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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de Fevereiro de dois mil e doze, pelas nove horas 
e trinta minutos, no edifício dos Paços do Concelho, reuniu o Conselho Municipal de 
Educação, onde estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, os 
representantes da Direção Regional de Educação do Alentejo, do Ensino Secundário, 
do Ensino Básico, dos Serviços de Emprego e Formação Profissional - IEFP, do 
Centro de Saúde de Viana do Alentejo, das Forças de Segurança – GNR, do Instituto 
de Segurança Social, da Oficina da Criança, da Associação de Pais do Agrupamento 
de Escolas de Viana do Alentejo, da Comissão de Crianças e Jovens de Viana do 
Alentejo – CPCJ, da Associação Terras Dentro, da Junta de Freguesia de Viana do 
Alentejo e da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano da Câmara Municipal - 
DDSH.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não estiveram presentes os representantes da Assembleia Municipal, do Ensino Pré-
Escolar, da Associação de Pais da EBI/JI de Alcáçovas e da Associação de 
Estudantes da EB2,3 Dr. Isidoro de Sousa. --------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara Municipal deu início à reunião, dando as boas vindas 
a todos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A nova composição da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Viana do 
Alentejo apresentou-se. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, a ata da reunião anterior, de oito de Novembro de dois mil e onze, foi 
aprovada pelos presentes, após terem sido feitas algumas sugestões de alterações. --- 
 
Deu-se então início à ordem de trabalhos da reunião.-------------------------------------------- 
 
 
Ponto 1:Informações; 
 
A Dr.ª Maria João Charrua, representante da Direção Regional de Educação informou 
que se deslocou à EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa uma equipa de peritos para avaliar a 
questão de uma intervenção na escola. Segundo o esclarecimento que dispõe da Sr.ª 
Diretora Regional e tendo em conta os constrangimentos financeiros disse que dentro 
do quadro atual, seria possível a escola sofrer uma pequena intervenção.------------------ 
 
O Professor Manuel Cabeça, Presidente da Comissão Administrativa Provisória (CAP) 
do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (AEVA), disse que em contato com 
a equipa de peritos, o arquiteto verificou que a EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa não 
apresenta condições de falta de segurança e que as necessidades de intervenção 
dizem respeito ao nível das canalizações e cozinhas. Também referiu que a 
circunstância que se coloca é manter na agenda a preocupação e a tentativa de criar 
uma priorização da referenciação da EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa, que só poderá ser 
justificada pelo ensino básico e não ser evocada como uma escola secundária, num 
processo de intervenção e de requalificação.------------------------------------------------------ 
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O Sr. Presidente da Câmara Municipal questionou que perante o cenário apresentado 
o que alteraria na EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa.------------------------------------------------- 
 
A Dr.ª Maria João Charrua disse que neste momento estão-se a fazer as priorizações 
às escolas mais degradadas e que como estamos em tempos difíceis, há pouco 
dinheiro para se fazer meia dúzia de obras, que são as prioritárias.-------------------------- 
 
A Professora Maria Manuel Aleixo, representante do ensino secundário disse que a EB 
2,3/S Dr. Isidoro de Sousa, ao longo dos anos tem vindo a ser preterida a nível 
político, tal como a nível técnico uma vez, que sempre foi referenciada em termos de 
requalificação pela DREA. Realçou ainda que se continua a utilizar arrecadações e 
gabinetes de trabalho para salas de aulas e que os alunos não tem sala de estudos e 
possuem um polivalente. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal informou que a obra do Centro Escolar está 
atrasada, porque a empresa SÁ Machado está com dificuldades financeiras porque 
tem a receber muito dinheiro da Parque Escolar, segundo informações do seu 
administrador e de outras entidades.------------------------------------------------------------------- 
 
O Professor Rogério Coelho, representante do Ensino Básico, disse que a verba das 
escolas para manutenção dos edifícios foi retirada para a DREA e mesmo que se 
quisesse fazer alguma coisa não seria possível, embora esteja contemplada no 
orçamento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Professora Margarida Cartaxo, representante da Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo fez um apelo aos presentes para 
colaborarem na iniciativa “Limpar Viana”, explicando que a ideia é fazer-se percursos 
pela vila e bermas das estradas em que as mesmas necessitem de limpeza e que para 
isso era necessário a colaboração de todos.------------------------------------------------------- 
 
A Dr.ª Teresa Batista, representante da Associação Terras Dentro informou que se 
continua à espera das candidaturas para cursos Educação Formação de Adultos 
(EFA) e que o Centro de Novas Oportunidades de Alcáçovas (CNO) foi aprovado até 
ao final do mês de agosto, não se sabendo posteriormente o que poderá acontecer. 
Também disse que a associação estava disponível para formação de adultos, das 
quais têm sido realizadas várias atividades de promoção de leitura que se pretendem 
no futuro que sejam realizadas de forma sistematizada, nomeadamente criar um cube 
de leitura, atividades para adultos e para crianças.------------------------------------------------ 
 
O Professor Manuel Cabeça, representante da CAP do AEVA informou que o 
agrupamento tem em funcionamento um curso EFA com dezanove inscritos. Também 
informou que por despacho prevê-se que o curso supramencionado seja encerrado, 
com o critério que com menos de doze alunos inscritos seriam reencaminhados para 
outros centros de formação.--------------------------------------------------------------------------- 
 
A Dr.ª Teresa Dieb, representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), agradeceu à Câmara Municipal a colaboração na divulgação da formação para 
entrada de futuros operários na Fábrica Embraer. Realçou ainda que houve vinte e 
sete pessoas interessadas para se candidatar para formação, sendo dez pessoas dos 
cursos EFA que tiveram boas provas e testes psicotécnicos.----------------------------------- 
 
Também informou que as ações de formação de longa duração e para qualificação de 
nível IV, nomeadamente as de produção e transformação de compósitos e de 

comando numérico computorizado (CNC) irão decorrer respetivamente, a partir dos 

dias 1 e 19 de março de 2012. Relativamente às formações de curta duração também 
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informou que são as de tratamento de metais, montagem de estruturas e logística e 
que irão decorrer nos meses de abril, maio, junho e setembro.--------------------------------- 
 
A Professora Maria Manuela Aleixo, representante do ensino secundário questionou 
qual a duração máxima das ações supramencionadas.------------------------------------------- 
 
A Dr.ª Teresa Dieb, representante dos Serviços do (IEFP) respondeu que está previsto 
que as ações se prolonguem até ao final do ano civil e que ninguém entra para as 
fábricas da Embraer sem ter formação. Também mencionou que o recrutamento foi a 
nível nacional e passaram pela seleção cerca de duzentas pessoas, sendo também 
muitas delas do concelho de Viana do Alentejo e que já estão a ser convocados pelo 
IEFP para primeiro acolhimento.---------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ponto 2: Aprovação das alterações ao Regimento do Conselho Municipal de 
Educação, de acordo com a legislação em vigor; 
 
O regimento do Conselho Municipal de Educação foi aprovado por unanimidade após 
algumas alterações.------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Ponto 3: Rede Formativa dos Cursos Profissionais – Ciclo de Formação 
2011/2012; 
 
O Professor Manuel Cabeça, representante da CAP do AEVA informou que houve a 
cessão dos Cursos de Educação Formação – nível II, com equivalência ao 9.º ano e 
que mantém a parceria com a Associação Terras Dentro para o reforço dos cursos 
EFA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ainda disse que cerca de cem alunos estão no ensino secundário, na sede de 
agrupamento e que se está a desenvolver ações de sensibilização e de captação de 
alunos de Alcáçovas, Alvito e do concelho de Portel para o ensino regular. Também 
referiu que a CAP do AEVA tem como objetivo mínimo a abertura de duas turmas do 
ensino secundário, sendo uma delas da área do científico-natural e a outra na área 
das humanidades. Como objetivo mais ambicioso mencionou a abertura de uma 
terceira turma do ensino regular secundário, que se poderá desdobrar nas duas áreas 
supramencionadas.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente ao ensino profissional com equivalência ao 12.º ano referiu que se 
prevê a abertura dos cursos técnicos de: auxiliar de apoio à infância, de gestão 
desportiva e de auxiliares de saúde. Ainda mencionou que a escolha destas três áreas 
foram pensadas, tendo como critérios:-------------------------------------------------------------- 
- os gostos e escolhas dos alunos, com a possibilidade de realização de estágio 
profissional, aquando da candidatura;--------------------------------------------------------------- 
- a capacidade de empregabilidade que estes cursos têm nesta região;--------------------- 
- o rentabilizar o quadro de docentes existente no Agrupamento de Escolas, que 
permita a sua colocação, mas que depende da autorização da DREA ou do Ministério 
da Educação (ME) para o seu funcionamento.------------------------------------------------------ 
 
Ainda realçou o facto do concelho de Viana do Alentejo, que pela sua sociologia goza 
a tradição da exploração da pequena courela, mas que não tendo um quadro de 
pessoal docente para essa área de formação é difícil a sua abertura.------------------------ 
 
A Dr.ª Teresa Dieb, representante dos Serviços do (IEFP) disse que o ano passado o 
IEFP também abriu um curso de técnico de gestão desportiva.------------------------------- 
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O Dr. João Canha, representante do Instituto de Segurança Social realçou a questão 
do possível interesse dos alunos de frequentarem um curso na área dos cavalos e de 
equitação em articulação com as escolas por exemplo de Alvito e Cuba.------------------- 
 
O Professor Manuel Cabeça, representante da CAP do AEVA disse que existem 
vantagens em estudar em Viana do Alentejo, das quais destacou:---------------------------- 
- é mais barato estudar em Viana do que em Évora;--------------------------------------------- 
- que a concorrência da qualidade se revela ao nível dos resultados e ao nível do 
secundário; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
- e que pelas características do AEVA, por ser pequeno, há uma maior atenção e 
proximidade com os alunos.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O Dr. Augusto Santana Brito, representante do Centro de Saúde de Viana do Alentejo 
disse que os cursos de formação estão virados para o setor terciário e questionou em 
que consiste o curso de técnico de auxiliar de saúde.------------------------------------------- 
 
O Professor Manuel Cabeça, representante da CAP do AEVA respondeu que esse 
curso tem como saídas profissionais o desempenho de funções de auxiliares para a 
3.ª idade em lares, hospitais e serviços similares.------------------------------------------------- 
 
O Dr. João Canha, representante do Instituto de Segurança Social disse que as 
Associações de Desenvolvimento Local e Autarquias estão a ensinar novas formas de 
produzir através das hortas agrícolas comunitárias e que vão sendo tidas como boas 
práticas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Professor Rogério Coelho, representante do Ensino Básico frisou que o reforço do 
esforço de captação de alunos de Alcáçovas deverá ser efetuado o quanto antes e 
relembrou que em Alcáçovas há uma escola de equitação, a Herdade da Mata, que 
poderá ser um potencial parceiro com as escolas.----------------------------------------------- 
 
O Dr. João Canha, representante do Instituto de Segurança Social disse que é preciso 
que cada território perceba a sua identidade e considerou a Agenda 21 Local muito 
importante também por razões de mercado.------------------------------------------------------- 
 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal, considerou que deverá haver uma interligação 
entre a sociedade civil e as entidades públicas. Também realçou o projeto do Banco 
Local de Voluntariado em parceria com as Associações: Terra Mãe e Terras Dentro e 
que a Câmara Municipal está aberta aos projetos das pessoas para discutir e apoiar.--- 
 
A Professora Margarida Cartaxo, representante da Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo disse que deveria haver um programa 
de qualificação das associações do concelho, por uma questão de educação e 
formação.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal, mencionou as turmas do 1.º ano e 9.ºB do 
AEVA foram as que se mostraram mais disponíveis para acolher a proposta de projeto 
sobre o empreendedorismo, em parceria com a Associação Terras Dentro, destinada 
aos alunos do 1.º ciclo e 9.ºano.---------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ponto 4: Diversos; 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal convidou todos os presentes ao lançamento do 
livro “Os embrechados do Paço das Alcáçovas” que irá realizar-se no dia dez de 
março de 2012. Também referiu que está previsto a assinatura do Protocolo Bibliovia 
para a constituição da rede concelhia de bibliotecas. Ainda disse que a Câmara 
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Municipal recebeu um e-mail a solicitar a colaboração de todos para o concurso 
“Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável” e que pela Direção Regional de Cultura 
do Alentejo está a decorrer o Concurso “Poesia e Património” que se destina aos 
alunos do 2.º Ciclo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Dr. João Antunes, técnico superior da DDSH da Câmara Municipal disse que era 
muito difícil ofertar-se os manuais escolares aos alunos, depois de ter efetuado os 
cálculos. Então mencionou que à semelhança do Município do Seixal, pretendia-se 
criar o Banco de Manuais Escolares do Concelho. Deste modo apelou aos presentes 
para se sensibilizar nas escolas a entrega de manuais escolares em mínimas 
condições para se efetuar o empréstimo dos mesmo no ano letivo seguinte.--------------- 
 
A encarregada de educação Daniela Palhais, representante da Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo disse que esta prática de emprestar 
manuais escolares já se faz no núcleo de amigos e considerou uma mais-valia para a 
economia das famílias.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Capitão Serrão, das Forças de Segurança (GNR), disse que o destacamento 
territorial com a Escola Segura detetaram alguns casos de estupefacientes, álcool e 
drogas no concelho e que alguns estabelecimentos comerciais efetuam a venda de 
tabaco e álcool a jovens com idades compreendidas entre os quinze e dezasseis anos. 
Deste modo, apelou aos presentes a sensibilização para este tipo de comportamentos 
que devem ser retirados.------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Professora Margarida Cartaxo, representante da Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo disse que relativamente ao assunto 
supramencionado, a Escola de Pais tem uma ação de sensibilização e de combate ao 
alcoolismo marcada para o dia cinco de março. -------------------------------------------------- 
 
 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Câmara deu por encerrada a reunião, 
pelas 13 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Eu, Merciana Augusta Palma Rita, representante da Oficina da Criança e nomeada 
para o efeito, a subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------- 
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