MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
CÂMARA MUNICIPAL

Ata do Conselho Municipal de Educação
Aos dezassete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, 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. Aprovação da ata da última reunião
2. Informações
3. Análise do Sucesso/Insucesso do 3º Período
4. Balanço dos Projetos/Atividades do Ano Letivo 2018/2019:
a) Escola+Feliz
b) Empreendorismo nas Escolas
c) Hábitos de Alimentação Saudável: (Projeto Heróis da fruta,
Refeição diária saudável, Regime da fruta escolar e Outros)
d) Dramatizando
5. Oficina do Território – Balanço e Proposta
6. Valências de Apoio à Família -Funcionamento
7. Preparação do Ano Letivo 2019/2020:
a) Calendário Escolar
b) Rede Escolar e Oferta Formativa
c)

Proposta Plano de Atividades 2019/2020 - Contributos

d)

Ação Social Escolar
i.

Refeições escolares

ii.

Recursos pedagógicos

iii.

Auxílios Económicos

iv.

Transporte Escolares
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8. Férias Ativas - Informação
9. Atividade de Verão – Pré- Escolar - Informação
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 representante da Assembleia Municipal de Oliveira do
Hospital, Sr. Carlos Mendes; o Diretor da Eptoliva, Prof. 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; o Diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Prof.
Carlos Carvalheira; a representante dos docentes do Ensino Secundário Público,
Prof.ª Gina Pereira; a representante do Instituto da Segurança Social – I.P. Centro
Distrital de Coimbra, Dr.ª Ana Peres; a Representante do Centro de Emprego e
Formação Profissional de Arganil, Técnica Célia Castanheira; e a Representante das
Freguesias do Concelho de Oliveira do Hospital, Sr.ª Margarida Claro Ferreira.
Como convidada, neste Conselho Municipal de Educação, esteve presente a
Psicóloga Catarina Cardoso do Projeto “Escola+Feliz” do Município de Oliveira do
Hospital.
A Sr.ª Vereadora da Educação, deu inicio à ordem de trabalho e de acordo
com o ponto um – Aprovação da ata da última reunião, colocou à votação a ata da
reunião ordinária de dezoito de maio de dois mil e dezanove, tendo a mesma sido
aprovada por maioria, com a abstenção dos elementos que, na última reunião, não
estiveram presentes.
Seguidamente, a Sr.ª Vereadora da Educação passou ao ponto dois –
Informações, que se anexam e ficam a fazer parte integrante desta ata conforme o
documento anexo I.
Relativamente ao ponto três da ordem de trabalho – Análise do
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sucesso/insucesso do 3.º Período, a Sr.ª Vereadora da Educação leu a avaliação
relativamente ao Jardim de Infância das IPSS’s deixada pela Dr.ª Paula Mendonça,
representante das IPSS’S que desenvolvem atividades na área da educação. Os
restantes representantes de cada nível de ensino do AEOH apresentaram os
resultados escolares através dos documentos, anexo II, apensos a esta ata e que
fazem parte integrante da mesma.
O Diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Prof. Carlos
Carvalheira, pediu a palavra para reforçar e enaltecer que o ano foi globalmente
positivo, uma vez que houve esforços de todos os docentes, pessoal auxiliar e
técnicos. A representante dos docentes do Ensino Básico Público, Prof.ª Natália
Amaral, acrescentou que todo este sucesso se deve ao fato de existir um número
elevado de alunos que estão a ser acompanhados pela equipa multidisciplinar,
equipa esta, que tem estado a fazer um excelente trabalho.
A Sr.ª Vereadora da Educação reconheceu que o IEFP tem participado em
algumas atividades com o Município e têm tentado incutir nos seus formandos
algumas regras e princípios da parentalidade, nomeadamente no acompanhamento
do percurso escolar dos seus filhos e também isto tem sido uma ajuda fundamental
pois existem alguns encarregados de educação mais fragilizados. Salientou que é de
todo louvável fortalecer e dar continuidade a esta parceria.
Relativamente ao ponto quatro da ordem de trabalho – Balanço dos
Projetos/Atividades do ano letivo 2018/2019, a) Projeto Escola+Feliz, a Sr.ª
Vereadora da Educação salientou que é um projeto de grande relevância dando a
palavra a Psicóloga Ana Catarina Cardoso. Esta explicou que o projeto correu muito
bem este ano e deram a conhecer os dados, através dos documentos que constam
no anexo III que fica anexo à ata e que faz parte integrante da mesma.
Relativamente à b) Empreendorismo nas Escolas, a Sr.ª Vereadora da Educação
referiu que este projeto municipal articulado é uma aposta da CIM RC, 19
municípios, que consiste em promover junto das escolas projetos empreendedores
que procuram incentivar os alunos a desenvolver as suas capacidades criativas,
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inovadoras e tecnológicas na criação de uma ideia. São desenvolvidos projetos
diferenciadores de acordo com os diferentes níveis de ensino.
A Expo-empresas Artes e Ofícios, decorreu, no dia 25 de maio, em Vila Nova
de Poiares, a II “Expo | Empresas, Artes e Ofícios”, na qual esteve integrada a final
intermunicipal do concurso dirigido ao 3.º ciclo, uma iniciativa da CIM Região de
Coimbra, que contou com o apoio do Município de Vila Nova de Poiares. O concelho
de Oliveira do Hospital esteve representado pelo projeto “ABC do Pãorelho”,
desenvolvido pelas turmas 7.º A e 7.º B do Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Hospital, que se propõe a promover o consumo do “Pãorelho”, produto autóctone
criado por alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, atuando numa
tripla dimensionalidade de cariz empreendedor: documentário-embalagem-roteiro
turístico.
No Palco Com Gaspar e a Inês, decorreu no dia 14 de junho, no Salão
Multiusos do Agrupamento der Escolas de Oliveira do Hospital a apresentação dos
projetos participantes na atividade “No Palco com o Gaspar e a Inês”, dirigida aos
alunos do 1.º ciclo. Esta actividade no ano letivo 2018/2019, contou com a
participação de três turmas, a saber: 21 alunos do 4.ºA da professora Libânia
Santos, 23 alunos do 4.º B da professora Lucília Martinho e 24 alunos do 4.ºC da
professora Olga Veloso. A atividade contou assim com a participação de 68 alunos e
3 professores, todos eles da Escola Básica n.º 1 de Oliveira do Hospital, felicitando e
agradecendo a todos os alunos e professores participantes pelo empenho e trabalho
desenvolvido no sentido de incutir a todos (alunos, encarregados de educação e
público em geral) o interesse em conhecer melhor o património cultural do concelho
de Oliveira do Hospital.
Em relação à alínea c) - Hábitos de Alimentação Saudável: (Projeto Heróis da
fruta, Refeição Diária Saudável, Regime da fruta escolar e Outros) a Sr.ª Vereadora
da Educação referiu que o balanço do programa da Fruta Escolar tem como principal
objetivo sensibilizar para o consumo da fruta e reduzir a obesidade infantil
O projeto HERÓIS DA FRUTA – LANCHE ESCOLAR SAUDÁVEL, uma parceria
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entre o Município de Oliveira do Hospital e a APCOI – Associação Portuguesa
Contra a Obesidade Infantil, com a colaboração do Agrupamento de Escolas de
Oliveira do Hospital e a Unidade de Cuidados Continuados do Pinheiro dos Abraços,
houve a participação da FAAD, que participou com uma sala do infantário no total de
20 alunos, tendo sido uma das finalistas desta edição.
O Município de Oliveira do Hospital tem todo o interesse em se manter
parceiro neste projeto como forma de continuar a ajudar a melhorar os resultados da
Obesidade Infantil, verificados em anos anteriores, no nosso concelho, conforme
informação disponibilizada pela UCC Pinheiro dos Abraços. Regista-se o facto de
existirem mais alunos a consumirem fruta e mais preocupação por parte dos
encarregados de educação em oferecerem aos seus educandos uma alimentação
muito mais equilibrada. Informou que no 1.º CEB beneficiaram deste programa 34
turmas, 11 estabelecimentos de ensinos 628 alunos (o total do n. de alunos
matriculados no concelho). No Pré-escolar beneficiaram deste programa 18
turmas,16 estabelecimentos de ensinos. Ao longo de 30 semanas, duas vezes por
semana foram distribuídas 49740 peças de fruta com valor de investimento de
7958,40€.
Deu a conhecer a todos os presentes de que as ementas estão disponíveis no
site da câmara, bem como, os encarregados de educação poderão consultar
individualmente a ementa e saber o número de refeições que o seu filho consome
através do programa SIGA.
Pediu a palavra, a representante dos docentes do Ensino Básico Público,
Prof.ª Natália Amaral, para informar que este ano existiu muito desperdício de fruta,
sugerindo que à semelhança do que é feito com o leite escolar, passar uma
autorização a questionar os encarregados de educação se desejavam fruta ou não
para os seus educandos. O Diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Hospital, Prof. Carlos Carvalheira interveio e concordou que este projeto é
extremamente importante e que se deve manter para criar hábitos saudáveis nos
alunos e que o AEOH vai criar estratégias internamente para não permitir que os
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pais tomem isoladamente essa decisão e sim fazermos um conjunto de acções de
sensibilização para incentivar o consumo da fruta e combater o desperdício.
Em relação à alínea d) Dramatizando – Jornadas de Teatro Escolar, deu a
conhecer que no passado dia 13 de junho realizou-se mais uma edição do
“Dramatizando - Jornadas de Teatro Escolar”, com a apresentação da Peça de
teatro” As aventuras da Padeira de Aljubarrota”, que surge no âmbito do tema da
Flexibilidade Curricular “ O Pãorelho” as escolas do 1.º Ciclo da Bobadela, Nogueira
do Cravo, Travanca de Lagos e Cordinha apresentam uma peça de teatro onde há a
intervenção de alunos do 1.º ano destas escolas. Na edição deste ano tivemos a
alteração do local do evento pelo que tivemos algumas condicionantes na
organização do mesmo.
A Sr.ª Vereadora da Educação dando continuidade à ordem de trabalho e
relativamente ao ponto cinco – Oficina do Território, referiu que a oficina está a
decorrer na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, desde o dia 16 até dia 18 do
decorrente mês, terminando com uma visita pelo concelho de Oliveira do Hospital. É
uma formação creditada e dirigida a professores para preparação de oferta da AEC
– Oficina de Território. Informou que estão inscritos vinte e cinco professores e
reconheceu que esta AEC tem vindo a melhorar e a ganhar o seu próprio espaço
dentro da comunidade educativa. Restringir esta oferta aos terceiros e quarto anos
de escolaridade também surtiu um efeito positivo, uma vez que, os alunos são mais
velhos e com outra maturidade.
Relativamente ao ponto seis, Valência de Apoio à Família, a Sr-ª Vereadora
da Educação referiu que as normas regulamentares da AAAF/CAF irão manter-se as
do ano letivo anterior, uma vez que não foi enviado nenhum contributo.
Relativamente ao ponto sete da ordem de trabalho – Preparação do Ano
Letivo 2019/2020, a Sr.ª Vereadora da Educação, deu conhecimento que o
calendário

de

funcionamento

das

atividades

educativas

e

letivas

dos

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário
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já foi publicado em Diário da República. Solicitou ao AEOH e à Eptoliva que
avisassem para quando o início dos Cursos profissionais e CEF’S, uma vez que os
transportes têm de ser accionados. Relativamente à rede escolar a Sr.ª Vereadora
da Educação analisou os documentos, anexo IV, que ficam apensos à ata e que
fazem parte integrante da mesma, onde se existe uma preocupação com o jardimde-infância da Lageosa, uma vez que só estão matriculados três alunos. Não se
prevê uma redução significativa na rede escolar em relação ao ano transato.
A Sr.ª Vereadora da Educação, informou os presentes que haverá alterações
que decorre da lei, tanto ao nível dos transportes escolares como nas refeições
escolares, uma vez que as IPSS’S e Juntas de Freguesias não poderão continuar a
colaborar com o Município. Apelou à compreensão de todos pois não vai ser um
processo fácil, o Município tem sempre feito todos os esforços para ajudar a
economia local mas este ano letivo viu-se forçado a abrir um concurso de acordo
com o acordo quadro da CIMRC.
Em relação à Proposta Plano de Atividades para o ano letivo 2019/2020, a
Sr.ª Vereadora da Educação apresentou a referida proposta, em mapa onde consta
um conjunto de atividades que será enviado a todos os conselheiros. A Sr.ª
Vereadora da Educação solicitou aos conselheiros que dessem os seus contributos
e apelou para que o Conselho Municipal seja participado e assim complementarem a
proposta com as atividades/contributos para que no próximo conselho municipal da
educação seja possível discutir entre todos. Clarificou que o Município quer ser uma
parte ativa e complementar no trabalho que já existe.
Em relação à Ação Social Escolar ao nível das refeições escolares, a Sr.ª
Vereadora esclareceu que já falou das alterações que as refeições escolares irão
sofrer. Esclareceu que o custo destas refeições será de acordo com a publicação no
Diário da Republica 2.ª série – n.º115 de 16 de junho 2017.
A Sr.ª Vereadora da Educação informou que o Município de Oliveira do
Hospital, vai continuar com a medida do Cheque+Educação sendo que vai oferecer
os cadernos de exercícios complementares aos manuais escolares, adquiridos nas
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papelarias do Concelho, a todos alunos do 1.º CEB, residentes no concelho e que
frequentem o A.E.O.H. no próximo ano letivo, tendo em conta que o Governo vai
oferecer os manuais escolares. Informou ainda que de acordo com o despacho
8452-A/2015, de 31 de julho, com as alterações introduzidas pelo despacho
7255/2018, de 31 de julho, todos os alunos do 1.º CEB e de acordo com o escalão
que lhe for atribuído pela segurança social têm direito a dezasseis ou oito euros
respetivamente ao escalão 1 ou 2. Explanou que esta medida representa um
investimento previsível de vinte e quatro mil cento e cinquenta e dois euros e setenta
e quatro cêntimos.
A Sr.ª Vereadora da Educação frisou em relação aos transportes escolares e
de acordo com o deliberado na última reunião do CME o Plano de Transportes foi
presente a reunião de Câmara Municipal de 30 de maio de 2019 tendo sido
aprovado por unanimidade. Informou ainda que foi realizada, no dia 08 de julho de
2019, uma reunião de balanço do ano letivo 2018/19 e preparação do ano letivo
2019/20 com as escolas e prestadores de serviço de transportes escolares.
Relativamente ao ponto oito da ordem de trabalho – Férias Ativas, a Sr.ª
Vereadora

da

Educação,

informou

que foram aprovadas as

normas

de

funcionamento do Programa “Férias Ativas’2019”, uma iniciativa do Município de
Oliveira do Hospital a desenvolver nas Bibliotecas Públicas Municipais de Oliveira do
Hospital no período que decorre de 24 de junho a 26 de julho do ano em curso, e
que visa essencialmente proporcionar às crianças com idades compreendidas entre
os 6 e os 13 anos, das 10:00 horas às 17:00 horas, um programa organizado de
caráter educativo, desportivo, cultural e lúdico, no período de férias escolares de
verão; implementar respostas ao nível da ocupação saudável dos tempos livres das
crianças e proporcionar às famílias das crianças uma oferta de ocupação de tempos
livres, através de um programa diverso e multidisciplinar.
A Sr.ª Vereadora da Educação deu continuidade, à ordem de trabalho e
relativamente ao ponto nove – As Atividades de Verão, começou por referir que
constituem um programa lúdico/pedagógico de ocupação de tempos livres das
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crianças do pré-escolar, da rede pública do concelho de Oliveira do Hospital, cujos
encarregados de educação comprovem a manifesta impossibilidade de ficarem com
os seus educandos nos períodos normais de encerramento escolar, isto é, durante o
mês de agosto. Este ano, pela primeira vez, estas Atividades de Verão irão decorrer
no AEOH em que todas as semanas serão dinamizadas por uma educadora.
Estão inscritas 34 crianças, que serão acompanhadas por auxiliares do AEOH
e do município de Oliveira do Hospital e decorrerão de 29 de julho a 30 de agosto.
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 Sr.ª Vereadora da Educação, Maria da Graça
Madeira Brito da Silva e por mim que a secretariei.

Oliveira do Hospital, 17 de julho de 2019.

_________________________
Prof.ª Maria da Graça Brito da Silva

_______________________
Josefa Lemos Lopes
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