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A T A N.º 3/2015
0 – ABERTURA -------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezoito dias do mês de novembro 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 2015/2016 (avaliação do inicio do ano letivo); --------------------------------02 - Outros assuntos de interesse. -------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------O representante da DGEstE - DSRN informou que por motivos imprevistos não podia
estar presente na reunião. -----------------------------------------------------------------------------O diretor da Escola Secundária/3 Prof. Dr. Flávio F. Pinto Resende, Prof. Avelino
Evaristo Rosa Cardoso, informou que por motivos profissionais não podia estar
presente na reunião, pelo que solicita a justificação da respetiva falta.---------------------Foi deliberado por unanimidade justificar a falta do Diretor da Escola Secundária/3
Prof. Dr. Flávio F. Pinto Resende, Prof. Avelino Evaristo Rosa Cardoso. ------------------O representante do pessoal docente Pré-Escolar Público, Prof. Cristina Cruz Pinto
Valente Gomes Madureira, informou que por motivos profissionais não podia estar
presente na reunião, pelo que solicita a justificação da respetiva falta.---------------------Foi deliberado por unanimidade justificar a falta do representante do pessoal docente
Pré-Escolar Público, Prof. Cristina Cruz Pinto Valente Gomes Madureira. ----------------O representante do Instituto do Desporto e Juventude, IP – Direção Regional do Norte
informou que por motivos profissionais não podia estar presente na reunião, pelo que
solicita a justificação da respetiva falta.-------------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade justificar a falta do representante do Instituto do
Desporto e Juventude, IP – Direção Regional do Norte. ---------------------------------------Feita a chamada dos senhores representantes do Conselho Municipal de Educação,
verificou-se a ausência do diretor do Agrupamento de Escolas de Souselo, do
representante da Associação de Estudantes, do representante da Associação de
Solidariedade Social de Souselo, do representante dos Serviço Públicos de Saúde e
do representante da Força de Segurança –GNR. ------------------------------------------------Eram catorze horas e cinquenta e cinco minutos (14H55M), quando, pela Presidência,
foi declarada aberta a reunião, tendo os trabalhos prosseguido da seguinte forma. -----
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O Sr. Presidente apresentou o seguinte: -------------------------------------------------------O Decreto-lei n.º 72/2015, de 11 de maio, trata-se da terceira alteração ao Decreto Lei
n.º 7/52015, de 15 de janeiro, alterado pelas Leis n.ºs 41/203, de 22 de agosto, e
6/2012, de 10 de fevereiro, que regulamenta os conselhos municipais e aprova o
processo de elaboração de carta educativa. Veio introduzir duas alterações ao
Decreto-lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro. A primeira alteração veio assegurar a
participação no conselho municipal de educação de todos os diretores dos
agrupamentos de escola ou escolas não agrupadas. Para o efeito foram, já,
convocados, para esta reunião, o Diretor da Escola Secundária/3, Prof. Flávio F. Pinto
Resende, Prof. Avelino Evaristo Rosa Cardoso, o Diretor do Agrupamento de Escolas
General Serpa Pinto, Cinfães, Prof. Manuel António Pereira e o Diretor do
Agrupamento de Escolas de Souselo, Prof. António Almeida Morgado. A segunda
alteração prende-se com o representante do Delegado Regional de Educação da
Direção

de

Serviços

da

Região

Norte,

integrada

na

direção

geral

dos

estabelecimentos escolares, ou a quem o diretor-geral dos estabelecimentos
escolares designar em sua substituição.------------------------------------------------------------O Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto, Cinfães, solicitou nos
termos do n.º 9, da Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto, que fosse indicado um
elemento para representar a comissão de acompanhamento do contrato de autonomia
celebrado entre o Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto, Cinfães e os
serviços competentes do Ministério da Educação e Ciência, em 27 de março de 2014.
Foi indicado o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cinfães, Enf. Armando Silva
Mourisco, para fazer parte da comissão de acompanhamento de autonomia.------------A representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário, Dr. Maria Eduarda
Ferreira Machado, sugeriu que o regimento do Conselho Municipal de Educação fosse
atualizado, uma vez que já houve, após a sua entrada em vigor, várias alterações
legislativas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ficou incumbido de atualizar o regimento do Conselho Municipal de Educação as
senhoras: Dr. Maria Eduarda Ferreira Machado e a Prof. Graça Mouta.--------------------ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------01 - Ano Letivo 2015/2016 (avaliação do início do ano letivo); ---------------------------Posto este ponto à discussão foi dito pelos presentes que este início de ano letivo
correu melhor do que o anterior.----------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara, Enf. Armando Mourisco, referiu ainda que o município
cumpriu com o essencial - entrega dos manuais escolares e material escolar. Foram
colocadas as assistentes operacionais antes do início do ano letivo. Relativamente as
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assistentes técnicas (animação sociocultural) houve um pequeno atraso na sua
colocação, que se deveu a problemas burocráticos. --------------------------------------------Em relação à colocação dos Professores das AEC, houve atraso, cerca de duas
semanas. Este atraso deveu-se a problemas relacionados com a plataforma de
contratação. ------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que está em fase de construção o mini campo, junto à EB de S. Cristóvão,
que irá proporcionar melhores condições aos alunos para a prática da educação
física, as condições anteriores eram péssimas. Vão ser colocados quadros interativos
nas EB de Meridãos, Tuberais, Lavra e Stª. Isabel. Assim todas as Escolas do 1.º ciclo
ficarão apetrechadas com este tipo de equipamento. -------------------------------------------Referiu que está muito preocupado com o modo como os alunos são transportados.
Verifica que em certas carreiras a maior parte dos alunos viajam de pé. Tem também
conhecimento que alguns autocarros circulam com velocidade exagerada. --------------A Sr.ª Vereadora da Educação, Prof. Graça Reis, desejou um bom ano letivo para
toda a comunidade educativa e referiu que o facto que motivou atraso na colocação
dos técnicos das AEC se ficou a dever a incompatibilidades verificadas no registo do
horário letivo dos mesmos na plataforma disponibilizada pelo ME, pois para além de
outros aspetos, não permitia o registo dos tempos semanais para reuniões de grupo
e/ou com os professores titulares das turmas, a que os técnicos estão obrigados por
lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O representante da do Instituto de Emprego e Formação Profissional - Centro de
Emprego de Penafiel, Dr. Telmo, enalteceu a parceria existente entre o Município e o
IEFP a qual tem proporcionado a realização de inúmeras formações modulares “Vida
Ativa” e outras de Duplica Certificação, implementando assim uma significativa
melhoria das aptidões profissionais e das habilitações académicas da população.------03 - Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------------------Nada de revelante a assinalar.-------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezasseis horas e
trinta minutos (16H30M) e dela se lavrou esta ata que vai ser assinada. -------------------

