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Ata n.º 22 

 

Ao décimo quinto dia do mês de Novembro de dois mil e catorze, pelas dez horas, no Centro 

Cultural de Redondo, realizou-se a vigésima segunda reunião ordinária do Conselho Municipal 

de Educação de Redondo, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovação da ata nº. 21; 
2. Informações; 
3. Lançamento do ano escolar (2014/2015); 
4. Ponto de situação das Escolas Básicas do Agrupamento de Escolas de Redondo; 
5. Apoio Social dos alunos do AER “ Programa PERA/alunos subsidiados”; 
6. Informação da situação do Parque Escolar no AER; 
7. Outros assuntos. 

 
A sessão contou com a presença dos seguintes representantes: 

Entidade Representante da 

Entidade 

Cargo/Vinculo 

Vereador do Pelouro da 

Educação e Cultura 

Armindo Manuel 

Beira Ramalhosa 

Vereador do Pelouro 

Representante da Direção 

Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DSRAlentejo) 

Dra. Maria Reina 

Martin 

 

Diretora Regional   

Representante do Pessoal 

Docente do Ensino Secundário  

Dr. António 

Alberto Costa 

Professor do Ensino Secundário 

Representante do Pessoal 

Docente do Ensino Básico 

Público 

Dr. Domingos 

Boeiro 

Professor do Ensino Básico 

 

Estabelecimento de Educação 

Pré-Escolar Pública 

Educadora Graça 

Andrade 

Coordenadora 

Representante do 

Estabelecimento de Educação 

Pré-Escolar Privado 

Educadora Carla 

Sofia Pires 

 

Coordenadora de Educação  

Associação de Pais e 

Encarregados do 

Estabelecimento Escolar 

Público 

Sérgio Valente Presidente 
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 Serviços Públicos de Saúde Enfermeira Isabel 

Marques  

Coordenadora da UCC Redondo 

Serviços de Emprego e 

Formação Profissional 

Dr.ª Teresa 

Andrade 

Técnica Superior 

Intervenção Precoce de 

Redondo 

Dr.ª Vanda Dias Coordenadora 

Representante das Forças de 

Segurança  

Francisco Grilo 

 

G.N.R. 

Gabinete de Ação Social de 

Redondo 

 

Dr. Paulo Casinha 

Dr.ª Patrícia 

Batista 

Técnico Superior (Sociologia) 

Técnica Superior (Psicologia) 

 

A sessão não contou com a presença dos seguintes representantes: 

Entidade Representante da Entidade Cargo/Vinculo 

Assembleia Municipal Engº Alfredo Barroso Presidente 

Junta de Freguesia de Redondo António Carriço Presidente 

Representante dos Serviços da 

Segurança Social 

Maria Amélia Vieira Técnica Superior 

Representante dos Serviços 

Públicos da Área da Juventude 

e do Desporto 

Dr.ª Inácia Mira Técnica Superior 

 

O Senhor Vereador do Pelouro da Educação, Armindo Ramalhosa, após confirmação da 

existência de quórum, e da receção pelos representantes do Conselho Municipal da 

documentação necessária à sessão, declarou aberta a mesma, agradecendo aos parceiros a 

sua presença e disponibilidade. 

 

Seguidamente, o Senhor Vereador passou ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

“Aprovação da Ata nº. 21”. Após votação, a mesma foi aprovada por unanimidade com quatro 

abstenções, pelos Representantes das Forças de Segurança, Pessoal Docente do Ensino Básico 

Público e Direção dos Estabelecimentos Escolares (por não terem estado presentes na 

mesma). 
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De seguida passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, “Informações”, em que o 

Vereador Armindo Ramalhosa esclareceu que foram justificadas as faltas de comparência dos 

Representantes da Assembleia Municipal e Junta de Freguesia de Redondo e dos Serviços da 

Segurança Social. 

 Como informação e esclarecimento ao Representante da Associação de Pais e dos presentes, 

o Vereador referiu que no que concerne à questão dos apoios aos transportes escolares, 

nomeadamente “visitas de estudo” mantêm-se a intenção da Autarquia continuar a apoiar, foi 

solicitado no entanto aos docentes e Direção da Escola que consolidassem a informação sobre 

estas necessidades de forma detalhada e atempada, para uma melhor e competente análise 

por parte dos serviços camarários respetivos e consequente resposta às solicitações. 

Mais informou o Vereador de que à data já receberam quarenta e duas solicitações de 

transporte para visitas de estudo e verificam-se ainda alguns constrangimentos na articulação 

entre os vários ciclos de ensino e consolidação das informações presentes. 

O Vereador Armindo Ramalhosa comunicou ainda aos parceiros que no dia catorze de 

novembro decorreu reunião do CLAS (Conselho Local de Ação Social) em que foram tratadas 

temáticas transversais ao CME (Conselho Municipal de Educação), nomeadamente a 

problemática da violência infantil (fenómeno que tem registado alguma visibilidade em 

contexto escolar, o que pode constituir-se como um sinal de aviso para possíveis casos de 

instabilidade no seio familiar), esperando que destas reuniões e com a participação de todos 

possam ser equacionadas respostas à mesma. 

Informou ainda que o Município de Redondo estabeleceu um protocolo com o Alto 

Comissariado para as Migrações, no âmbito do Programa Mentores para Imigrantes, iniciativa 

que visa facilitar a integração dos mesmos e das suas famílias. 

Ainda no âmbito do relacionamento com o Alto Comissariado para as Migrações, foi divulgada 

informação sobre bolsas de estudo promovidas por aquela entidade sendo que, até ao dia 28 

de Novembro de 2014, e estão abertas as Candidaturas à Bolsa de Estudo do Ensino Superior 

no Programa Escolhas “U CAN”, em que vão ser atribuídas cinquenta bolsas no valor de 1.550 

Euros anuais, conforme redigido no próprio Regulamento. Esta informação foi transmitida a 
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todos os alunos que se candidataram à atribuição de bolsas de estudo por parte da Junta de 

Freguesia de Redondo e do Municipio e afixada nas Escolas e outros locais concelhios. 

 

O Vereador Armindo Ramalhosa referiu ainda que na sequencia de intervenção e proposta 

anteriormente formulada em sessão do CME, pela representante dos Serviços Publicos de 

Saúde e pelo representante da Assembleia Municipal e sem que nenhum dos parceiros 

obstasse sobre, foi convocada a IP que se encontra representada na presente sessão pela Drª 

Vanda Dias, neste sentido o Vereador Armindo Ramalhosa, achou igualmente pertinente 

convidar o Gabinete de Ação Social da Autarquia, nomeadamente do Dr. Paulo Casinha e da 

Dr.ª Patrícia Batista, nas áreas da Ação Social e Psicologia, pelo que estas entidades, podem 

acrescentar aos temas em debate, o Vereador deu as boas vindas, agradecendo a presença 

destes novos representantes e desejando um bom trabalho nestas novas atribuições. 

 

Posteriormente, deu-se início ao terceiro ponto da ordem de trabalhos “Lançamento do ano 

escolar 2014/2015”, sendo dada a palavra à representante do Pessoal Docente do Pré-Escolar 

Público (Educadora Graça Andrade) que informou que no Centro Escolar de Redondo existem 

seis salas, cinco em Redondo e uma em Montoito. No Centro Escolar de Redondo estão a 

funcionar três salas com vinte alunos porque existem crianças com Necessidades Educativas 

Especiais. Atualmente existem quinze crianças em lista de espera no Centro Escolar de 

Redondo e sete crianças no Centro Escolar de Montoito. 

O representante da Associação de Pais (Sérgio Valente) aproveitou a oportunidade para 

solicitar esclarecimentos acerca da carta enviada à Direção Regional de Educação, que 

reportava à necessidade de abertura de mais uma sala no pré-escolar. 

A Representante da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (Dra. Maria Martin) 

informou que foi dada resposta, uma vez que a Direção nunca deixa qualquer entidade sem 

resposta, referindo que existe uma IPSS que pode dar resposta relativamente a este assunto. 

Referiu ainda que relativamente ao ano anterior existiam cerca de vinte cinco a vinte sete 

meninos em lista de espera. Todos os alunos que frequentaram o pré-escolar a partir dos três 

anos tiveram obviamente de ter continuidade. Contudo, uma vez que existe uma resposta da 

IPSS, na qual existem vagas e após a Direção Regional de Educação ter marcado reunião com a 

IPSS, percebeu-se que não se podia abrir mais uma sala de Pré-escolar na sede de concelho. 
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Neste sentido, a resposta que ainda não foi dada, não foi por parte da Direção Regional de 

Educação do Alentejo, mas sim a informação que terá sido encaminhada para Lisboa. 

 

Na sequência deste assunto, o Representante da Associação de Pais referiu que as 

necessidades da IPSS são um entrave aos pais, no que diz respeito às mensalidades e a 

resposta daquela IPSS no que respeita aos meninos em lista de espera em Montoito é nula, 

pelo que o problema persiste.  

No mesmo sentido o Vereador questionou à coordenadora da IPSS, Educadora Carla Pires, se 

existiu por parte dos pais de alunos de Montoito alguma procura para a sua integração no pré-

escolar daquela Instituição, uma vez que a autarquia se mostrou disponível para colaborar no 

transporte destes alunos, em reunião com os pais. 

 

Posteriormente, deu-se início ao quarto ponto da ordem de trabalhos “Ponto de situação das 

Escolas Básicas do Agrupamento de Escolas de Redondo”, em que foram apresentados dados 

relativos ao Ensino Básico e Secundário, sendo dada a palavra ao representante do Pessoal 

Docente do Ensino Básico Público, Dr. Domingos Boieiro que iniciou a apresentação dos 

resultados referidos anteriormente, anexos à referida ata. Neste sentido, salientou que 

relativamente ao ano escolar 2013/2014 existiram alguns problemas na disciplina de 

Matemática.  

De seguida passou-se ao quinto ponto da ordem de trabalhos “Apoio Social dos alunos do 

Agrupamento de Escolas de Redondo” “Programa PERA/alunos subsidiados”, em que o 

Representante do Pessoal Docente do Ensino Básico Público, Dr. Domingos Boieiro informou 

que relativamente ao apoio social no primeiro, segundo e terceiro ciclos existe um total de 127 

alunos, em que vinte e oito têm necessidades educativas especiais e nove alunos possuem 

bolsas de mérito. Na sequência deste ponto de ordem de trabalhos, o Vereador Armindo 

Ramalhosa passou a palavra ao representante do Gabinete de Ação Social, Dr. Paulo Casinha, 

que informou: 

 No ano letivo 2014/15 apenas foram sinalizados alunos com carências alimentares ao 

nível do 2º ciclo e secundário. 
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 Foram sinalizados 67 alunos, sendo que 6 apresentam situação desconhecida acerca 

da possibilidade de almoço, uma vez que nem sequer são abrangidos pela Ação Social 

Escolar; 

 Constatou-se que 16 alunos serão apoiados a nível de Cantina Social/Banco de 

Recursos. 

 

O Vereador Armindo Ramalhosa, na preocupação que o assunto merece, referiu que bastará 

que exista um menino com carências para que se tente de todas as formas resolver a situação 

e pediu aos parceiros colaboração neste tema, perguntou se alguém queria colocar mais 

alguma questão relativamente ao quinto ponto da ordem de trabalhos, não havendo questões, 

passou-se ao ponto seis da ordem de trabalhos “Informação da situação da Parque Escolar no 

Agrupamento de Escolas de Redondo”, em que foi dada a palavra ao representante do Ensino 

Básico Público, que relativamente a este assunto, deu a informação de que a obra da Parque 

Escolar ainda não terá sido entregue em termos definitivos. No mesmo sentido informou ainda 

que o campo de ténis já está concluído e a cave que dá acesso ao refeitório onde existem 

algumas salas está a ser terminada. Posto isto, prevê-se que a entrega definitiva seja no final 

de dezembro de 2014 ou princípio de janeiro de 2015, informação facultada pela Diretora do 

Agrupamento, Professora Anabela Silva. 

 

Nada mais havendo a tratar sobre este tema, o Vereador Armindo Ramalhosa passou ao ponto 

sete da ordem de trabalhos ”Outros Assuntos“, passando a palavra à Representante dos 

Serviços de Emprego e Formação Profissional, Dra. Teresa Andrade que referiu que o concelho 

de Redondo durante vários anos foi particularmente ativo no ensino noturno de adultos. 

Verificou-se uma paragem geral no país no que respeita a este tema, mas já existem escolas a 

retomar este ensino, que é bastante relevante e dá algumas oportunidades aos adultos. A Dra. 

Teresa Andrade referiu ainda que o Instituto de Emprego e Formação Profissional à 

semelhança de outros anos, continua disponível para parcerias com a escola. 

Em seguida, o representante da Associação de Pais referiu a pertinência dos alunos em 

desrespeitar o equipamento escolar, existindo a necessidade de medidas de auto proteção. 

Deste modo, a representante da Direção Regional de Educação informou que existe um 

Gabinete de Segurança Escolar que disponibiliza ações de formação realizadas na escola. Em 
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relação à formação de adultos, o IEFP e o Ministério da Educação sempre trabalharam em 

articulação. 

 

 

 

 

De seguida, o Vereador passou a palavra à Psicóloga do Município, Dra. Patrícia Batista, que 

referiu com alguma preocupação a constatação de situações comportamentais de alunos, o 

que poderá estar associado também à redução do número de auxiliares no 1º Ciclo, ficando a 

supervisão dos alunos desfalcada. Os alunos criam situações propositadas para sair da sala, 

andando à mercê de si próprios. Por sua vez, existem dificuldades nas relações entre pais e 

professores, sendo a escola considerada por alguns um depósito dos filhos. 

Na sequência do mesmo assunto, o representante da Associação de Pais referiu que através 

dos filhos será mais fácil melhorar as gerações futuras, ao invés de investir nos pais que não 

irão conseguir mudar comportamentos. O Vereador Armindo Ramalhosa interveio para referir 

que, por alguns dados que lhe vão chegando sabe que “alguns” dos pais que não comparecem 

às reuniões escolares, no entanto são assíduos nas provas desportivas dos filhos, pelo que 

nesta perspetiva propõe que numa colaboração entre a AER e as instituições desportivas do 

concelho se tente criar um “Prémio de Aluno-Atleta do Ano”, destacando os aspetos de 

desempenho escolar, desportivo, comportamental e de assiduidade dos alunos/atletas. 

Por último, a Educadora Graça Andrade pediu a palavra para agradecer às educadoras afetas 

às AAAF do Pré-escolar pelo desempenho no apoio ao almoço e prolongamento de horário, 

referiu ainda alguma preocupação com o estado dos computadores disponíveis no Pré-escolar, 

uma vez que funcionam deficientemente, solicitou que caso existisse a possibilidade de nos 

dias que as crianças têm natação, possam ser transportadas no autocarro, uma vez que 

apanham muito frio. Por último, foi ainda questionado pela mesma representante se já existia 

resposta por parte da autarquia no que respeita às cadeiras de transporte dos alunos, na 

resposta a estas considerações e questões, o Vereador Armindo Ramalhosa informou saber do 

bom trabalho prestado pelas educadoras disponibilizadas para as AAAF, o problema com os 

computadores, reporta-se ao programa instalado nos mesmos e na sua inadequação a alguns 

trabalhos, estão os serviços informáticos do Municipio a tentar encontrar solução para o 
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problema, relativamente ao transporte para a natação, referiu a proximidade entre a escola e 

a piscina coberta (200 metros), mas sempre que o tempo o justificar e a disponibilidade de 

transportes o permitir, não vê qualquer inconveniente, no que respeita às cadeiras já foram 

tomadas diligências pela autarquia nesse sentido, embora refira que se chegou à conclusão 

não existir solução uniforme para o assunto, no entanto o mesmo não está esquecido. 

 

Por último, o Vereador confirmou a ausência de mais assuntos a debater e nada mais havendo 

a declarar, agradeceu aos presentes e deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou esta ata. 


