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A T A N.º 2/2017
0 – ABERTURA -------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano dois mil e dezassete, no Auditório da
Biblioteca Municipal, sito no largo da Fervença, na vila de Cinfães, reuniu o Conselho
Municipal de Educação, sob a Presidência da Senhora Vereadora da Educação, Maria
da Graça Mouta Reis, com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------Dar cumprimento ao estabelecido nos artigos 4.º e 11.º do Regimento. -------------------ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------01 - Ano letivo 2017/2018 (inicio do ano letivo).---------------------------------------------------02 - Outros assuntos de interesse. -------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------Feita a chamada dos senhores representantes do Conselho Municipal de Educação,
verificou-se a ausência do Presidente da Câmara Municipal, Armando Silva Mourisco,
do representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário, Prof. Maria Eduarda
Ferreira Machado, os representantes dos Pais e Encarregados de Educação, Margarida
Portocarrero e Domingos Raul Gonçalves V. Silva, do representante da Associação de
Estudantes, Hugo Filipe Fonseca Vieira, representante dos serviços da Segurança
Social, do representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de
Emprego de Penafiel e do representante do IDP – Instituto do Desporto e Juventude, IP
– Direção Geral do Norte. --------------------------------------------------------------------------------Eram quinze horas (15H00M), quando, pela Presidência, foi declarada aberta a reunião,
tendo os trabalhos prosseguido da seguinte forma.------------------------------------------------ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------01 - Ano letivo 2017/2018 (inicio do ano letivo). ----------------------------------------------O Diretor da Escola Secundária de Cinfães, Prof. Avelino Evaristo, comunicou que o
inico do ano letivo arrancou com normalidade, os professores e formadores foram
colocados desde o início do ano letivo. Congratulou-se com a abertura do
Gimnodesportivo e informou que 60 alunos entraram no ensino superior.-----------------O Diretor do Agrupamento de Escolas de Souselo, Pe. António Morgado, comunicou
que não arrancou bem o início do ano, uma vez que houve falta de professores, mas a
data já estão todos colocados. ------------------------------------------------------------------------A representante dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino Básico e Secundários
Privados, Dr.ª Regina Pinto, informou que houve dificuldade na constituição das
turmas, considerando que quatro alunos foram transferidos, o que levou à abertura
somente de uma turma. Referiu a preocupação pela reduzida procura por parte dos
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jovens pela área da Restauração, área com grande oferta de trabalho e relevante para
o nosso concelho. Informou ainda da candidatura formalizada, ao POCH, no âmbito de
Cursos de Educação e Formação de Adultos, de dupla certificação, na área da
Restauração. A este propósito, solicitou ao Sr. Representante da DGESTE informação
acerca da publicação da Rede para as Escolas Privadas, o qual referiu que a lista já
estava publicada na página da DGESTE. A docente justificou esta candidatura com a
necessidade de ir ao encontro dos jovens que “não estudam nem trabalham” e
constituiria uma excelente oportunidade de qualificação. A mesma docente, referindo-se
ao momento de final de mandato da Sra. Vereadora da Educação, agradeceu todo a
colaboração dada à Escola Profissional.--------------------------------------------------------------O Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto, Cinfães, representada pelo Prof.
Carlos, informou que o início do ano não arrancou bem devido a falta de professores,
mas 15 dias depois ficou o corpo docente estabilizado. ----------------------------------------02 - Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------------------O Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto, Cinfães, representado pelo Prof.
Carlos, disse que havia infiltrações no telhado do Pavilhão e que o mesmo necessitava
de obras urgentes. A cobertura da EB 2,3 ainda se encontrava com o amianto. A Escola
Básica de Cinfães necessitava de obras urgentes, bem como a colocação de novos ou
reparação dos quadros interativos. --------------------------------------------------------------------A Vereadora da Educação, Prof. Graça Reis, informou os presentes sobre a atuação
do executivo nestes quatro anos de mandato no âmbito da educação. Das várias
propostas concretizadas está a requalificação da Escola Básica de S. Cristóvão de
Nogueira, a qual foi alvo foi alvo de uma remodelação em todo o edifício, quer interior,
quer exteriormente, com substituição da canalização e rede elétrica, o mesmo
aconteceu com o recinto escolar, o qual foi todo requalificado, tendo ainda sido criado
um campo de jogos. Para combater as assimetrias existentes entre as antigas escolas
do 1.º Ciclo (Meridãos, Tuberais, Louredo, Santa Isabel e Lavra) e os novos centros
escolares foram colocados Quadros Interativos, Computadores e Internet sem fios para
que todos os alunos tenho igualdades de oportunidades de acesso aos recursos
educativos atuais. Para o Pré-Escolar destes edifícios foram colocados videoprojectores
e computadores. --------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que o município disponibilizou atividades lúdicas ao ensino Pré-escolar,
colocando para o efeito professores nas áreas do inglês, música e educação física,
medida que irá ser replicada nos outros 10 municípios da Comunidade Intermunicipal. -No que diz respeito à preocupação apresentada pelo Prof. Carlos, do Agrupamento de
Escolas General Serpa Pinto, Cinfães, relativamente à falta de condições da EB1 de
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Cinfães, disse que também estava preocupada com as condições de trabalho tanto
para os alunos como para os docentes, devido à sobrelotação da escola e ainda à falta
de segurança à saída do edifício. Propôs a todos os presentes a seguinte
reorganização escolar para o próximo ano letivo: que o 1.º Ciclo fosse transferido para
a escola sede do Agrupamento e que a partir do próximo ano letivo os alunos do 7.º
ano passassem a efetuar a matrícula na Escola Secundária Prof. Dr. Flávio de Flávio
Pinto de Resende e os restantes anos terminam o 3.º Ciclo na EB 2,3 General Serpa
Pinto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Prof. Carlos, representante do Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto,
Cinfães apenas referiu a sua preocupação relativa à falta de emprego dos professores,
criada por esta reorganização, situação contraposta pela Vereadora Prof. Graça Reis,
argumentando que as turmas independentemente do espaço que frequentem
necessitam obviamente de um professor. -----------------------------------------------------------Sobre este assunto mais nenhum dos presentes se pronunciou.-------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quinze horas e trinta
minutos (15H30M) e dela se lavrou esta ata que vai ser assinada. -----------------------------

