Conselho Municipal de Educação
Síntese da ata da 5ª Reunião Ordinária
Pelas dezasseis horas e vinte e cinco minutos do dia catorze de julho de dois mil e
quinze, na EB Padre Alberto Neto, situada em Rio de Mouro, teve lugar a 5ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Educação de Sintra para o mandato 2014/2017.
Ponto 6 – Projeto Educativo Local: Modelo a adotar em Sintra;
Este projeto foi apresentado pelo Professor Doutor António Cordeiro da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, que iniciou a apresentação agradecendo o convite
que a autarquia fez à Universidade de Coimbra para apoiar tecnicamente o Município
na elaboração do Projeto Educativo Local de Sintra. Neste âmbito realizou uma
apresentação referente à natureza, objetivos e metodologia a desenvolver na
elaboração deste plano estratégico para a Educação em Sintra, o qual implicará a
participação ativa de um conjunto muito alargado de atores.
Em termos sintéticos, apresentou o esquema em que consistirá este estudo, tendo por
base conceitos, pressupostos, implicações, estratégias e conclusões, dando um
enfoque especial ao facto de se tratar de um projeto participado e participativo,
pretendendo-se que o mesmo seja assumido por um território e não por um vereador
ou presidente da autarquia.
O estudo em causa integrará a revisão da Carta Educativa de Sintra, instrumento
determinante ao nível do planeamento da rede e da oferta educativa.
Após a apresentação da universidade foi realizada uma visita à EB Padre Alberto Neto
a convite do Diretor do Agrupamento, para ser observada pelos conselheiros a
necessidade urgente de uma intervenção neste estabelecimento de ensino, com
esperança e expetativa que as obras sejam concluídas no ano letivo 2017/2018.

Ponto 1 - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
A ata foi aprovada por maioria com abstenção dos conselheiros que não estiveram
presentes na quarta reunião do presente órgão.
Ponto 2 - Rede educativa para o ano letivo 2015/2016
A autarquia comunicou aos conselheiros que foi efetuada uma proposta de rede à
DGESTE, a qual continha a reativação do funcionamento das Escolas EB de
Galamares e de Ranholas e a transferência de uma sala de educação pré-escolar do JI
de Morelinho para a EB da Várzea, evitando assim a sua extinção.

Em resposta a DGESTE autorizou a alteração ao nível do pré-escolar, recusando a
reativação dos dois estabelecimentos de ensino atrás referidos. Em alternativa, foi
possível obter autorização excecional para funcionamento por mais um ano das
escolas EB de Galamares, EB de Godigana e EB de Ranholas.
Ponto 3 - Emissão de parecer relativo à proposta de Plano de Transportes
Escolares de Sintra para o ano letivo 2015/2016
Foi apresentada a proposta de Plano de Transportes Escolares de Sintra para
2015/2016, com a sugestão de um conselheiro de incluir na alínea c, do ponto 2, os
alunos do ensino privado com acordo de colaboração com o Ministério de Educação e
Ciência em situação de estágio no âmbito das respostas educativas profissionalizantes,
uma vez que o Município de Sintra já subsidia este transporte. O documento foi
submetido a votação, tendo sido aprovada por unanimidade a emissão de parecer
favorável por parte do Conselho Municipal de Educação relativo à proposta de Plano de
Transportes Escolares de Sintra para o ano letivo 2015/2016.
Ponto

4

–

Apresentação

da

proposta

de

Regulamento

Municipal

de

funcionamento e gestão dos refeitórios escolares do concelho de Sintra
Foi apresentada a proposta de Regulamento Municipal de funcionamento e gestão dos
refeitórios escolares do concelho de Sintra, tendo a autarquia informado que a 31 de
julho a SISTEGERE deixará de funcionar e a transferência de pagamento de refeições
ao nível do 1º ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar transitará para uma nova
plataforma a 1 de setembro. A entrada em funcionamento da plataforma SIGA permitirá
uma alteração na modalidade de pagamento das refeições escolares que passará de
pré-pago para pós-pago, situação que permitirá a introdução de melhorias significativas
neste sistema. A proposta foi submetida a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade a emissão de parecer favorável por parte do Conselho Municipal de
Educação relativo à proposta de Regulamento Municipal de funcionamento e gestão
dos refeitórios escolares do concelho de Sintra.
Ponto 5 – Programa de Apoio à Qualidade nas Escolas – Ano Letivo 2015/2016
A autarquia informou os conselheiros que o Programa de Apoio à Qualidade nas
Escolas manterá as quatro medidas de apoio no ano letivo 2015/2016, estando o
Município a elaborar um regulamento que incluirá o acréscimo de duas novas medidas,
uma de financiamento à formação e outra para apoio aos agrupamentos na área da
música com o projeto das Orquestras Escolares.

