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ACTA N.º 1/2011 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM  

22 DE FEVEREIRO DE 2011. 
 
No dia vinte e dois de Fevereiro de dois mil e onze, pelas catorze horas e trinta 

minutos, nesta Vila de S. João da Pesqueira, no Salão Nobre dos Paços do 

Município, reuniu o Conselho Municipal de Educação, constituído nos termos 

do artigo quinto do Decreto-Lei número sete barra dois mil e três, de quinze de 

Janeiro, encontrando-se presentes os seguintes representantes das entidades 

das quais fazem parte: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Marcolina Adelaide Ferreira Sequeira, Vice – Presidente da Câmara Municipal 

de São João da Pesqueira e Vereadora do pelouro da educação; ---------------- 

Manuel António Natário Cordeiro, Presidente da Assembleia Municipal; ----------- 

Leopoldina Borges, em representação da Direcção Regional de Educação do 

Norte; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agostinha Menezes Fonseca Veiga, em representação do pessoal docente do 

ensino pré-escolar público; ---------------------------------------------------------------------------- 

Rosa Emília Gonçalves Azevedo Teixeira, em representação do pessoal 

docente do ensino básico público; ---------------------------------------------------------------- 

Lucília Maria Salvado Matos, em representação do pessoal docente do ensino 

secundário público;  

João Manuel Adriano de Almeida, em representação da ESPRODOURO, Escola 

Profissional do Alto Douro; ----------------------------------------------------------------------------- 

Eva Aurora Ferreira Vieira Sanches, em representação da Associação de Pais 

do Agrupamento Vertical de S. João da Pesqueira. ---------------------------------------- 

Luís Manuel dos Santos Marques, representante das forças de segurança; -------- 

António Augusto Vicente, representante das Juntas de Freguesia. ------------------- 
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Dando cumprimento ao artigo décimo segundo do Regimento do Conselho 

Municipal de Educação, a reunião começou meia hora mais tarde, devido ao 

facto de à hora marcada não existir quórum. -------------------------------------------------  

A Sra. Vereadora do Pelouro da Educação deu início à primeira reunião de 

dois mil e onze, do Conselho Municipal de Educação cumprimentando os 

presentes e agradecendo a presença de todos. -------------------------------------------- 

A Sra. Vereadora deu início aos trabalhos colocando à votação a Acta da 

reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocada à votação, a acta da reunião anterior do CME foi aprovada por 

maioria, com a abstenção dos elementos que não estiveram presentes na 

última reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida a Sra. Vereadora apresentou a ordem de trabalhos e explicou aos 

presentes que por motivos de agenda não fora possível realizar a reunião 

relativa à análise dos resultados escolares do último período, pelo que nesta 

sessão seria feita a sua breve explanação. ----------------------------------------------------- 

A Sra. Vereadora relembrou aos presentes que receberam os relatórios das 

respectivas avaliações, produzidos e enviados ao Município pelo 

Agrupamento de Escolas juntamente com a convocatória para a reunião. ----- 

Os trabalhos prosseguiram tomando a palavra a Sra. Professora Agostinha 

Veiga, representante do ensino Pré – Escolar público, destacando os principais 

resultados da avaliação escolar no final do ano lectivo transacto e no primeiro 

período do actual ano lectivo:  

Ensino pré – escolar/ final do ano lectivo 2009/2010: --------------------------------------- 

Destaque para a partilha entre Jardim Infantil e EB1, cuja prática tem 

favorecido a transição entre estes dois níveis de ensino, bem como entre as 

famílias dos alunos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ensino pré – escolar/ 1.º Período do ano lectivo 2010/2011: ------------------------------ 

Destaque para o elevado nível de assiduidade, num nível de ensino que ainda 

não é obrigatório. ----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

c
m

e
São

João

Pesqueira
 

 
Conselho Municipal de Educação 
 

 3

Destaque também para o facto de todas as crianças com dificuldades nas 

diversas áreas (Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação, Área do 

conhecimento do Mundo,) ou N.E.E. (Necessidades Educativas Especiais) 

estarem a usufruir de estratégias de apoio individualizado. ------------------------------ 

Da análise dos relatórios do Ensino Básico Público, destacam-se os seguintes 

resultados:  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Final do ano lectivo 2009/2010: ---------------------------------------------------------------------- 

Primeiro Ciclo: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Diminuição gradual e significativa de alunos a frequentar o Primeiro Ciclo. --- 

b) Maior nível de retenção verificado ao nível do quarto ano de escolaridade.  

c) Despiste e referenciação precoces de necessidades de apoio pedagógico 

personalizado, tradutores de sucesso. ------------------------------------------------------------ 

d)Bons resultados nas provas de Aferição. -----------------------------------------------------    

Segundo Ciclo: Bons resultados escolares na globalidade. ------------------------------- 

Terceiro Ciclo: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sétimo ano – Principais níveis de insucesso registados nas disciplinas de história, 

matemática e Inglês. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Oitavo ano – Principais níveis de insucesso registados nas disciplinas de língua 

portuguesa, história e matemática. ---------------------------------------------------------------- 

Nono ano - Principais níveis de insucesso registados nas disciplinas de 

matemática, língua portuguesa e ciências físico-químicas. ----------------------------  

Curso de Educação e Formação (CEF): ---------------------------------------------------------- 

Não houve insucesso relevante. ------------------------------------------------------------------- 

1.º Período do ano lectivo 2010/2011: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro Ciclo: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Redução do número de alunos. ----------------------------------------------------------- 

b) Aumento do número de crianças com NEE. ------------------------------------------ 

c) Mais planos de acompanhamento, sobretudo no quarto ano. --------------- 

d) Diminuição da aplicação da medida de reforço pedagógico Plano de 

Recuperação. ------------------------------------------------------------------------------------ 



 

c
m

e
São

João

Pesqueira
 

 
Conselho Municipal de Educação 
 

 4

e) Elevado grau de infantilidade e de imaturidade ao nível do primeiro 

ano, factor que dificulta a aquisição da técnica da leitura, o 

desenvolvimento do raciocínio e do cálculo mental e sobretudo a 

aquisição de mecanismos que levam à autonomia no trabalho 

individual. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

f) Necessidade de um professor de apoio em Castanheiro e Riodades a 

tempo inteiro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Não existem conteúdos em atraso. ------------------------------------------------------ 

Segundo Ciclo: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

No geral os resultados foram satisfatórios dado que na globalidade não houve 

níveis de insucesso superiores a cinquenta por cento. ---------------------------- 

Quinto ano: Principais dificuldades a matemática, inglês e ciências da 

natureza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexto ano: Principais dificuldades a inglês, matemática, educação musical, 

área de projecto, ciências da natureza, história e geografia, cidadania e 

sociedade e educação física distribuídas pelas várias turmas -------------------------- 

Principais dificuldades ao nível da turma PIEF. ------------------------------------------------- 

Terceiro Ciclo: -------------------------------------------------------------------------- 

Na globalidade os níveis de insucesso foram inferiores a cinquenta por cento.  

As disciplinas onde se registaram as maiores dificuldades foram francês, inglês 

e matemática. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Curso de Educação e Formação (CEF): ---------------------------------------------------------- 

Nos cursos de educação e formação, as principais dificuldades foram 

registadas a educação física e língua portuguesa. ----------------------------------------- 

De acordo com os professores o insucesso escolar ficou a dever-se às 

dificuldades na interpretação de enunciados escritos, na aquisição, 

compreensão e aplicação de conhecimentos, para além da falta de 

concentração, de atenção, empenho e participação na aula, falta de 

estudo, falta de ambição/perspectivas de vida, falta de autonomia, de 
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estudo, falta de espírito crítico, e curiosidade científica e alguma imaturidade 

e irresponsabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Para superar estas dificuldades os docentes propuseram várias estratégias, 

nomeadamente exercícios para melhorar o raciocínio lógico – dedutivo e de 

resolução de problemas, incentivando e valorizando métodos de trabalho, 

favorecendo a auto-estima, fomentando o espírito de iniciativa, reforçando o 

controlo sobre os trabalhos de casa, responsabilizando os alunos e pais, 

proporcionando, sempre que possível, situações de ensino individualizado e 

incrementando situações que valorizem a dúvida e a curiosidade científica. ---   

Tomou a palavra a Sra. Professora Lucília Matos, enquanto representante do 

Ensino Secundário Público. ---------------------------------------------------------------------------- 

Final do ano lectivo 2009/2010 ----------------------------------------------------------------------- 

Melhoria significativa dos resultados obtidos, face aos períodos lectivos 

anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cinquenta por cento das disciplinas apresentaram cem por cento de sucesso.  

1.º Período do ano lectivo 2010/2011: ------------------------------------------------------------- 

A Sra. Professora Lucília Matos relembrou o plenário que no ano anterior uma 

turma do décimo ano não teve professor de português durante um longo 

período. A fim de compensar estes alunos, o Conselho Pedagógico do 

Agrupamento de Escolas de S. João da Pesqueira, decidiu atribuir um bloco 

de noventa minutos de apoio a esta disciplina, às turmas do décimo primeiro 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Na sua globalidade o aproveitamento do décimo ano é satisfatório. --------------- 

No décimo primeiro ano destaca-se a turma A, com bom aproveitamento, 

obtendo as restantes um aproveitamento apenas satisfatório. ----------------------- 

No décimo segundo ano, destaca-se a turma A com muito bom 

aproveitamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A turma B obteve um aproveitamento bastante satisfatório e a turma C, um 

aproveitamento pouco satisfatório. --------------------------------------------------------------- 
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Retomou a palavra a Sra. Vereadora da Educação, concedendo a palavra 

ao Sr. Director da Escola Profissional. -------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Director da Escola Profissional do Alto Douro 

(ESPRODOURO), partilhando com os presentes, que a principal dificuldade da 

escola é perceber o que é que os jovens esperam da escola. ------------------------- 

Referiu existir complementaridade entre o ensino oferecido pela ESPRODOURO 

e o ensino oferecido pelo Agrupamentos de Escolas, mantendo-se a principal 

dificuldade na escolha de ofertas capazes de motivarem os alunos e fazerem 

com que não desistam de estudar. ---------------------------------------------------------------- 

Para isso a ESPRODOURO procura actualmente estratégias de motivação dos 

alunos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Director solicitou ao plenário ajuda para a escolha dos cursos para os 

próximos anos, tendo em conta o conhecimento do plenário sobre as 

necessidades do mercado empregador da Região. --------------------------------------- 

O plenário abordou a Importância da agricultura para o Concelho de S. João 

da Pesqueira e para a região e a possibilidade deste sector económico 

absorver mão-de-obra qualificada, daí a possibilidade de a ESPRODOURO 

oferecer um maior número de cursos ligados ao sector primário, a fim de se 

iniciar um ciclo de revalorização deste sector económico. ------------------------------ 

O plenário abordou também a dualidade existente entre o grau/nível da 

qualificação profissional dos jovens e a escolha do mercado empregador, por 

níveis inferiores de habilitações com vista ao pagamento de salários menores, 

considerando este factor como altamente desmotivante para a prossecução 

dos estudos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Um outro constrangimento identificado pelo Sr. Director da ESPRODOURO foi a 

insuficiência da carga horária de disciplinas fulcrais como é o caso de inglês 

no curso de turismo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Como os currículos são preparados para um período de vinte anos e quaisquer 

alterações carecem de aprovação pelo Ministério da Educação, a escola 

enfrenta mais esta dificuldade na tentativa de uma rápida aproximação às 

necessidades do mercado empregador. ------------------------------------------------------- 

O Sr. Director partilhou ainda com o plenário que o curso de restauração tem 

formação ao nível da pastelaria e para experimentar a dinâmica 

socioeconómica, os bolos da escola à quarta-feira são feitos pelos alunos. ------ 

Retomou a palavra a Sra. Vereadora da Educação abrindo espaço à partilha 

dos principais contributos do Município no âmbito da Educação/Ensino para o 

presente ano Lectivo: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a) Equipamento total do novo Centro Escolar, bem como ajardinamento 

da envolvente; ----------------------------------------------------------------------------------- 

b) Continuidade da distribuição de Fruta Escolar: distribuição gratuita de 

duas peças de fruta semanalmente a todas as crianças do ensino Pré – 

Escolar e EB1; ------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Refeições gratuitas a todas as crianças com escalão um do abono de 

família; cinquenta por cento de comparticipação a todas as crianças 

com escalão dois do abono de família; restantes crianças preço único 

um euro e quarenta e seis cêntimos, sabendo que as refeições custam 

ao Município dois euros e vinte e cinco cêntimos e o estado 

comparticipa apenas em vinte e dois cêntimos, o custo de cada 

refeição; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Adicional Isenção do pagamento de refeições escolares a todas as 

crianças em comprovada situação de carência económica; --------------- 

e) Habitual Campanha de Higiene Oral: entrega de Kit com dentífrico, 

escova e elixir, a todas as crianças do Pré-Escolar e EB1; ----------------------- 

f)  Oitenta por cento de comparticipação de todas as visitas de estudo 

dentro país; ressalvando o facto de que também são comparticipadas 

as visitas de estudo fora do país, na proporção do custo de uma 
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viagem realizada em Portugal. Caso a viagem seja realizada de avião o 

Município garante o transporte na ida e no regresso do aeroporto. -------- 

g) Passes escolares gratuitos para todos os níveis de ensino, sabendo que 

os alunos do ensino secundário deveriam suportar cinquenta por cento 

do valor do mesmo; ---------------------------------------------------------------------------- 

h) Introdução da natação ao ensino Pré-Escolar a partir da Primavera, 

quinzenalmente, considerando todavia a adaptabilidade entre os 

horários dos alunos e os horários da piscina municipal coberta; ------------- 

i) Acção social directa: apoio na comparticipação de aparelhos médicos 

a crianças em idade escolar; -------------------------------------------------------------- 

j) Serviço gratuito de consultas de Psicologia; ------------------------------------------ 

k) Serviço gratuito de consultas de terapia da fala; ---------------------------------- 

l) Atribuição de dez Bolsas de Estudo de apoio social e uma Bolsa de 

Estudo por mérito; -------------------------------------------------------------------------------  

m) Actividades desenvolvidas pela Biblioteca Municipal no âmbito da 

educação: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Serviço itinerante a todas as aldeias, com periodicidade 

quinzenal; -------------------------------------------------------------------------------- 

2- Hora do conto na biblioteca e nas escolas do EB1 + Jardim 

Infantil; ------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Apoio ao estudo; ---------------------------------------------------------------------- 

4- Leituras orientadas+ leituras encenadas com base no Plano 

Nacional de Leitura; ------------------------------------------------------------------ 

5- Apoio de um técnico de informática; ----------------------------------------- 

n) Apoio por parte do Município para material de desgaste no valor de 

vinte e cinco euros por aluno para o próximo ano lectivo para o 

primeiro CEB, a transferir para o Agrupamento de Escolas de S. João da 

Pesqueira; 

o) Auxílio económico em situação de carência, relativo a transporte aos 

encarregados de educação das crianças que tenham que percorrer 
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parte do percurso para a escola a pé, no valor de um euro e vinte e 

cinco.   

 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sra. Vereadora agradeceu novamente a 

presença de todos, dando por encerrada a reunião pelas dezassete horas e 

vinte e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente Acta que à qual vai ser 

anexa a respectiva folha de presenças. ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


