
 
 

   

                       

  MUNICÍPIO DE REDONDO 

Conselho Municipal de Educação 

   

Ata n.º 33 

  

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas dez horas, no 

Centro Cultural de Redondo, realizou-se a trigésima terceira reunião ordinária do 

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

1. Aprovação da ata da reunião anterior;  

2. Informações relativas ao 1ºperíodo do ano lectivo 2018/2019;  

3. Plano de Prevenção e Combate ao Abandono Escolar e de Promoção do Sucesso 

Escolar no Município de Redondo; 

4. Informações. 

A sessão contou com a presença dos seguintes representantes:  

Entidade  Representante da Entidade  Cargo/Vínculo  

Câmara Municipal de Redondo  José Manuel Mendes Portel  Vereador do Pelouro 

Educação  

Assembleia Municipal de Redondo  

 

José Luís Mónica  Presidente  

Representante das Juntas de 

Freguesia de Redondo 

José Carlos Cidade Presidente da Junta de 

Freguesia de Redondo 

Agrupamento de Escolas de 

Redondo  

Dra. Anabela Silva  Presidente CAP  

Representante do Pessoal docente 

do Ensino Básico Público 

Professora Helena Carraça  

Estabelecimento de Educação Pré-

Escolar Pública 

Educadora Graça Andrade Coordenadora de 

Educação Pré-Escolar 

Serviços Públicos de Saúde  Enfermeira Isabel Marques  Coordenadora da UCC 

de Redondo  

Representante dos Serviços 

Públicos de Saúde 

Ana Cláudia Marta Técnica 
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Representante da Direção Geral 

dos Estabelecimentos Escolares 

(DGEstE)  

Dr. João Caeiro  Técnico Superior  

Representante dos Serviços  

Públicos da Área da Juventude e 

do Desporto  

Inácia Mira  Técnica Superior  

Representante do Estabelecimento 

de Educação Pré- Escolar Privado  

Dra. Carla Pires  Diretora Técnica  

Representante da Associação de 

Pais e Encarregados de Educação  

Salomé Oliveira Mãe/Encarregada de 

Educação 

Representante das Forças de 

Segurança - GNR 

Jorge Miguel Santos Cabo – Secção 

Programas Especiais 

Gabinete de Ação Social do 

Município de Redondo  

Paulo Casinha  Técnico Superior  

Representante dos Serviços de 

Emprego e Formação Profissional  

Dr. Rui Estriga  Diretor Adjunto  

  

------- O Senhor Vereador do Pelouro da Educação, José Portel, após confirmação da 

existência de quórum, da receção dos representantes do Conselho Municipal de 

Educação bem como da documentação necessária à sessão, declarou aberta a mesma, 

agradecendo aos conselheiros a sua presença e disponibilidade, informando-os da 

justificação de ausência da Representante da Equipa de Intervenção Precoce de 

Redondo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Dando cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, após votação, foi 

aprovada a ata número trinta e dois, por unanimidade.----------------------------------------------- 

------- Seguidamente, o Senhor Vereador, antes de passar ao segundo ponto da ordem 

de trabalhos, cedeu a palavra ao Senhor Engenheiro Pedro Roma (Presidente da 

Direção do Centro Infantil Nossa Senhora da Saúde) que agradeceu ter sido permitida a 

sua presença neste conselho. O mesmo apresentou os novos corpos sociais do Centro 

Infantil que tomaram posse no dia dezasseis de fevereiro. Referiu ainda que a Instituição 

vai entrar num novo ciclo, tendo como objetivo prioritário abrir o Centro Infantil à 

comunidade bem como fazer parte da rede das equipas que já existem para que possam 
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crescer e dar o seu contributo. ------------------------------------------------------------------------------

------- No que respeita ao segundo ponto da ordem de trabalhos, “Informações relativas 

ao primeiro período do ano letivo dois mil e dezoito barra dezanove”, o Senhor Vereador 

cedeu a palavra à Dra. Anabela, Presidente da CAP, que apresentou os resultados 

respeitantes ao primeiro período do ano letivo dois mil e dezoito barra dezanove, os 

quais se anexam à ata.---------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A título informativo, a Dra. Anabela referiu o contentamento da comunidade escolar 

de Redondo por ter obtido, a nível distrital, os melhores resultados e por ter sido a 

segunda melhor escola de todo o Alentejo. Felicitou toda a comunidade e todas as 

instituições que trabalham com o agrupamento.-------------------------------------------------------- 

------- Seguidamente, o Dr. João Caeiro, representante da DGEstE, deu os parabéns à 

Dra. Anabela Silva e ao agrupamento por todo o trabalho que está a ser feito, referindo 

ainda que o Agrupamento de Escolas de Redondo está acima dos parâmetros para a 

qualidade. A Dra. Anabela valorizou todo o trabalho realizado e tem muito orgulho da 

transparência com que foi feito, tendo dito que há muita honestidade em todo o trabalho 

que se fez em todos os ciclos. Enalteceu a dedicação e a proximidade que os 

professores têm com os alunos.-----------------------------------------------------------------------------

-------- A enfermeira Isabel Marques, coordenadora da UCC de Redondo, tomou a palavra 

felicitando a escola pelos resultados obtidos, valorizou o trabalho que tem sido feito e 

referiu que o leque de professores é muito bom em todos os ciclos. -----------------------------

------- A Representante da Associação de Pais, Salomé Oliveira, também felicitou a 

escola referindo o facto de existir proximidade entre encarregados de educação e 

professores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Redondo, deu os parabéns ao 

agrupamento pelos excelentes resultados e referiu que os mesmos se devem manter e 

tentar superar.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Vereador José Portel tomou a palavra e, em nome da Câmara Municipal, deu os 

parabéns ao agrupamento dizendo que é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

ao longo dos anos, sendo uma responsabilidade acrescida de manter e elevar esse nível,  

dando-lhe continuidade.---------------------------------------------------------------------------------------

----- A Presidente da CAP referiu que, ao nível orçamental, o agrupamento está com 

muitas dificuldades, tem uma dívida de mais de treze mil euros, o dinheiro tarda em 
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chegar e o que há é canalizado para os vencimentos, sendo uma realidade 

extremamente difícil. -------------------------------------------------------------------------------------------

------- A enfermeira Isabel retomou a palavra e questionou os conselheiros sobre a 

eventual possibilidade de se arranjarem estratégias que promovam o interesse e 

motivação dos alunos do oitavo ano, com vista a melhorar os seus resultados.---------------  

------- O Presidente da Junta de Freguesia, mostrou-se disponível para ajudar e pediu 

sugestões para poder colaborar.----------------------------------------------------------------------------

-------- A Presidente da CAP interveio dizendo que os alunos do oitavo ano não revelam 

interesse nem empenho apesar de integrarem turmas reduzidas. Contudo, os 

professores estão a aplicar estratégias diferentes para os tentar motivar e contornar as 

suas dificuldades.-----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Tomou a palavra o Sr. José Luís Mónica, representante e Presidente da 

Assembleia Municipal de Redondo, tendo proposto ao agrupamento que comece a 

trabalhar na implementação de uma Assembleia Municipal Jovem. Gostaria que se 

começasse já a implementar este ano para que, no próximo ano letivo, se pudesse 

trabalhar a cem por cento.------------------------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor Dr. João Caeiro retomou a palavra dizendo que seria importante os 

alunos perceberem que a matemática lhes faz falta no seu dia-a-dia, tendo sugerido a 

possibilidade de saírem da escola para poderem aplicar os conteúdos teóricos em 

contexto real, de forma a poderem melhorar os resultados nesta disciplina. -------------------

------- No que concerne ao terceiro ponto da ordem de trabalhos “Plano de Prevenção e 

Combate ao Abandono Escolar e de Promoção do Sucesso Escolar no Município de 

Redondo”, o Vereador José Portel informou que o projeto foi aprovado e que se está a 

trabalhar e a articular com o Agrupamento de Escolas de Redondo, com especial 

enfoque no Centro Escolar de Montoito. -----------------------------------------------------------------

------- Dando cumprimento ao quarto ponto da ordem de trabalhos, “Informações”, o 

Vereador José Portel passou a palavra à enfermeira Isabel Marques que questionou 

sobre o ponto de situação da carta educativa. O Vereador disse que esse assunto está 

parado devido à descentralização de competências para as autarquias. Mais informou 

que o Município de Redondo não aceitou essa transferência/descentralização de 

competências, para o ano de dois mil e dezanove. A Enfermeira Isabel Marques 

questionou ainda acerca da criação da CPCJ, ao que o vereador respondeu que o 
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município está a preparar as instalações de forma a que a mesma seja criada o mais 

breve possível, considerando que será uma mais valia na prevenção de situações, 

atendendo aos números trágicos a nível nacional. ---------------------------------------------------- 

------- A Presidente da CAP considera urgente e necessária a criação de uma CPCJ no 

município devido aos casos que têm vindo a surgir, os quais necessitam de uma 

intervenção imediata por parte de equipas especializadas.------------------------------------------ 

------- O Dr. João Caeiro, retomou a palavra dizendo que, se a equipa da CPCJ for 

proactiva, resolverá muitas questões.--------------------------------------------------------------------- 

------- Nada mais havendo a tratar, o Vereador agradeceu a disponibilidade e participação 

de todos os presentes, dando como encerrada a reunião, da qual se lavrou a esta ata. --- 
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