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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

ATA Nº 17 
 
 

---- Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Mangualde, 

nos Paços do Concelho e no Auditório dos Paços do Concelho, reuniu o Conselho 

Municipal de Educação, que havia sido convocado no passado dia dois de julho para as 17 

horas e 30 minutos, sob a presidência do senhor Eng.º Joaquim Patrício, Vereador do 

Pelouro da Educação, encontrando-se presentes os senhores Conselheiros: Dr.ª Rumilda 

Pessoa, representante do Ensino Superior Privado – ISCE Mangualde, Dr.ª Cristina Maria 

Barros de Matos, representante do Pessoal Docente do Ensino Secundário, Dr.ª Maria 

Rosário Almeida, representante do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar, Dr.ª 

Margarida Henriques, representante dos Serviços da Segurança Social, Dr.ª Ana Maria C. 

C. Loureiro, representante do Centro de Saúde de Mangualde, Dr.ª Benilde da Conceição 

Vilela, representante da Associação de Pais, Dr.ª Marta Rodrigues, representante do Centro 

de Emprego de Viseu, Sr. Carlos Manuel A. Martins, representante das Juntas de Freguesia, 

e o Sargento-Chefe Alberto Rodrigues, representante das Forças de Segurança – GNR.. -----  

 ---- Faltou a esta reunião: Dr. João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo, Presidente da 

Câmara Municipal, Doutora Leonor Pais, Presidente da Assembleia Municipal, Dr.ª Maria 

Ilda Silva Barreiros, representante do Pessoal Docente do Ensino Básico, Dr.º Luís Carlos 

Ângelo, representante das IPSS’s – Obra Social Beatriz Pais/Raul Saraiva, Dr.ª Susana Rita 

Henriques, representante da DGEstE - DRSC, Dr.ª Natália Mendes, representante dos 

Serviços Públicos da Área da Juventude e do Desporto – IPJ e o senhor Gonçalo Viegas, 

representante das Associações de Estudantes. --------------------------------------------------------  

 ---- HORA de ABERTURA ----------------------------------------------------------------------------  

 ---- Verificada a existência de quórum, o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal 

declarou aberta a reunião quando eram 18 horas. -----------------------------------------------------  
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 ---- Procedeu-se de seguida à votação da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por 

maioria, sendo as abstenções devidas à falta na reunião. O senhor Eng.º Patrício pediu 

autorização para incluir na ordem do dia um assunto referente ao Contrato de Autonomia do 

Agrupamento de Escolas de Mangualde. Não tendo havido qualquer oposição dos 

Conselheiros presentes foi incluído na ordem do dia o ponto referente ao Contrato de 

Autonomia do Agrupamento de Escolas de Mangualde. --------------------------------------------                                          

---------------------------------ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------- ------------- -

---- De acordo com o disposto no Regulamento do Conselho Municipal de Educação de 

Mangualde o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Joaquim Patrício, 

convocou todos os membros do Conselho Municipal para a presente reunião, a qual tem a 

seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------  

  ---- Ponto primeiro: Balanço da Educação Pré-Escolar ---------------------------------------------  

  ---- Ponto segundo: Balanço do Ensino Básico -------------------------------------------------------  

  ---- Ponto terceiro: Balanço do Ensino Secundário --------------------------------------------------  

  ---- Ponto quarto: Balanço das Atividades de Enriquecimento Curricular -----------------------  

  ---- Ponto quinto: Relatório Sintético do representante da DREC, DL 7/2003 de 15 de 

janeiro, art.º4.º, n.º3 --------------------------------------------------------------------------------------  

  ---- Ponto sexto: Outros assuntos -----------------------------------------------------------------------  

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

  ---- Ponto primeiro: Balanço da Educação Pré-Escolar --------------------------------------------  

----A senhora Dr.ª Rosário Almeida começou por apresentar o projeto curricular de 

Educação Pré-Escolar desenvolvido ao longo do ano letivo 2012/2013, que incidiu no tema 

“Crescer com as Artes”. Este projeto incidiu, fundamentalmente, no 1.º período onde foram 

desenvolvidas atividades relacionadas com a Expressão Plástica tendo sido trabalhada a obra 

do pintor Grão Vasco. No 2.º período foi trabalhada a expressão musical em que as 

atividades desenvolvidas estiveram relacionadas com a música clássica, tendo tido muito 

sucesso juntos das crianças. No 3.º período foram desenvolvidas atividades relacionas com a 

expressão dramática em que o objetivo era colocar as crianças em contato com o teatro e 

com a representação utilizando as fábulas de La Fontaine e alguns teatros da escritora Ana de 

Castro Osório que, embora não sendo dramaturga, escreveu algumas peças infantis.  ---------  
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 ---- A senhora Dr.ª Rosário Almeida enumerou, também, algumas atividades desenvolvidas 

com as crianças ao longo do ano letivo, tais como, as visitas ao Museu Grão Vasco e ao 

Teatro Viriato. Referiu, também, que o enino pré-escolar desenvolveu várias atividades com 

o departamento de música, tendo contado com a colaboração e parceria da Câmara 

Municipal que facilitou, sempre, transporte para a deslocação das crianças.  

  ----A senhora Dr.ª Rosário Almeida referiu, ainda, a importância que o projeto de articulação 

curricular entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo tem no desenvolvimento das próprias 

crianças que, este ano integrou duas atividades relacionadas com as artes e as expressões, 

uma no final do 2.º período e outra no final do 3.º período e que de acordo com a opinião do 

corpo docente envolvido o projeto foi um sucesso, sendo que, no final de cada período todas 

as atividades desenvolvidas são avaliadas para perceberem se é necessário corrigir as 

trajetórias ou se é necessário fazer reajustamentos. -------------------------------------------------- -

---- A senhora Dr.ª Rosário Almeida iniciou então a apresentação da avaliação final referente 

ao ensino pré-escolar através de mapas e gráficos cujos dados foram tratados 

estatisticamente, revelam que a formação pessoal e social é a área que regista valores médios 

mais elevados de competencialização (3,96%), em contrapartida, a linguagem oral apresenta 

os valores mais baixos (3.58%). As médias dos Jardins de Infância com grupos homogéneos 

de 3 anos oscilam entre os 2,8% e os 3,2%. Há uma relação aparente entre as médias acima 

dos 4,0% e os grupos maioritariamente constituídos por crianças de 5 anos.-------------------- -

----O senhor Eng.º Patrício interveio para dizer que no próximo momento de balanço deve 

ser avaliada a evolução das crianças. ------------------------------------------------------------------  

---- A senhora Dr.ª Benilde Vilela interveio para interveio para dizer que através dos 

resultados apresentados não era possível perceber se as crianças com NEE estavam incluídas 

e que tipo de evolução apresentavam. -----------------------------------------------------------------  

----A senhora Dr.ª Rosário Almeida começou por explicar que estas crianças estão integradas 

ensino pré-escolar e que durante o ano letivo fizeram a sinalização e monotorização de 

crianças com NEE para poderem intervir precocemente. Algumas das crianças sinalizadas 

fizeram avaliação psicológica, a intervenção foi feita pelo Dr.º Rebelo, outras foram 

acompanhados pela equipa local de intervenção social. Dos casos intervencionados detetou-
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se que algumas das crianças apresentavam problemas ao nível da articulação da linguagem. 

Para uma melhor intervenção chegou-se à conclusão que talvez o Agrupamento de Escolas 

precise de contratar mais um terapeuta da fala ou então gerir melhor o recurso que tem neste 

momento.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Interveio a senhora Dr.ª Cristina Matos para informar que o Agrupamento de Escolas tem 

uma coordenadora e uma grande equipa de Educação Especial a todos os níveis e que é a 

docente que trabalha com estes alunos que tem em sua posse todos os dados com eles 

relacionados.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----A senhora Dr.ª Rosário Almeida interveio para informar que trabalha mais os dados que 

lhe são dados pelas senhoras educadoras, de um modo geral e que estão diretamente 

relacionados com a sala de aula. Conclui, referindo que é um trabalho interessante e que os 

dados das crianças com NEE deveriam estar incluídos na avaliação apresentada na reunião. 

----Interveio o senhor Eng.º Patrício para referir que uma das competências do Conselho 

Municipal de Educação, relativamente aos alunos com NEE, passa por fazermos um reflexão 

muito séria nesta área. A nível do concelho é uma área em que se tem trabalhado muito e 

bem, sendo que, numa próxima reunião a Educação Especial fará parte da ordem de 

trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------------  

----A senhora Dr.ª Margarida Henriques usou da palavra para perguntar se os Educadores de 

Infância sabem quais são as crianças que frequentam o ensino pré-escolar e que são seguidos 

pela consulta de desenvolvimento do hospital de Viseu.------------------------------------------ 

----A senhora Dr.ª Rosário Almeida informou que todas as informações/relatórios 

relacionadas com as crianças de NEE são do conhecimento das senhoras Educadoras.-------    

  ----Ponto segundo: Balanço do Ensino Básico ------------------------------------------------------  

 ----O senhor Eng.º Patrício informou que a representante do Ensino Básico, Dr.ª Ilda 

Barreiros, não estava presente na reunião porque se encontrava naquele momento numa 

reunião do conselho de turma mas, iria ler/apresentar/citar alguns pontos mais importantes 

do relatório enviado pela Dr.ª Ilda Barreiros.----------------------------------------------------------

----O senhor Eng.º Patricio começou por apresentar alguns destaques relativamente ao 1.º 

ciclo. A taxa de sucesso escolar global por disciplina tem vindo a diminuir ao longo dos 

últimos 3 anos letivos; a taxa de qualidade do sucesso (sem negativas) é mais elevada no 4.º 
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ano e a taxa de insucesso escolar na área de matemática desceu em todos os anos de 

escolaridade. Ao nível do 2.º ciclo a taxa de sucesso escolar global desceu relativamente ao 

período passado; em 2/3 das turmas do 5.º ano aumentou o número de alunos em risco de 

retenção em relação ao 1.º período e em 2/3 das turmas do 6.º ano diminui o número de 

alunos em risco de retenção em relação ao 1.º período. Ao nível do 3.º ciclo a taxa de sucesso 

escolar global manteve-se idêntica à do período passado; em metade das turmas do 7.º ano 

aumentou o número de alunos em situação de retenção e em 2/3 das turmas do 9.º ano 

aumentou o número de alunos em risco de retenção. Em relação ao 1.º ciclo a taxa de 

sucesso escolar foi de 88%, no 2.º ciclo 83,7% e no 3.º ciclo foi de 70%, sendo que no 8.º 

ano foi de 68%, no 9.º ano de 73,7%. Em relação aos alunos subsidiados a taxa de sucesso 

escolar dos alunos do 7.º ano foi de 33%, dos alunos do 8.º ano foi de 28% e dos alunos do 

9.º ano foi de 31%. Em relação aos resultados dos exames do 4.º ano de escolaridade a 

percentagem de positivas a Português foi de 55,4% e a matemática foi de 68,7%, em relação 

à média nacional foi superior, a português foi de 53% e a matemática foi de 64%, referindo 

que em Mangualde a média foi superior à média nacional. -----------------------------------------  

 ----Ponto Terceiro: Balanço do Ensino Secundário-------------------------------------------------  

 ----A senhora Dr.ª Cristina Matos interveio para apresentar os resultados referentes à 1.ª fase 

de exames do 12.º ano referindo também as diferenças dos resultados do nosso Agrupamento 

de Escolas para a média nacional. Ao analisar o mapa apresentado, estatisticamente, referiu 

que as disciplinas de Geometria Descritiva e Geografia A estiveram abaixo da média, sendo 

que, todas as outras estiveram acima da média destacando-se as disciplinas de História A, 

Matemática, Desenho A e Filosofia. Mencionou, também, que a 2.ª fase de exames iria 

decorrer nos dias/semana seguintes, nomeadamente na disciplina de Português. A nível do 

10.º e 11.º ano referiu que ainda não havia dados estáticos, motivo pelo qual não era possível 

apresenta-los.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----O senhor Eng.º Patrício interveio para dizer que apesar de todo o “ruido” gerado em torno 

do ensino secundário e dos exames nacionais, o balanço até foi bastante positivo. -------------  

  ----Ponto quarto: Balanço das Atividades de Enriquecimento Curricular. ----------------------  

 ----O senhor Eng.º Patricio interveio para dizer que em relação às Atividades de 

Enriquecimento Curricular, o balanço é bastante positivo. Apresentou alguns aspetos mais 
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relevantes relativamente aos relatórios apresentados por todos os parceiros (Agrupamento 

Escolas de Mangualde, Raiz dos Saberes, Jorge Manuel Figueiredo dos Santos, Obra social 

Beatriz Pais – Raul Saraiva, Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde, Centro 

Paroquial de Santiago de Cassurrães) no âmbito das AEC.  ----------------------------------------  

 ----Ponto quinto: Relatório Sintético do representante da DGEstE - DSRC, DL7/2003 de 15 

de janeiro, art.º4.º, n.º3. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----O senhor Eng.º Patrício referiu que o representante da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares/Direção de Serviços da Região Centro (DGEstE-DSRC), antiga 

Direção Regional de Educação do Centro (DREC) não estava presente, não enviou o 

relatório sintético nem deu a conhecer a intenção de não estar presente na reunião.---------- 

  ----Ponto seis: Contrato de Autonomia do Agrupamento de Escolas de Mangualde. ----------   

  ----O senhor Eng.º Patrício começou por informar os senhores Conselheiros presentes na 

reunião que no passado mês de maio houve um Conselho Geral Extraordinário para 

viabilizar, ou não, um contrato de Autonomia entre o Agrupamento de Escolas de 

Mangualde e o Ministério da Educação e Ciência. A Câmara Municipal foi convocada para 

essa reunião e aquando da votação entendeu votar contra porque houve no seu entender 

alguns “passos” que não foram cumpridos. Um deles estava relacionado com o parecer que 

deveria ter sido emitido pelo Conselho Municipal de Educação sobre os Contratos de 

Autonomia e que não foi cumprido; em relação ao segundo “passo”, o Contrato de 

Autonomia entre o Agrupamento de Escolas e o Ministério da Educação e Ciência, não 

acrescentava nenhuma novidade. Assim, e no entender dos membros do Conselho Geral 

Extraordinário o contrato de autonomia não passou, foi chumbado nessa reunião. Mais tarde 

a Câmara Municipal foi contatada pelo senhor Diretor do Agrupamento de Escolas que, ao 

saber que se iria realizar uma reunião do Conselho Municipal de Educação, pediu se este 

Órgão se podia pronunciar sobre a proposta que a Câmara Municipal tinha apresentado, ser 

parte ativa deste contrato de autonomia, assim sendo, e por uma questão de coerência para o 

Senhor. Eng.º Patricio não fazia sentido não trazer a este Órgão essa proposta. Assim, 

solicitou a opinião de todos os conselheiros sobre a possibilidade de elaboração de um 

eventual contrato de autonomia a celebrar entre o Ministério de Educação e Ciência, o 
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Agrupamento de Escolas e a Câmara Municipal, sendo que, o parecer do Conselho 

Municipal não é vinculativo.-------------------------------------------------------------------------- 

 ---- O senhor Eng.º Patricio apresentou muito sucintamente algumas das cláusulas que fazem 

parte do Contrato de Autonomia. -----------------------------------------------------------------------  

  --- A senhora Dr.ª Benilde interveio para pedir se era possível abster-se, porque estava a 

representar a Associação de Pais e como este ponto não fazia parte da ordem do dia não foi 

discutido entre os membros que a compõem, entendeu que não devia votar. ------------------ -  

  --- O senhor Eng.º Patricio interveio para dizer que pediu que este ponto fosse incluído na 

ordem do dia porque a conversa com o senhor Diretor do Agrupamento de Escolas surgiu 

após o envio da convocatória para o Conselho Municipal de Educação. Disse, ainda, que de 

acordo com as intervenções de alguns conselheiros, conclui que o Conselho Municipal de 

Educação, em geral, não se opõe à celebração deste Protocolo desde que seja uma autonomia 

efetiva, responsável, democrática, participada e onde as competências dos parceiros estejam 

claramente e devidamente expressas, sendo que, a decisão final caberá, sempre, ao Conselho 

Geral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

  ----Ponto sete: Outros assuntos------------------------------------------------------------------------- 

----O senhor Eng.º Patricio começou por mencionar o convite efetuado à Câmara Municipal 

pela DGEstE – DSRC para participar na reunião sobre o reordenamento da Rede Escolar. 

Informou os restantes Conselheiros que, de acordo com reunião realizada, para o concelho de 

Mangualde não se iriam realizar grandes alterações, apenas algumas preocupações: a 

educação especial ao nível do ensino secundário e as turmas de continuidade. Em relação ao 

Desporto Escolar, o senhor Eng.º disse não ter havido qualquer informação que pudesse ser 

discutida. Informou, também, os senhores Conselheiros sobre o conteúdo do ofício enviado 

pelo Ministério da Educação e Ciência à Câmara Municipal, depois de esta ter solicitado 

explicações sobre a Requalificação da Escola Secundária Felismina Alcântara. 

Relativamente ao transportes Escolares começou por apresentar muito sucintamente o Plano 

de Transportes Escolares, elaborado pelo Gabinete de Educação da Câmara Municipal, 

aprovado em reunião de Câmara a 25 de março de 2013. Mencionou o número de alunos que 

fazem parte dos vários itinerários que se realizarão, pelos autocarros da Autarquia e outras 
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entidades/empresas (empresas de camionagem, IPSS e Táxis) no concelho de Mangualde 

durante o ano letivo 2013/2014, nos vários níveis de ensino. ----------------------------------- 

  ----ENCERRAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------  

  ----Nada mais havendo a tratar, foi pelo senhor Vice-Presidente, Vereador do Pelouro da 

Educação, declarada encerrada a reunião, quando eram 19 horas e 55 minutos, dela se 

lavrando a presente ata que por ele vai ser assinada, bem como pelos restantes membros 

presentes nesta reunião. -----------------------------------------------------------------------------------    

 

Vereador do Pelouro da Educação da CMM  

 

__________________________________________ 

Eng.º Joaquim Patrício 

 

 

Representante do Pessoal Docente Ensino Secundário 

 

_________________________________________ 

Dr.ª Cristina Maria Barros de Matos 

 

 

Representante do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar 

 

____________________________________________ 

Dr.ª Maria Rosário Almeida 

 

 

Representante dos Serviços da Segurança Social 
 
 

______________________________________ 
Dr.ª Margarida Henriques 
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Representante das Forças de Segurança – GNR 

 
 

______________________________________ 
Sargento – Chefe Alberto Rodrigues 

 
 
 
 

Representante da Associação de Pais 
 
 

_____________________________________ 
Dr.ª Benilde da Conceição Vilela 

 
 
 
 

Representante do Centro de Saúde 
 

 
______________________________________ 

Dr.ª Ana Maria C.C. Loureiro 
 
 
 
 

Representante das Juntas de Freguesia 
 
 
 

_______________________________________ 
 Sr. Carlos Manuel A. Martins 
 
 
 
 

Representante do Ensino Superior Privado 
 
 

 
_______________________________________ 

Dr.ª Rumilda Pessoa 
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 Representante do Centro de Emprego 
 
 
 

______________________________________ 
Dr.ª Marta Rodrigues 


