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A T A N.º 1/2014
0 – ABERTURA -------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze, 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 2013/2014 (avaliação do 1.º 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 podia
estar presente na reunião. -----------------------------------------------------------------------------O representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário, Prof. Avelino Evaristo
Rosa Cardoso, comunicou que não podia estar presente na reunião, por se encontrar
a recuperar de uma cirurgia, pelo que solicita a justificação da respetiva falta. ----------Foi deliberado por unanimidade justificar a falta do representante do Pessoal Docente
do Ensino Secundário, Prof. Avelino Evaristo Rosa Cardoso. --------------------------------Feita a chamada dos senhores representantes do Conselho Municipal de Educação,
verificou-se a ausência do representante da Associação de Estudantes; do
representante da associação de Solidariedade Social de Souselo; do representante
dos Serviços Públicos de Saúde; do representante de Instituto de Emprego e
Formação Profissional – Centro de Emprego de Penafiel. -------------------------------------Eram catorze horas e cinquenta e cinco minutos (14H55M), quando, pela Presidência,
foi declarada aberta a reunião, tendo os trabalhos prosseguido da seguinte forma. ----ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------01- Ano Letivo 2013/2014 (avaliação do 1º período); ----------------------------------------Posto este ponto à discussão foi dito pelos presentes que de uma forma geral fazem
uma avaliação positiva deste período. Nada de anormal a registar.
02 – Monitorização da Carta Educativa; ---------------------------------------------------------A Sr.ª Dr.ª Susana Pereira fez uma pequena apresentação dos novos dados
introduzidos na Carta Educativa, referiu ainda que se trata de um documento que
deve ser atualizado por todos. ------------------------------------------------------------------------Pediu para isso que todos os elementos deste órgão analisassem estes documentos
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para futuras propostas de retificação. De ressalvar, do ano letivo 2012/2013, a taxa de
abandono escolar a 0% em todos os ciclos de ensino.------------------------------------------A compilação da monitorização dos dados do ano letivo 2012/2013 poderá ser
consultada na página eletrónica do Município. --------------------------------------------------Às quinze horas e quarenta minutos (15H40M) deu entrada na sala a
representante do IDP – Instituto do Desporto e Juventude, IP – Direção Regional
do Norte, Dr. Ângela Vaz.
03 - Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------------------A Sr.ª Dr.ª Regina Zélia, representante dos Estabelecimentos de Educação e de
Ensino Básico e Secundário Privado, lembrou que no final de cada ano letivo os
alunos que se encontram em exames nacionais têm dificuldade em arranjar
transporte. Uma vez que terminada as aulas dos restantes alunos, os transportes
escolares deixam de operar, criando assim muita dificuldade a estes alunos que
necessitam de transporte para os referidos exames. Face a esta situação solícita ao
sr. Presidente da câmara que crie condições para que estes alunos tenham transporte
após o final das aulas.-----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que irá tomar as diligências necessárias para
fornecer o transporte aos alunos que necessitem dele. Mas pede apoio às escolas no
sentido de fazer chegar à Câmara, atempadamente, o nome dos alunos que
necessitam de transporte com indicação do local de entrada, para se elaborar o
itinerário e fornecê-lo às escolas para que estas possam informar os alunos dos
horários da passagem dos autocarros. -------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezassete horas e
trinta minutos (17H30M) e dela se lavrou esta ata que vai ser assinada. -------------------

