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MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
CÂMARA MUNICIPAL
Ata do Conselho Municipal de Educação
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, pelas quinze horas,
reuniu extraordinariamente a Assembleia do Conselho Municipal de Educação de Oliveira
do Hospital, no Salão Nobre dos Paços do Município, que na ausência do Sr. Presidente
da Câmara Municipal, foi presidida pela Sra. Vereadora da Educação, Prof.ª Maria da
Graça Madeira Brito da Silva, para dar cumprimento à seguinte Ordem do Dia:
1. Aprovação da ata da Reunião Ordinária de 21 de janeiro de 2015 e da ata da
Reunião Extraordinária de 28 de janeiro de 2015
2. Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2015/2016 – emissão de
parecer
3. Parecer sobre a Revisão da Carta Educativa
4. Ofertas Educativas no Município: primeira abordagem
5. Ponto de situação da formação de professores
6. Projeto Educativo Local
Aberta a sessão, a Sra. Vereadora da Educação deu as boas vindas a todos e
agradeceu a disponibilidade dos elementos do Conselho Municipal da Educação que se
encontravam presentes: o Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital,
Dr. José Rodrigues Gonçalves; o representante da Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares – Direção dos Serviços Região Centro, Dr. Rigoberto Correia; a VicePresidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, Dra. Vera
Cunha; o representante dos docentes do Ensino Secundário Público, Prof. Albano Dinis; a
representante dos docentes da Educação Pré-Escolar Pública, Educadora Deolinda
Lucas; a Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Dra. Ana Álvaro; a representante das
IPSS’s que desenvolvem atividades na área da educação, Dra. Isabel Almeida; a
Coordenadora da Saúde Escolar do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior
Norte, Dra. Maria Guiomar Costa; a representante do Instituto da Segurança Social – I. P.
Centro Distrital de Coimbra, Dra. Ana Peres; a representante da Direção Regional do
Centro do IPDJ, Dra. Celeste Moura; o representante do Destacamento Territorial da GNR
da Lousã, Comandante Leonel Cunha e o representante das Freguesias do concelho de
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Oliveira do Hospital, Eng.º Carlos Maia.
Para este Conselho Municipal de Educação foi convidado o Agrupamento de
Escolas de Oliveira do Hospital que esteve representado pela Prof.ª Cristina Borges, a
EPTOLIVA que esteve representada pelo Prof. Daniel Costa, a UCCP – Unidade de
Cuidados da Comunidade do Pinheiro dos Abraços que esteve representada pela
Enfermeira Alexandra Garcia e a CPCJ de Oliveira do Hospital que esteve representada
pelo seu Presidente, Dr. Francisco Rolo.
A representante dos docentes do Ensino Básico Público, Prof.ª Natália Amaral
informou que não poderia estar presente na reunião, pelo que, a sua falta foi considerada
justificada.
Entrando no ponto um da Ordem do Dia – Aprovação da ata da Reunião Ordinária
de 21 de janeiro de 2015 e da ata da Reunião Extraordinária de 28 de janeiro de 2015,
depois de terem sido colocadas à votação, as mesmas, foram aprovadas por
unanimidade.
De imediato passou-se ao ponto dois da Ordem do Dia – Plano de Transportes
Escolares para o ano letivo 2015/2016 – emissão de parecer – onde a Sr. Vereadora da
Educação começou por informar que o referido plano foi enviado para todos os elementos
do Conselho Municipal de Educação aquando do envio da documentação para a sessão
de 22 de abril de 2015.
Esclareceu que o presente ponto passou para esta reunião porque no dia 22 de
abril no momento da votação não se verificava quórum.
Após breves esclarecimentos foi colocado a votação, o Plano de Transportes
Escolares para o ano letivo 2015/2016, tendo sido aprovado por unanimidade emitir
parecer favorável.
Seguidamente passou-se ao ponto três da Ordem do Dia – Parecer sobre a
Revisão da Carta Educativa – A Sra. Vereadora da Educação começou por relembrar que
este assunto já havia sido apresentado na sessão extraordinária realizada no dia 28 de
janeiro de 2015 e que todos os presentes tinham na sua posse o referido documento em
CD para analisarem e enviarem os seus contributos.
A Sra. Vereadora da Educação deu a palavra ao Dr. António Rochette que
começou por dizer que os elementos do CME tiveram acesso ao documento em janeiro e
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que nessa altura foi pedido que analisassem e enviassem contributos. Deu conhecimento
que até à presente data não tinha recebido qualquer contributo, pelo que, o passo
seguinte seria emitir parecer para que possa ser presente em executivo da Câmara
Municipal e posteriormente ser presente em Assembleia Municipal.
A Dra. Isabel Almeida pediu a palavra para informar que no que diz respeito ao
jardim de infância da Obra. D. Josefina da Fonseca a data de entrada em funcionamento
não está correta, pelo que, solicitou que fosse corrigida e que facultaria, por email, as
retificações a fazer.
Como não houve mais intervenções e sob sugestão do Dr. Rigoberto Correio a Sra.
Vereadora da Educação fez a seguinte intervenção que posteriormente servirá como texto
para acompanhar o documento da Emissão de Parecer da Carta Educativa:
“Consciente de que a Carta Educativa é um instrumento de enorme relevância para
o território do concelho de Oliveira do Hospital, a Revisão da Carta Educativa tem sido
uma prioridade deste Município. Ao longo dos últimos meses, a equipa da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, com vista ao planeamento e reorganização da Rede
Escolar com base nos últimos indicadores Demográficos, Socioeconómicos e Escolares
do território Municipal, apresentou no Conselho Municipal de Educação realizado no dia
28 de janeiro uma proposta de “Revisão da Carta Educativa do Município de Oliveira do
Hospital”.
Após a apresentação, análise, discussão e recolhidos os contributos dos
conselheiros, este Conselho Municipal de Educação, entende que o documento
supracitado é um documento que assenta num estudo sério, profundo que mais do que
um diagnóstico do sistema educativo municipal é sem dúvida um documento estruturante
para a construção de um Plano Estratégico para a Educação no território.”
De imediato colocou à votação a emissão de parecer favorável, tendo sido
aprovado por maioria com a abstenção do Dr. Rigoberto Correia.
O Dr. Rigoberto Correia pediu a palavra para esclarecer que reconhecia que foi
feito um trabalho de fundo, no entanto, como representante da DGEstE não se podia
pronunciar neste momento, pelo que, na emissão de parecer absteve-se.
Para concluir, realçou o bom trabalho que foi feito ao longo dos últimos meses até
chegar ao documento final.
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Em seguida, tomou a palavra o Dr. António Rochette para dar início ao ponto
quatro da Ordem do Dia – tendo começado por dizer que o que veio fazer à presente
reunião era essencialmente dar corpo a uma nova fase do Projeto Educativo Local.
O Dr. António Rochette, passou de imediato à apresentação do contexto escolar de
Oliveira do Hospital: população escolar, resultados dos exames, retenções e abandono e
escolaridade da população, que se anexa e fica a fazer parte integrante desta ata (anexo
1).
O Dr. António Rochette, após ter terminado a apresentação passou a palavra à
Dra. Patricia Figueiredo para dar continuidade à Ordem do Dia e proceder à apresentação
do documento que se anexa e fica a fazer parte integrante desta ata (anexo 2).
A Dra. Patricia Figueiredo após ter terminado a sua apresentação passou
novamente a palavra ao Dr. António Rochette que começou por esclarecer que o que
pretenderam com estas apresentações era “abanar” com dados reais.
Esclareceu que a sua equipa já tem ideias para a formação profissional para o
concelho, no entanto, não as quiseram apresentar porque são da opinião que
primeiramente devem ser discutidas com as escolas e com o executivo da Câmara
Municipal.
Referiu que a definição de estratégia apresentada pela Dra. Patricia Figueiredo foi
discutida com a autarquia.
Para terminar acrescentou que, cada vez mais, se tem de trabalhar numa lógica de
município mas no intermunicipal e que temos de procurar alunos nos concelhos vizinhos.
Em seguida, a Sra. Vereadora da Educação perguntou se algum dos elementos
presentes se queria pronunciar acerca das apresentações feitas pela equipa do PEL,
tendo tomado de imediato a palavra o Dr. Rigoberto Correia para reforçar que a nível da
oferta formativa terá sempre de se ter uma visão supramunicipal e procurar quais as
necessidades dos concelhos vizinhos.
Para dar continuidade à Ordem do Dia, a Sra. Vereadora da Educação solicitou à
equipa do PEL que fizesse o ponto de situação das formações de professores, pelo que,
foi dada a palavra à Dra. Patricia Figueiredo que começou por relembrar que já tinham
falado nas formações no último Conselho Municipal de Educação.
Aproveitou para relembrar que foram abertas as inscrições para as duas
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formações: uma para repensar a escola no território e a outra para construir conteúdos
para as aulas com recurso ao território.
Informou que no âmbito das formações estão a ajudar o Agrupamento de Escolas a
elaborar o seu Projeto Educativo.
Deu conhecimento que a primeira sessão foi essencialmente para auscultar o
corpo docente e a direção sobre o que pretende o Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Hospital para o seu projeto de escola.
Informou que esteve presente numa das sessões o Professor Adelino Calado de
Carcavelos que foi convidado para falar do seu projeto educativo que, no entender da
equipa do PEL, é um projeto feito na escola pública e que cumpre todas as regras, mas
ainda assim, é um projeto inovador com uma abordagem diferente.
Continuou, dizendo que começou a ser feito o enquadramento a partir do
sucesso/insucesso.
Relativamente à EPTOLIVA os docentes informaram que não estavam em fase de
repensar o seu projeto, pelo que, foi assumido o compromisso de voltar a abrir a formação
de construir recursos para o território de uma forma mais ampla e que em princípio será
marcada em julho.
Seguidamente tomou a palavra o Prof. Daniel Dinis para dizer que relativamente à
oferta formativa o que foi apresentado, como base de trabalho, está muito bom e que
nesta reunião ficou a perceber o porquê da equipa do PEL estar há tanto tempo no
terreno e que efetivamente a recolha de tantos dados nem sempre é fácil de fazer.
Aproveitou para dar os parabéns a toda a equipa do PEL pelo bom trabalho que
apresentou e reforçar que vai ser uma mais-valia para toda a comunidade escolar.
Quanto à formação, na sua opinião, é muito importante quer para a EPTOLIVA,
quer para o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, bem como a articulação
entre estas duas escolas.
Para terminar, o Prof. Daniel Dinis, afirmou que irá sensibilizar os professores para
frequentar a formação de docentes a qual considera muito pertinente.
A Sra. Vereadora da Educação informou que tem havido articulação entre o
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, a EPTOLIVA e até com o Município de
Tábua na escolha da oferta formativa.
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Pelas dezassete horas e cinquenta e sete minutos, e nada mais havendo a tratar,
deu-se por concluída a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e
aprovada vai ser assinada pela Sra. Vereadora da Educação, Maria da Graça Madeira
Brito da Silva e por mim que a secretariei.
Oliveira do Hospital, 20 de maio de 2015

_________________________
Prof.ª Maria da Graça Brito da Silva

_______________________
Rosa Adriana Mendes de Jesus
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