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Ata do Conselho Municipal de Educação

Ao sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, pelas catorze
horas e trinta minutos reuniu a Assembleia do Conselho Municipal de Educação de
Oliveira do Hospital, no Salão Nobre dos Paços do Município, sendo presidida pela
Sra. Vereadora da Educação, Maria da Graça Madeira de Brito Silva, para dar
cumprimento à seguinte ordem de trabalho:

1. Apresentação dos conselheiros
2. Análise do Regimento do C.M.E
3. Aprovação da última ata
4. Informações
5. Plano de Atividades do ano 2017/2018
6. Calendarização das Reuniões do C.M.E.
7. Parecer da alteração ao Plano de Transportes 2017/2018
8. Bolsas de Estudo – Ensino Superior 2017/2018
9. Proposta dos projetos/políticas educativas para o mandato 2017/2021
10. Outros Assuntos
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 Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento Escolas de Oliveira do Hospital, Eng.º Lode Verstraete; o
Diretor da Eptoliva, Prof.º Daniel Costa; a representante dos docentes do Ensino
Básico Público, Prof.ª Natália Amaral; a representante dos docentes da Educação
Pré-Escolar Pública, Educadora Graça Figueiredo; a representante do Instituto da
Segurança Social – I.P. Centro Distrital de Coimbra, Dr.ª Ana Peres; as
Representantes do Centro de Emprego e Formação Profissional de Arganil, Técnica
Célia Castanheira e Armanda Moura; o Diretor do Agrupamento de Escolas de
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Oliveira do Hospital, Prof.º Carlos Carvalheira; o representante dos docentes do
Ensino Secundário Público, Prof. Gina Pereira; a Vice-Presidente da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, Dr.ª Vera Cunha; o Representante
da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção dos Serviços
Regionais, Dr. Rigoberto Correia; a Representante das IPSS’s que desenvolvem
atividades na área da educação, Dr.ª Paula Mendoça; a Gestora do programa da
Saúde Escolar do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte, Dr.ª
Maria Guiomar Sarmento; o Representante das Freguesias do Concelho de Oliveira
do Hospital, Prof.º António Soares; o Presidente da Associação de Estudantes do
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Sr.º Ricardo Ferreira e a
Representante da Direção Regional do Centro do Instituto Português do Desporto e
Juventude, Dr.ª Celeste Moura. Como convidada, neste Conselho Municipal de
Educação, esteve presente a representante da UCC Pinheiro dos Abraços, Enf.ª
Alexandra Garcia; o Representante da Associação de Estudantes da Eptoliva, Sr.º
Henrique Castanheira e a representante da Associação de Estudantes da ESTGOH,
Sr.ª Vanda Sardinha.
De acordo com a ordem de trabalho, ponto um – Apresentação dos
Conselheiros - todos os conselheiros procederam à respetiva apresentação.
De seguida, a Sra. Vereadora da Educação passou para o ponto dois Análise do Regimento do C.M.E- não foi sugerida qualquer alteração. Passou-se de
seguida para o ponto três da ordem de trabalho – Aprovação da ata da última
reunião - onde a Srª. Vereadora da Educação colocou à votação a ata da reunião
ordinária de dezanove de julho de 2017, tendo a mesma sido aprovada por maioria,
com a abstenção dos elementos que, na última reunião, não tinham estado
presentes.
Seguidamente, a Srª. Vereadora da Educação passou para o ponto quatro –
Informações - onde prestou as informações que se anexam e ficam a fazer parte
integrante desta ata (anexo I).
De seguida, a Sr.ª Vereadora da Educação passou a palavra ao Senhor
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Presidente da Câmara Municipal que começou por saudar todos os presentes e
referiu que se alegrou ao ver o Salão Nobre tão alargado, fazendo uma saudação
especial a todos uma vez que é o primeiro Conselho Municipal da Educação deste
ano letivo. A educação é um setor que é melhorado e criado por todos os parceiros
presentes. Um País com uma boa educação é um País feliz, é uma construção de
uma cidade futura. A Câmara Municipal tem uma forte obrigação de apostar em
fortes meios e recursos na área da educação. A nossa cidade tem uma boa
educação e uma boa escola afirmando-se uma pessoa altamente critica em relação
aos rankings a nível nacional uma vez que são comparadas escolas que por vezes
não são comparáveis em muitos níveis em que muitas vezes transcendem o ter bons
ou menos bons professores, por vezes o aspeto social e económico fala mais alto.
Reforçou que o Mega Agrupamento de Escolas, a Eptoliva e a ESTGOH são
óptimas escolas e desafiadoras. Acrescentou que este executivo terá que criar um
conjunto de melhores condições para que os alunos tenham uma melhor
aprendizagem. Clarificou que não se conforma com o facto de Oliveira do Hospital
não ter um centro de escolar digno desta cidade. Explanou que deveria ser traçado
um desígnio: construção de um centro escolar pois no seu entender é algo
fundamental.
O Sr. Presidente da Câmara aproveitou para informar os presentes que
relativamente à retirada do amianto da escola tem sido um processo bastante
moroso com o tribunal de contas tratando-se de muita burocracia. Referiu ainda que
tem a noção de que estão a ser prejudicados um conjunto de alunos, docentes e
auxiliares e que a obra já deveria estar concluída, neste momento pedindo sinceras
desculpas a todos os lesados. Esclareceu que o dinheiro está cabimentado para a
obra mas esta não pode avançar sem ter o aval do tribunal de contas. Informou que
o setor da educação é um setor que este executivo tem como prioritário, dando
exemplo desde as bolsas de estudo até aos transportes escolares.
O Presidente da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de
Oliveira do Hospital, Sr.º Ricardo Ferreira pediu a palavra para questionar o Sr.º
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Presidente da Câmara em que consiste o visto do tribunal de contas. Em resposta o
Sr.º Presidente da Câmara respondeu que o visto é uma autorização em relação à
obra conforme se encontra tudo em conformidade com as leis vigentes. Retomando
a palavra o Presidente da Associação de Estudantes referiu que não compreende se
o dinheiro já se encontra cabimentado o porquê de a obra não avançar ao qual o Sr.º
Presidente da Câmara explica que a candidatura ainda não está aprovada e nunca o
visto é dado logo à primeira. O tribunal de contas tem um papel determinante na
fiscalização às câmaras municipais frisando que isto é um assunto difícil de
entender.
O Sr.º Presidente da Câmara despede-se de todos dando os parabéns à
Adeptoliva pois tem sido uma escola que tem crescido muito com filosofias
diferentes.
A Sr.ª Vereadora de Educação antes de prosseguir com a ordem de trabalho
referiu que a escola Eptoliva se encontra de parabéns uma vez que conquistou o
honroso terceiro lugar a nível nacional e o primeiro a nível distrital nos rankings de
2017.
O Dr. Rigoberto Correia pediu a palavra para esclarecer que os rankings não
são da responsabilidade do Ministério da Educação, explicou que este só liberta as
notas internas e externas os “média” é que fazem os rankings. Há escolas que se
situam a níveis diferentes pois é conforme os jornalistas que os fazem. Retomando a
palavra a Sr.ª Vereadora de Educação também deu os parabéns ao A.E.O.H. uma
vez que teve a analisar os rankings e em relação à disciplina de matemática,
contrariamente, ao que era espetável foi a disciplina que teve melhores resultados
sendo um bom indício de melhoramento.
O Diretor do A.E.O.H. pediu a palavra começou por saudar a presença de
todos pois só assim com esta presença maciça se compreende e se agiliza todos os
assuntos da educação. Saúdou a Eptoliva por ter conquistado com muita honra, o
terceiro lugar a nível nacional. Acrescentou que o importante é o esforço diário que
todos os agentes educativos (pais, encarregados de educação, alunos e
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professores) fazem o melhor pelos alunos, pelo funcionamento da escola e isso é
que é o melhor dos do rankings A.E.O.H..
Para terminar e relativamente às obras da escola secundária e a EB é de fato
uma novela que se tem arrastado já algum tempo. Valorizou todo o esforço que o
Presidente da Câmara e a perseverança que em conjunto com a Sr.ª Delegada
Regional terem ido buscar aquele valor à comunidade centro 2020 para poder fazer
as obras que os seus anteriores colegas há já alguns anos tinham vindo,
insistentemente, a reclamar e por todos nós é verificada a necessidade urgente de
requalificar tanto a escola secundária como a EB2,3. Informou que quando decidiu
avançar para o cargo de diretor era um dos seus grandes objetivos realizar esta
obra. Referiu ainda que há muitos anos que se conhece a necessidade da
importância da realização desta obra, esclarecendo ainda que esta obra não é da
responsabilidade do Município mas sim do Ministério da Educação. Concordou com
o Sr.º Presidente da Câmara quando este afirmou que Oliveira do Hospital já
merecia um centro educativo, reforçou que há necessidade desta infraestrutura que
possa albergar todos os alunos incluindo o Pré.Escolar e 1.º CEB. Explicou que é
fundamental que se possa disponibilizar um melhor serviço educativo a todos os
alunos pois continuam aulas a funcionar em instalações que já existem há mais de
trinta anos e que de facto não são as mais adequadas. Deixou a esperança de que
todos juntos consigamos dotar Oliveira do Hospital com melhores condições, que
outrora já devia ter sido feita esta aposta.
De seguida, a Sra. Vereadora da Educação passou para o ponto cinco - Plano
de Atividades do ano 2017/2018, plano este que foi distribuído a todos os presentes
(anexo II) para em conjunto ser analisado, salvaguardando que deveria ter sido
delineado por todos os conselheiros mas face a este ano ser um ano atípico e o ano
tinha de arrancar. Clarificou que as atividades expostas não fugiram muito das
realizadas no ano transato e explicou que pode ser alterado, pois não se trata de um
documento estático, e frisou que por vezes até o próprio executivo o altera. O
referido plano ficará como anexo fazendo parte integrante desta ata. Sobre o referido
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documento ninguém se pronunciou sendo pedido aos conselheiros que estivessem à
vontade para participar com contributos neste plano.
Foi dada a palavra ao Sr.º Diretor do A.E.O.H. que informou todos os
presentes que em conjunto com a Câmara Municipal e as Juntas de freguesias do
Concelho o A.E.O.H. vai realizar uma grande ação de sensibilização nos dias 19, 20
e 21 a nível ambiental, cultural e desportiva intitulada – A Festa da Primavera
A.E.O.H. Florir, são um conjunto de ações em que há uma reflorestação, concurso
de fotografias, pinturas etc. Referiu que estas ações têm como grande objetivo
consciencializar os jovens para a necessidade da defesa urgente do ambiente e
envolver toda a comunidade educativa, apelando a participação de todos os
presentes.
A Sra. Vereadora da Educação, deu os parabéns ao A.E.O.H. pela iniciativa,
e lançou mais uma vez o desafio ao A.E.O.H. para se fazer representar nas marchas
populares. Agradeceu a participação das IPSS’S com a colaboração das marchas
infantis pois estas dão um brilho especial a este evento.
A Dr.ª Guiomar Sarmento no uso da palavra informou todos os presentes que
quer os elementos do A.E.O.H. quer das IPSS’S irão receber uma convocatória para
estarem presentes no centro de saúde numa formação sobre a necessidade de
identificar casos de evicção escolar e explicou que haverá uma formação de
sensivelmente duas horas.
A Dr.ª Celeste Moura pediu a palavra, para frisar que talvez não será no
âmbito do plano de atividade, mas apresentou uma atividade em que dá apoio às
famílias relativamente à ocupação dos jovens em tempos livres. Tomou a liberdade
de propor às entidades e aos jovens presentes o programa OTL de curta duração
que será de uma ou duas semanas, e um outro OTL longa duração, em que
necessita de jovens para exercerem o papel de monitores e posteriormente ocupar
outros jovens participantes. Também informou que à semelhança dos anos
anteriores vai decorrer a “GeraçãoZ” um projeto voluntariado direcionado para as
associações inscritas no registo nacional das associações juvenis para que possam
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desenvolver enquanto organizadoras mas para que precisam de jovens voluntários
para as desenvolver. Deu conhecimento de que na página da net do IPJ se
encontram todas estas publicações e por vezes há projetos que não são
desenvolvidos por falta de inscrições dos jovens. Deu a conhecer que existe também
um programa de voluntários para a natureza e floresta, em que o ano passado
houve a tentativa de implementação deste projeto e não se pôde avançar porque
não houve jovens voluntários, frisou que houve associações interessadas mas sem
as inscrições dos jovens não se pode arrancar com este projeto. A Sr.ª Vereadora da
Educação agradeceu as intervenções e dando continuidade à ordem de trabalho
passando para o ponto seis da ordem de trabalho – calendarização das reuniões do
C.M.E, a Sr.ª Vereadora da Educação apresentou uma proposta das datas para
juntamente com todos os conselheiros decidirem tendo ficado agendado para
dezoito de abril e onze de julho sendo que a de setembro marcar-se-ia mais à frente.
Passando para o ponto sétimo da ordem de trabalho – Parecer da alteração ao
Plano de Transporte 2017/2018 – (anexo III). A Sr.ª Vereadora da Educação coloca
à votação esta alteração e foi aprovada por unanimidade.
Passando ao ponto oitavo da ordem de trabalho – Bolsas de Estudo Ensino
Superior 2017/2018 informou que este ano é um ano especial uma vez que existe
um número elevado de candidaturas num total de cento e trinta e cinco ( cariz social
e mérito escolar).
A Sr.ª Vereadora da Educação deu continuidade, à ordem de trabalho e
relativamente ao ponto nono - Proposta de Projetos/Políticas Educativas para o
Mandato 2017/2021 destacou alguns deles discutidos pela equipa do executivo em
permanência: Construção do Centro Educativo para OHP, Equipar gradualmente as
escolas com equipamentos informáticos através do programa “Clik Educar “,
Continuar a requalificar e a garantir a manutenção das escolas existentes, Obras na
escola sede, implementar um Novo normativo de mérito escolar e Implementação de
uma nova plataforma de gestão municipal de educação.
A Sr.ª Vereadora da Educação felicitou toda a direção da ESTGOH, bem
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como docentes, auxiliares e alunos por dignificarem tão bem o ensino superior no
nosso concelho. Referiu ainda que é um ano muito interessante em relação a esta
oferta, pois a dinâmica da captação de alunos e a forma como têm trabalhado levou
a que conseguisse alcançar um número significativo de alunos 410 e aproveitou para
fazer o agradecimento.
O Diretor do A.E.O.H. alertou para o fato de existirem um conjunto de turmas
no âmbito do Qualifica, e aproveitou para apresentar a docente responsável: Gina
Pereira. Há um conjunto de turmas que estão a funcionar em várias partes do
concelho com um número que não é o desejável, mas é algo que se deve
reconhecer a sua importância no concelho. Acrescentou que se deve valorizar e
proporcionar para que todos os habitantes o concelho ou de outro possam vir a
frequentar estas qualificações. A professora Gina tomou a palavra para referir que o
centro qualifica surgiu para dar resposta à formação de adultos. Existe um conjunto
de atividades que seria importante divulgar.
A Sr.ª Vereadora da Educação lançou o desafio de reunirem tanto o A.E.O.H.
como o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a Eptoliva para
consolidar isso mesmo.
Fazendo uso da palavra, a Representante do Centro de Emprego e Formação
Profissional de Arganil, a Dr.ª Célia Castanheira informou que estão a decorrer em
Oliveira do Hospital dez a quinze cursos para adultos ativos desempregados e
empregados. O plano de ação para este ano é bastante ambicioso, verifica-se cada
vez mais um maior número de pessoas a querer aumentar a sua qualificação, há
formação em várias modalidades educação e formação de adultos ao nível básico e
secundário; formações modelares, medidas ativas e aprendizagem em que
abrangem um público muito vasto que contribuem para aumentar as competências e
qualificação das pessoas mas também para dinamizar a economia do concelho e da
região, uma vez, que existem muitas salas alugadas no concelho. Neste momento
estão abrangidas cerca de 100 a 150 pessoas desempregados em formação.
Tomando a palavra a Representante do Centro de Emprego e Formação
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Profissional de Arganil, a Dr.ª Armanda Moura afirmou que era importante debater
este tema, a formação para adultos neste órgão, pois por vezes fala-se da educação
para as crianças mas esquecemos da formação para adultos e como eles atuam e
era importante interligar.
Informou que o serviço de Emprego e Formação Profissional de Arganil
também tem uma estrutura que se chama centro qualifica, que aposta
essencialmente na qualificação profissional de adultos e maioritariamente adultos
empregados, isto é pessoas que iniciam a sua vida profissional sem terem a
formação específica nas áreas ou querem uma requalificação profissional,
trabalhando com esse público. Há uma parceria com as IPSS’S na área da geriatria,
na área da educação e nas empresas na área dos têxteis, em relação à área da
restauração sentiu-se que há necessidade de também desenvolver pois há uma
grande procura.
Reforçou a ideia de que deveria ser feita uma reunião, uma vez, que existem
no concelho dois centros que promovem a educação e a formação de adultos era
importante haver uma convergência entre o IEFP e AEOH.
Informou que o Município aceitou o desafio da qualificação profissional e vai
arrancar hoje com a saída profissional de técnico de Ação Educativa, e que os
colaboradores que trabalham no Município nesta área, inscreveram-se e vão iniciar
uma formação continua adquirindo uma qualificação. Desafiou também os
trabalhadores do A.E.O.H. a participarem nesta formação. Referiu ainda que estão
recetivos a perceber, colaborar e a responder a todas as necessidades, sempre
numa perspetiva de melhoria contínua. O Gabinete de Inserção Profissional teve um
alargamento de horário ao nível da formação, ficando as quartas, quintas e sextas
disponíveis.
Relativamente ao ponto dez da ordem de trabalho - Outros Assuntos a Sr.ª
Vereadora da Educação, questionou o Presidente da Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento Escolas de Oliveira do Hospital como
correu a brilhante iniciativa da palestra sobre a Violência nas Escolas e aproveitou

9/11

MUNICÍPIO

DE

OLIVEIRA

DO

HOSPITAL

CÂMARA MUNICIPAL
para dar os parabéns pela iniciativa e deu conhecimento que, por motivos de agenda
não pôde estar presente.
Tomou a palavra o Presidente da Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento Escolas de Oliveira do Hospital para informar que a nova
direção delineou um ciclo de conferências durante este ano letivo, que começou na
sexta-feira passada, correu bastante bem, com uma participação de cerca de
sessenta pessoas e deu a conhecer que a próxima realizar-se-á no mês de maio,
convidando todos os presentes.
O Sr. Diretor do A.E.O.H. congratulou a nova direção de Associação de Pais
sendo este um parceiro muito importante, aproveitou e apelou a todos os
conselheiros a irem para as ruas verem os nossos mil e quinhentos figurantes na
organização do desfile de carnaval é uma atividade emblemática do A.E.O.H..
Tomou a palavra a representante do Instituto da Segurança Social – I.P.
Centro Distrital de Coimbra, Dr.ª Ana Peres, onde deu a conhecer aos conselheiros
que no âmbito do Núcleo Local de Inserção (NLI), Rendimento Social de Inserção
(RSI) e da Rede Local de Intervenção Social (RLIS) atendendo ao público-alvo que
acompanham, convidou os parceiros quer do IEFP quer do A.E.O.H. para virem
apresentaram o programa qualifica em sede de reunião de cada estrutura operativa
aos restantes parceiros e equipas técnicas. Como é do conhecimento de todos os
parceiros e no âmbito da RSI são acompanhados indivíduos/famílias que não têm
escolaridade no âmbito destas estruturas e que era de todo conveniente perceber se
o programa se adequa ao perfil dos indivíduos/famílias.
A Dr.ª Ana Peres atendendo às suas funções técnicas disponibilizou-se a
participar na reunião proposta pela Srª Vereadora da Educação, concordou com a
proposta, de articular com o IEFP a promoção de formação adulta adequada a estas
famílias que não têm escolaridade obrigatória. Fez ainda notar que, em tempos,
havia formação e atualmente verifica-se esta lacuna.
A Sr.ª Vereadora da Educação concordou dizendo que será uma mais-valia
para conseguir abranger todo o público.
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Pelas dezassete horas e trinta 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, 7 de fevereiro de 2018.

_________________________
Prof.ª Maria da Graça Brito da Silva

_______________________
Josefa Lemos Lopes
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