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DDSH | Presenças Redigido por: Sector 

Presidente da Câmara Municipal (CMVA) – Bengalinha 
Pinto 
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano 
(DDSH) – Florbela Fernandes 
Técnica Superior/Educação – Merciana Rita 
Técnica Superior - Célia Cachola 
Administrativa/Educação – Maria Teresa Ferro 

Merciana Rita e Maria 
Teresa Ferro 

 
 

Educação 
 

 

Data 26/03/2015 Local 
Salão 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) 

� Em anexo 
� Justificação de faltas: 

Justificou a falta o representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional. 
               
 

 

Registos 

 
O Senhor Presidente da Câmara, Bengalinha Pinto, deu início aos trabalhos e apresentou cumprimentos a todos os 

presentes e em especial ao novo Delegado Regional que está pela primeira vez no CME. 

O Senhor Delegado, Manual Maria Barroso, apresentou também cumprimentos e congratulou-se por estar presente num 

concelho com o qual tem muitas afinidades. 

 
Ponto um: Aprovação da ata da reunião anterior. 

 A representante da Associação de Pais de Viana do Alentejo, Cláudia Lobo, solicitou que a sua intervenção seja alterada no 

ponto em que refere os brinquedos e ainda que seja incluída a parte que fala da retirada do amianto, que não estava 

mencionada na ata.  

Assim, foi a ata votada favoravelmente com a condição de incluir estas alterações, com quatro abstenções por parte dos 

representantes da GNR, Associação de Pais de Alcáçovas, Direção Regional de Educação e Culartes por não terem estado 

presentes na reunião anterior. 

Ponto dois: Informações. 

 A Técnica Superior da CMVA, Merciana Rita, apresentou o Programa Oficina Aberta – Pausa letiva da Páscoa, a decorrer  de 

23 a 27 de março nas freguesias de Viana do Alentejo e Aguiar. Informou ainda que houve adiamento das atividades do 

Projeto Educativo Oficina do Ambiente no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore e da Água, devido às más 

condições meteorológicas. 

A representante do Ensino Secundário do AEVA, Maria Manuel Aleixo, informou que foi retomada a Semana do Agrupamento 

com diversas atividades, das quais destacou a participação da Universidade de Évora, a Feira dos Sabores, as comemorações 

do Dia do Pai e jogos de Inteligência Emocional. Informou ainda, que no dia 30 de abril irá realizar-se o Concurso Saber Fazer, 

no Cineteatro Vianense. 

 O representante dos Serviços de Saúde, Augusto Brito, manifestou mais uma vez a sua preocupação relativamente à questão 

de remoção do amianto e também em relação ao peso das mochilas que as crianças carregam, que poderá vir a ter efeitos 

nocivos na saúde, visto que há professores que exigem que se leve todo o material para o dia, para não marcar falta de 

material. 

Relativamente à questão de remoção do amianto, a representante do Ensino Secundário do AEVA, informou que foi recebido 

neste período letivo, o resultado das análises efetuadas por um laboratório certificado pelo Instituto Ricardo Jorge, sobre a 



 

 

   ATA  N.º 2   
 

 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano - DDSH 

2 

qualidade do ar à data da remoção do mesmo. O resultado mostrou que as condições atmosféricas eram as ideais. Ainda em 

relação ao peso das mochilas informou que a Escola está atenta ao problema, e que as faltas de material não convertem em 

faltas de presença, e que por vezes são uma forma de tentar saber se é um caso de carência económica. 

O Presidente da Câmara informou que foi aprovada em reunião pública de Câmara no dia 25/03 uma transferência de 

1.636,00€ para o AEVA para a compra de cacifos escolares, o que irá atenuar o problema. 

O Delegado Regional questionou se o assunto do amianto está já resolvido e informa que tem conhecimento que de todos os 

fabricantes de fibrocimento, apena um utilizava o amianto na sua composição, daí concluir que não é uma situação 

preocupante. Relativamente às questões de Educação/Escolarização lamentou as condições que têm levado a uma perda de 

capacidades de interpretação e falta de competências básicas como a capacidade de raciocínio matemático, leitura e escrita, 

a par com demasiada materialização. Apelou a que todos devem fazer um esforço para devolver à escola a sua função, 

escolarizar. 

A representante da Associação de Pais de Alcáçovas, Teresa Batista, agradeceu ao AEVA a colocação de um toldo de 6x10 

metros para os alunos poderem usufruir de um espaço exterior comum de que a escola carecia. Sugere ainda, um corredor 

de acesso ao Pavilhão Desportivo que sendo afastado provoca alguns constrangimentos sempre que as condições 

atmosféricas não são as melhores. 

O representante da CPCJ, Manuel Rafael, informou sobre a intervenção da Comissão em 2014 e fez o ponto de situação 

atual, informando sobre atividades previstas das quais destacou o Programa de Competências Sociais e Parentais e de 

sinalização de substâncias ilícitas. Informou ainda que no dia 23 de abril irá decorrer uma palestra com o escritor Jorge Rio 

Cardoso com a apresentação do livro “Pais à beira de um ataque de nervos”. Mencionou ainda que, no dia 15 de maio terão 

lugar as Comemorações da Igualdade Parental e Direitos dos Filhos e que no dia 29 de maio a Semana da Prevenção dos 

Maus Tratos Infantis, em parceria com a Associação Chão dos Meninos. 

Ponto três: Proposta do Plano de Transportes Escolares do Concelho de Viana do Alentejo para o ano letivo 2015/2019 

– Parecer. 

 A Técnica Superior da CMVA, Merciana Rita, fez a apresentação do documento em anexo e disponibilizou-se para algum 

esclarecimento adicional. Informou ainda que são valores aproximados, uma vez que se trata da previsão dos transportes. 

A Chefe de Divisão da DDSH, Florbela Fernandes, adiantou ainda que tratando-se de uma previsão, deverá incluir-se um 

novo circuito, de acordo com a sugestão da representante do Ensino Secundário, devido à possível mobilidade dos alunos 

dos cursos vocacionais para a prática simulada de trabalho, mais facilitada em Alcáçovas pela dinâmica local da Freguesia. 

O Sr. Delegado Regional alertou para o cuidado com os seguros escolares. 

A Técnica Superior da CMVA, Merciana Rita, procedeu à leitura do Parecer em anexo. 

Ponto quatro: Rede Formativa dos Cursos Profissionais – Ciclo de Formação 2015/2018. 

A representante do Ensino Secundário informou que no presente ano letivo o curso de Técnicos de Gestão Ambiental está a 

terminar. Para o próximo ano letivo propôs o Curso Profissional de Gestão de Equipamentos Informáticos, Nível de prioridade 

2. Referiu ainda a falta de um Técnico de Informática no AEVA de forma a poder acautelar a segurança dos programas e 

equipamentos, cada vez mais sujeitos a ataques informáticos. 

O Sr. Delegado Regional alertou para a necessidade de planificação informando sobre prioridades dos cursos profissionais 

assim como de alguns procedimentos importantes para a aprovação dos cursos, que podem ser estruturantes para a região, 

mais concretamente para o Concelho de Viana do Alentejo. 

A representante da Associação Terras Dentro, Teresa Batista, referiu que devem ser definidas as áreas prioritárias de forma 

a enriquecer o Plano Formativo para a área de intervenção da associação, tendo em conta que os equipamentos não são 

elegíveis. 

Ponto cinco: Outros assuntos.  
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O Presidente da Câmara agradeceu ao AEVA a colaboração do Clube das Artes na elaboração dos cavalos para a decoração 

da Vila de Viana do Alentejo na Chegada da Romaria a Cavalo e dos espantalhos para decorar a Festa da Primavera, em 

Aguiar. Informou ainda que recebemos a visita do Presidente do Município de São Miguel - Cabo Verde, com o qual o Município 

tem um Acordo de Geminação. Da visita do Presidente do Município de São Miguel resultou o pedido de apoio para 

equipamentos e materiais escolares, visto que enfrentam algumas dificuldades para abranger uma população escolar 

numerosa. 

E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião do CME pela 12h05. 
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Descrição 
Entidade 

Responsável 
Data limite 

Redigir a ata da reunião do CME, a aprovar na próxima reunião. 
DDSH – 

CMVA (Setor 
Educação) 

30.04.2015 

Marcar a próxima reunião de CME. 
DDSH – 

CMVA (Setor 
Educação) 

31.07.2015 

 

 

Observações 

 

 

O(A) Redator(a) 

 

Merciana Rita e Maria Teresa Ferro 

                                                             (Técnica Superior)       (Administrativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

   ATA  N.º 2   
 

 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano - DDSH 

4 

 

 
 

 



 

 

   ATA  N.º 2   
 

 

Divisão de Desenvolvimento Social e Humano - DDSH 

5 

 


