Conselho Municipal de Educação
E-mail: educacao@cm-cinfaes.pt
1
25-01-2016

A T A N.º 1/2016
0 – ABERTURA ------------------------------------------------------------------------------------------Aos seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, no Auditório da Biblioteca
Municipal, sito no largo da Fervença, na vila de Cinfães, reuniu o Conselho Municipal
de Educação, sob a Presidência do senhor Presidente da Câmara Municipal de
Cinfães, Enf.º Armando Silva Mourisco, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------Dar cumprimento ao estabelecido nos artigos 4º e 11º do Regimento. ---------------------ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------------01 - Ano Letivo 2014/2015 (avaliação do primeiro período);-----------------------------------02 – Monitorização da Carta Educativa. ------------------------------------------------------------03 - Outros assuntos de interesse. ------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------O representante da DGEstE - DSRN informou que por motivos imprevistos não pode
estar presente na reunião. -----------------------------------------------------------------------------Feita a chamada dos senhores representantes do Conselho Municipal de Educação,
verificou-se a ausência do Presidente da Assembleia Municipal, do representante dos
Serviços Públicos de Saúde, dos Serviços da Segurança Social e do IDP – Instituto do
Desporto e Juventude, IP – Delegação Regional do Norte ------------------------------------Eram catorze horas e quarenta e cinco minutos (14H45M), quando, pela Presidência,
foi declarada aberta a reunião, tendo os trabalhos prosseguido da seguinte forma. ----ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------------01- Ano Letivo 2014/2015 (avaliação do primeiro período);--------------------------------Posto este ponto à discussão foi dito pelos presentes que fazem uma avaliação
positiva deste período, apesar da colocação tardia de alguns docentes, que contribui
para um mau arranque do ano letivo 2014/2015. ------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara, Enf. Armando Silva Mourisco, comunicou que a exemplo
do ano anterior foram disponibilizados todos os manuais escolares aos alunos do 1.º
ciclo. Informou que os manuais disponibilizados tinham de ser devolvidos no final do
ano letivo, mas só aqueles que possam ser utilizáveis. Esta alteração é no sentido de
responsabilizar os Encarregados de Educação. -------------------------------------------------Ainda, relativamente as AEC´s – Atividades de Enriquecimento Curricular, referiu que
mantem as mesmas atividades para este ano letivo. Referiu ainda que este ano
estendeu as atividades ao Pré-escolar, mas só as disciplinas da Educação Física e da
Música. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Referiu que em relação à colocação dos assistentes técnicos (Animação Sócio
Cultural) no Prolongamento de Horário, bem como as auxiliares operacionais para
cuidar dos alunos com Necessidade Educativas Especiais, não ocorreu como o
desejado. Foi aberto concurso, mas por razões burocráticas e outras, não foi possível
até a data a colocação das mesmas. Espera, se nada houver em contrário, depois de
se ultrapassar os problemas burocráticos, as mesmas sejam colocadas a partir do
próximo dia dois de março. ----------------------------------------------------------------------------Agradeceu aos diretores dos Agrupamentos de Escolas: Cinfães e Souselo, Escola
Secundária e Profissional pelo empenhamento que tiveram em motivar professores e
alunos para que fosse possível, como era seu desejo, realizar o desfile de Carnaval ao
sábado (próximo dia 14 de fevereiro). Deixou também um repto às escolas para
motivar professores e alunos a participar nas marchas infantis do S. João/2015. -------Informou ainda que foram atribuídas 44 bolsas de estudo ao Ensino Superior, para
que os nossos alunos não desistam por falta de carência financeira. ----------------------A representante dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundário
Privados, Prof. Regina Pinto, referiu que o início do ano letivo na Escola Profissional
ocorreu com toda a normalidade. --------------------------------------------------------------------Informou que os alunos participaram na Aldeia do Pai Natal – Gralheira com “Fábrica
de Chocolate”. Passaram pelo stande cerca de duas mil pessoas. Participaram ainda,
gratuitamente, nas ceias de Natal das IPSS´s e noutros eventos.----------------------------Às quinze horas e quinze minutos (15H15M) deu entrada na sala o representante
da Associação de Pais e Encarregados de Educação, Domingos Raul. --------------02 – Monitorização da Carta Educativa. ---------------------------------------------------------A Sr.ª Dr.ª Susana Pereira fez uma pequena apresentação dos novos dados
introduzidos na Carta Educativa, tendo como base os documentos disponibilizados
pelos Agrupamentos de Escolas, Escola Secundária e Profissional.------------------------03 - Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------------------O representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário, Prof. Evaristo, solicitou a
demolição do abrigo e o abate das árvores que se encontram na zona Escola
Secundária, estas provocam alergias. Há cães, vadios, ao portão da escola. ------------O Sr. Presidente da Câmara, Enf. Armando Silva Mourisco, informou que a demolição
não é exequível, mas tentará arranjar uma solução, como seja a colocação de uma
vidraça, se for viável e solucionável.-----------------------------------------------------------------Informou ainda, que nasceram 120 crianças em 2014 no concelho.-------------------------O representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público, Pe. António Morgado,
solicitou a colocação de quadro interativos nas escolas básicas, uma vez que os
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centros escolares já estão equipados com este tipo de equipamento, faltando
atualmente poucas escolas para equipar. Alertou para ainda não colocação dos
Assistentes Técnicos no prolongamento de horário. Este serviço está a ser executado
pelas Assistentes Operacionais, que não tem formação adequada. Caso não seja
possível contratar os Assistentes Técnicos, solicita que seja dada formação às
Assistentes Operacionais que ficam no prolongamento de horário. Pede que a
distribuição dos materiais às escolas seja feita atempadamente no próximo ano,
considerando que este ano letivo a mesma foi feita com algum atraso, prejudicando a
elaboração de brinquedos para a Aldeia do Pai Natal. ------------------------------------------A representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de
Emprego de Penafiel, Dr. Maria Cândida Novais, informou que em Valença do Minho,
existe a rede EURES (Serviços de Emprego Europeus), feita para escolas e entidades
do ramo da hotelaria. Trata-se de uma rede de cooperação entre a Comissão
Europeia e os serviços públicos de emprego dos Estado Membros que tem como
função facilitar informação sobre oportunidades de emprego e condições de vida e
trabalho no Espaço Económico Europeu. ----------------------------------------------------------Nada a registar. -------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quinze horas e
cinquenta minutos (15H50M) e dela se lavrou esta ata que vai ser assinada. -------------

