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Sector

Educação

10h30

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação (CME)

Folha de Presenças (Reunião promovida pelo serviço)
 Folha de presenças em anexo;
 Justificação de faltas:
Justificou a falta o representante da Assembleia Municipal de Viana do Alentejo;
Justificou a falta o representante da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo;
Justificou a falta a representante da Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado.
 Faltas injustificadas:
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Sem registo.

Registos

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bernardino Bengalinha Pinto,
cumprimentou todos os presentes, dando início à ordem de trabalhos definida para a reunião.

Ponto um: Aprovação da ata da reunião anterior
O Senhor Presidente da Câmara, questionou os presentes se teriam alguma observação sobre a ata
da reunião anterior. A Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo referiu que na
página 2 da referida ATA está descrito o Agrupamento de Escolas do Concelho de Viana do Alentejo, sendo
necessário alterar para Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
Não havendo mais anotações de alterações, a ATA N. º4 foi colocada à votação, tendo sido aprovada
por unanimidade.
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Ponto dois: Informações
Alínea a) Reabertura do Ano Letivo 2019/2020 pelo Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo
A Senhora Diretora do Agrupamento referiu que as aulas se iniciaram no prazo estabelecido.


Contratação de Docentes

A Senhora Diretora do Agrupamento informou que no início do ano letivo faltou a integração de um professor
de Geografia, que, no entanto, terá sido colocado. Referiu ainda que faltava uma professora de História,
ausência esta para a qual não se prevê abertura concursal.


Cursos Profissionais

No que respeita aos cursos profissionais, a Senhora Diretora do Agrupamento referiu que o número de alunos
inscritos foi reduzido, o que levou apenas à abertura de meia turma da área de Desporto.


Procedimento Concursal para a contratação de Assistente Operacional por tempo indeterminado e
constituição de reserva para reserva a termo resolutivo

A Senhora Diretora do Agrupamento informou que o procedimento concursal para a admissão de Assistente
Operacional terminou, tendo sido integrada a Senhora Glória Batinas Chora de Alcáçovas. A funcionária inicia
funções na semana próxima.
A Senhora Diretora do Agrupamento informou ainda que o concurso permitiu a constituição de bolsa de
reserva de recrutamento, a qual, de acordo com as indicações da DGAE – Direção Geral da Administração
Escolar, poderá ser utilizada para a substituição de funcionários ausentes, por um determinado período de
tempo.


Pessoal Não Docente

Relativamente ao Pessoal Não Docente, a Senhora Diretora do Agrupamento informou que de momento
contam-se quatro ausências de longa duração de assistentes operacionais, com cerca de um mês ou até
mesmo dois meses de ausência. Na Escola Básica de Alcáçovas, a falta de funcionários por motivo de consulta
e/ou acompanhamento a familiares tem sido constante, o que leva ao encerramento de alguns serviços,
nomeadamente da biblioteca escolar, do bar, da reprografia e do pavilhão gimnodesportivo. Em consequência
desta situação, 50% dos docentes recorrem ao edifício principal para a lecionação de aulas na área da
atividade desportiva.
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Intervenção no Pavimento do Pátio Exterior do Centro Escolar de Viana do Alentejo

A Senhora Diretora do Agrupamento comunicou que se encontra concluída a intervenção no pavimento do
pátio exterior do Centro Escolar de Viana do Alentejo.


Nomeação de Representante de Pessoal Docente do Ensino Básico do AEVA

Dada a ausência do Senhor Professor João Paulo Murteira por motivos profissionais, a Senhora Diretora do
Agrupamento destacou a nova representante do Pessoal Docente do Ensino Básico do Agrupamento, a
Senhora Professora Maria José Monte, a qual coordena a Escola Básica de Alcáçovas, permitindo uma nova
perspetiva deste estabelecimento escolar no que respeita a necessidades e perspetivas.

Alínea b) Alteração ao Plano de Transportes Escolares do Concelho de Viana do Alentejo, para o Ano Letivo
2019/2020
A Técnica Superior da Câmara, Tânia Milhano, referiu a necessidade de alteração ao Plano de Transportes
Escolares do Concelho de Viana do Alentejo, de acordo com o disposto na alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, Decreto-Lei n.º 186/2008, de 19 de setembro,
Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto, o descrito na secção II do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro,
com as alterações submetidas pelo Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, e em concordância com os
pedidos de transportes formulados pelos encarregados de educação, dados estes disponibilizados pelo
Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, propondo para aprovação o seguinte:
- Criação do Circuito N.º 7, em Viana do Alentejo, do Monte da Salvada à Escola Básica e Secundária Dr.
Isidoro de Sousa; vice-versa.
Tendo em conta que:
a) O Plano de Transportes Escolares do Concelho de Viana do Alentejo, para o Ano Letivo 2019/2020 foi
realizado com base numa estimativa, em conformidade com os dados referentes ao Ano Letivo
2018/2019, remetidos pelo Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo;
b) Os pedidos de transporte formulados, até à data, pelos encarregados de educação;
c) O referido documento poderá ser alvo de reajustamentos.
Propõe-se a criação do circuito n.º7, num total de 32km diários, para transporte de aluno residente no
Monte da Salvada para a Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, na freguesia e concelho de Viana
do Alentejo, o qual anteriormente integrava o Circuito de Transportes Públicos, entre Aguiar e Viana do
Alentejo.
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Neste contexto, procedeu-se à alteração dos dados apresentados nas Tabelas 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, bem como
das informações descritas na Conclusão do documento, aprovadas em RPC de 31 de julho de 2019.
As alterações apresentadas foram aprovadas por unanimidade.

Alínea c) Candidatura ao Regime Escolar – Ano Letivo 2019/2020
No contexto da aprovação da candidatura efetuada ao Regime Escolar, a Técnica Superior da Câmara, Tânia
Milhano, comunicou que o Município procederá à distribuição de frutas e produtos hortícolas aos 180 alunos
do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento. À semelhança dos anos letivos transatos, nesta sexta edição a
distribuição dos produtos será realizada duas vezes por semana.

Alínea d) Apoio Alimentar – Distribuição gratuita de fruta no Ensino Pré-Escolar – Ano Letivo 2019/2020
A Técnica Superior da Câmara, Tânia Milhano, transmitiu que, de acordo com o artigo 172.º da Lei n.º
114/2017 de 29 de dezembro, a qual aprova o Orçamento de Estado para 2018 e, o n.º5 do artigo 2.º do
Despacho n.º 7255/2018, o qual procede à alteração do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, que regula
as condições de aplicação das medidas de ação social escolar, alterado pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16
de junho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 451/2017, de 11 de julho, está previsto como apoio
alimentar o regime de distribuição gratuita de fruta escolar, sendo o mesmo alargado a todas as crianças que
frequentam a Educação Pré-Escolar nos Estabelecimentos de Ensino Público.
Neste contexto, o Município procederá à distribuição de frutas e produtos hortícolas às crianças do Ensino
Pré-Escolar do Agrupamento. A distribuição dos produtos será realizada duas vezes por semana, num total de
30 semanas do ano letivo corrente.

Alínea e) Ação Social Escolar – Auxílios Económicos para o Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico –
Ano Letivo 2019/2020
Os auxílios económicos estão integrados nas medidas da Ação Social Escolar, como uma modalidade de apoio
socioeducativo, destinados aos alunos inseridos em agregados familiares mais desfavorecidos, para fazer face
aos encargos relacionados com o prosseguimento do percurso escolar.
A Técnica Superior da Câmara, Tânia Milhano, informou que, à data de 7 de novembro de 2019, existem 96
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, beneficiários de escalão da Ação Social escolar, dos quais 53 estão
integrados no Escalão A, o mais carenciado e, 43 alunos, estão integrados no Escalão B. O Município de Viana
do Alentejo apoia estas crianças, através do pagamento das refeições, material escolar e a comparticipação
anual das visitas de estudo programadas no âmbito das atividades curriculares.
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No Ensino Pré-Escolar, 33 crianças recebem apoio do Município, através do pagamento das refeições, sendo
que 18 são beneficiárias do Escalão A e, 15 crianças são beneficiárias do Escalão B.

Alínea f) Componente de Apoio à Família (CAF) para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, Pausa Letiva do Natal e
Pausa Letiva da Páscoa – Ano Letivo 2019/2020
A Técnica Superior da Câmara, Tânia Milhano, transmitiu que no presente ano letivo a Componente de Apoio
à Família tem 3 inscrições na Escola Básica de Aguiar e 9 inscrições na Escola Básica de Viana do Alentejo.
Comunicou ainda que o Município irá dinamizar atividades da Pausa Letiva do Natal, de 18 a 23 de dezembro
de 2019 e, da Pausa Letiva da Páscoa de 30 de março a 9 de abril de 2020, no ano letivo corrente.

Alínea g) Outras informações


Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar: “5 Estrelas”

O Senhor Presidente da Câmara referiu que está a decorrer o Projeto “5 Estrelas”, no âmbito dos Projetos de
Combate ao Insucesso Escolar. No passado dia 10 de outubro de 2019, concretizou-se a apresentação do
projeto à comunidade escolar, onde foram apresentadas as linhas orientadoras, o Observatório Municipal e a
Equipa Multidisciplinar, a qual veio reforçar a equipa existente.
Neste dia, foi ainda apresentada a Plataforma Educativa e os Recursos Educativos em formato digital, os quais
proporcionam aos alunos, docentes e pais/encarregados de educação, recursos relacionados com conteúdos
programáticos do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Foram distribuídos os equipamentos informáticos (Tablets) por todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico,
que permitem aos docentes trabalhar com os alunos na plataforma.
A Técnica Superior da Câmara, a Dra. Maria Roberto, informou que trabalha com os alunos na plataforma, nos
tempos de pausa das aulas, nomeadamente as horas de almoço e intervalos. Referiu ainda que a plataforma
tem tido boa aceitação. A Técnica tem realizado demonstrações em sala de aula, havendo ainda alguns
agendamentos para o efeito, de forma a alcançar todas as salas/turmas do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo
do Ensino Básico do Agrupamento.
O Senhor Presidente da Câmara reforçou que a Técnica Superior da Câmara, Maria Roberto, é então a
coordenadora do projeto, cujo trabalho está relacionado com a Plataforma. No que respeita aos conteúdos,
terão sido trabalhados pela Universidade do Minho e pelo Instituto Politécnico de Bragança. A Edubox é a
empresa responsável pelos equipamentos e a Lusoinfo tem responsabilidade sobre os conteúdos da
plataforma.
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Informou ainda o Senhor Presidente da Câmara que a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central, tem um projeto intermunicipal, que complementa o projeto municipal, sendo uma das suas medidas
de intervenção a constituição de um Observatório Intermunicipal ao nível do Alentejo Central.
A Senhora Diretora do Agrupamento propôs a realização de reuniões de trabalho com as Técnicas da Equipa
Multidisciplinar, de modo a facilitar a comunicação e a realizar o ponto de situação do projeto.
O Dr. José Gazimba Simão, representante da DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, felicitou
o Município e o Agrupamento por este investimento considerável, com o desejo de que o projeto detenha os
resultados esperados. Referiu ainda que, em alguns casos, não existe articulação entre os municípios e os
agrupamentos de escolas, o que dificulta na concretização dos projetos.
O Senhor Presidente da Câmara referiu que a sintonia dá trabalho e que é fundamental existir um esforço de
ambas as partes para facilitar os processos, tendo em conta o objetivo final do bem-estar da Comunidade
Educativa, principalmente, dos alunos.


Colocação de Docente Coadjuvante da Escola Básica de Aguiar

A Senhora Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Aguiar e Viana do Alentejo,
Cláudia Lobo, informou que, após a intervenção da associação, do Município e de outras entidades, terá sido
colocada uma docente coadjuvante na Escola Básica de Aguiar, para a turma de 18 alunos dos 4 anos de
escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico.



Intervenções no Parque Escolar

O Senhor Presidente da Câmara comunicou que têm sido tomadas as diligências necessárias por parte do
Município, de forma a dar resposta às necessidades existentes no Parque Escolar.



Requalificação da EBSIS – Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa

No que respeita à requalificação da EBSIS, o Senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara aguarda
resposta do Ministério da Educação e da Ciência, na disponibilização de elementos que se encontram em falta,
para que possa ser emitido o visto por parte do Tribunal de Contas. Continuam a ser tomadas várias diligências
para o início da obra.
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Centro Qualifica de Viana do Alentejo

No âmbito do Centro Qualifica de Viana do Alentejo, a Dra. Paula Caeiro do Instituto de Emprego e Formação
Profissional informou que a instituição iniciou os trabalhos com o Município de Viana do Alentejo, sendo este
um dos municípios com melhor desenvolvimento neste âmbito.
Atualmente, existem três turmas formadas, de 14, 8 e 17 pessoas, respetivamente, em idade adulta, das três
freguesias do Concelho de Viana do Alentejo. Foram enviadas convocatórias para outras pessoas para que, no
início do ano, se proceda à consolidação de mais grupos.
Resumindo, a Dra. Paula Caeiro do IEFP fez um balanço muito positivo do processo no Concelho de Viana do
Alentejo.


Programa Regressar

No âmbito do Programa Regressar, a Dra. Paula Caeiro do IEFP, comunicou que esta nova medida de apoio
auxilia na conversão dos contratos de trabalho a prazo para contratos sem termo, de forma a minorar a
precariedade. São ainda desenvolvidas formações modulares para ativos, através de diferentes ações,
específicas, que dão resposta às necessidades das entidades.
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Calendarização das Reuniões do CME – Ano Letivo 2019/2020

O Senhor Presidente da Câmara questionou os presentes sobre a fixação do dia semanal para a realização das
reuniões do CME. Foi acordado, por unanimidade, a marcação às quintas-feiras, pelas 10h30.


Nomeação Feira D’Aires – Prémios Mais Alentejo 2019

O Senhor Presidente da Câmara recordou que a Feira D’Aires, que este ano celebrou 268 anos, está
nomeada para a categoria “Mais Tradição”, dos Prémios Mais Alentejo 2019. A votação online
decorreu até ao dia 17 de novembro. Os Prémios Mais Alentejo, instituídos pela revista com o mesmo
nome (“Mais Alentejo”), visam premiar um conjunto de personalidades, instituições, projetos,
iniciativas e ideias, nomeadamente nos setores das artes, cultura, comunicação, desporto, música,
lazer, turismo, tradições, inovação, empresas e sociedade em geral. Recordou que em 2011, a
Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo foi distinguida com um prémio, sucedendo-se o Fabrico
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dos Chocalhos, em 2014. Concluiu referindo que a entrega dos prémios terá lugar na XVIII Gala
Prémios Mais Alentejo, no dia 22 de novembro, no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril.
Horário de Término: A reunião do CME terminou pelas 11h50.

Entidade

Ações

Descrição

Responsável

Data Limite

Redigir a ata da reunião do CME, a aprovar na próxima

DDSH (Setor de

Até dezembro de

reunião.

Educação)

2019

DDSH (Setor de

Até fevereiro de

Educação)

2020

Marcar a próxima reunião do CME.

Observações
Mapa de presenças em anexo.

A Redatora

Tânia Milhano
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