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DDSH | Presenças Redigido por: Sector 

Presidente da Câmara Municipal (CMVA) – Bengalinha 
Pinto 
Técnica Superior/Educação – Merciana Rita 
Técnica Superior - Célia Cachola 
Administrativa/Educação – Maria Teresa Ferro 

Merciana Rita e Maria 
Teresa Ferro 

 
 

Educação 
 

 

Data 27/07/2015 Local 
Salão da Junta de Freguesia de Viana 
do Alentejo 

Hora 09h30 

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 da Assembleia Municipal, do Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas, dos 
Serviços de Segurança Social, dos Serviços de Emprego e Formação Profissional, da Associação Terras Dentro, da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo e da CulArtes. 
 Faltas injustificadas: 
Representante das Juntas de Freguesia do Conselho e do Conselho Municipal da Juventude. 

               
 

 
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 por unanimidade. 

Ponto dois: Informações. 

 O Senhor Presidente da Câmara informou que o Município recebeu dez estagiários dos Cursos Vocacionais do Agrupamento 

de Escolas de Viana do Alentejo. Informou ainda que o Município fez para o próximo ano letivo, 2015/2016, mais uma 

candidatura ao Regime de Fruta Escolar para o 1.º Ciclo e que igualmente pretende manter o fornecimento de fruta ao Pré-

Escolar.  

A representante do Ensino Secundário, Maria Manuel Aleixo, teceu algumas considerações ao documento apresentado. 

Informou ainda que constituiu uma comissão de trabalho para a revisão do Regulamento Interno do Agrupamento, para a 

elaboração do Projeto Educativo e para o Processo de Autoavaliação, sendo esta última constituída por pessoal docente, 

pessoal não docente e associação de pais, para um trabalho contínuo. Considerou ainda que para o próximo ano letivo, a 

área pedagógica e humana nas relações interpessoais tem que ser mais trabalhada e que no ano letivo 2014/2015, houve a 

preocupação em manter as mesmas oportunidades de atividades no agrupamento, dando o exemplo do Clube de Artes e a 

participação no Jornal Escolar. Referiu ainda que em maio do presente ano, houve uma visita do Senhor Delegado Regional 

à EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa - EBSIS, que elogiou todo o trabalho de limpeza e manutenção do espaço, ficando a Direção 

do Agrupamento expectante com a requalificação da EBSIS esperando que o cuidado na manutenção não prejudique o 

processo. 

O Senhor Presidente da Câmara informou ainda que o Sr. Delegado Regional comunicou que a requalificação da escola está 

contemplada nas obras do Ministério da Educação a candidatar ao novo Quadro Comunitário/Portugal 2020. 

Ponto três: Outros assuntos.  

O Senhor Presidente da Câmara informou que que o Município pretende fazer uma revisão à Carta Educativa, que foi 

homologada em 2007, visto que houve uma alteração do Parque Escolar, entre outras alterações. 
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A representante do Ensino Secundário, Maria Manuel Aleixo, informou que no âmbito dos Cursos Profissionais, a candidatura 

à área de informática foi rejeitada superiormente e em sua substituição foi elaborada a candidatura para um Curso Vocacional 

com essa vertente, que até à data ainda não foi aprovado, correndo o risco de alguns alunos tenham que eventualmente sair 

do Concelho para estudar. 

O Senhor Delegado Regional, Dr. Manuel Maria Barroso, referiu que acerca do assunto acima mencionada vai reunir com a 

entidade superior para analisar as propostas de candidatura e possíveis soluções. Ainda informou que no âmbito da 

candidatura ao Alentejo2020, a DGEstE fez um levantamento de todas as escolas pelos níveis de qualidade dos equipamentos 

e que para o caso de Viana do Alentejo, fez-se a proposta à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do 

Alentejo - CCDRA de mapeamento como prioridade máxima (I), devido ao mau estado dos equipamentos, conservação e 

vitalidade da escola. 

O representante dos Serviços de Saúde, Dr. Augusto Brito agradeceu a presença do Sr. Delegado Regional e mencionou que 

na qualidade de Delegado de Saúde Escolar corre o Alentejo de lés a lés, indo inclusivamente às Escolas, podendo observar 

que a baixa natalidade advém de questões políticas e daí o desinvestimento na educação, sendo cada vez maior o número 

de alunos por turma mas também o número de professores com horário zero. Quanto às tentativas falhadas de requalificação 

da EBSIS, considerou que neste e noutros casos é necessário mobilizar as pessoas para lutar por um direito universal que é 

a Educação e tirá-las da apatia em que têm estado. 

O Senhor Delegado Regional, Dr. Manuel Maria Barroso, concorda com a opinião do Dr. Augusto Brito mas considera que o 

grande problema é a socio demografia. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião do CME pela 11h45. 
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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) 

Até 15.09.2015 

Marcar a próxima reunião de CME. 
DDSH – 

CMVA (Setor 
Educação) 

Até 30.10.2015 

 

 
Observações 

 

 

O(A) Redator(a) 

 

Merciana Rita e Maria Teresa Ferro 

                                                             (Técnica Superior)       (Administrativa) 
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