maior controlo da gestão
financeira. Ainda disse que a natureza da formação do IEFP é complementar e diferente do ensino convencional.
A representante da Associação Terras Dentro, Elsa Branco solicitou a opinião aos conselheiros sobre a abertura
em Viana do Alentejo de uma turma de 20 alunos do curso de aprendizagem, de dupla certificação na área de
apoio técnico familiar e à comunidade com a duração de 3 anos, para jovens com o 9.º ano concluído que não
tenham perspetivas de vida.
O representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, Diretor do Centro de Formação e Emprego
de Évora José Ramalho disse que há um milhão de jovens que não querem saber da escola, não trabalham e
que esse número se reflete nos números do insucesso escolar. Deste modo, considerou boa a medida dos
cursos de aprendizagem para esses jovens.


Requalificação da EBSIS:

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Bengalinha Pinto informou que a CMVA se reuniu com a Sr.ª Secretária
da Educação do MEC no passado mês de junho sobre a situação e estado de degradação da EBSIS. Também
disse que os municípios que receberam as competências da área da educação têm prioridade sobre os outros
que não receberam, como é o caso de Viana do Alentejo, considerando injusto esta diferenciação, as prioridades
de intervenção nas escolas deveriam ter em conta o estado real de degradação dos estabelecimentos de ensino,
respetivos, e não outros fatores.


Contratos Emprego Inserção + (CEI+):

O representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, José Ramalho disse que há uma grande
dificuldade no cumprimento dos CEI + e que o IEFP se mostra muito sensível por terem conhecimento que é um
público fragilizado e que têm poucos recursos económicos.
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O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Bengalinha Pinto disse que quanto mais esclarecidos estiverem as
instituições, melhores serão informadas as pessoas. Neste caso, ainda mencionou que o Município de Viana do
Alentejo está à espera da aprovação de mais de 20 CEI+.
O representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, Diretor do Centro de Formação e Emprego
de Évora José Ramalho disse que mais de 65% do orçamento para 2016 está comprometido com atividade
transitável e que se não houver uma alteração, o IEFP não consegue dar resposta. Informou ainda da medida
Garantia Jovem para jovens NEET (Not in Employment Education or Training), ou seja, para jovens que não
estão nem a trabalhar, nem a estudar ou a frequentar qualquer tipo de formação, disponível no site:
www.garantiajovem.pt.
A representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana e Aguiar, Cláudia Lobo informou
que para o ano letivo 2016/2017 esta Associação de Pais vai ser novamente a entidade promotora das Atividades
de Enriquecimento Curricular (AEC). Ainda questionou a DGEstE sobre a aprovação da constituição das turmas.
O representante da DGEstE, Sr. Delegado Regional Manuel Maria Barroso respondeu que na próxima semana
talvez seriam aprovadas.

A
ç
õ
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s

E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião do CME pelas 12h15.

Descrição

Entidade
Responsável

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano - DDSH

Data limite

ATA N. º 6
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)

30.09.2016

31.10.2016

Observações

O(A) Redator(a)

Merciana Rita
(Técnica Superior)
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