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Realizada no dia 29 de março de 2019
Local: C e n t r o C u l t u r a l d e M i r a n d e l a
(Sala de Leitura Sarmento Pimentel)

Presidente:
Membros Presentes:

Membros Ausentes:

Apoio:

Orlando Ferreira Pires
Luísa Maria A. Torres Belchior
Maria Luísa Deimãos Lopes
Vitor Esteves
Carlos Fernando Avelens Freitas
Maria Arminda Cecílio Alves
José Francisco Dias
Alexandra Sofia A. Costa Cardoso
Ana Maria Pereira Palas
Isabel Maria Moutinho Gonçalves
Ana Isabel Rodrigues C. J. Pinto Gonçalves
Gil Teixeira
Tito Emanuel Sales Resende
João Miguel Gonçalves
Manuel Joaquim Taveira Pereira
Elisabete Paulo Morais
Isabel Maria Barros Ramos Martins
João Carlos Santos Carvalho
António Manuel Ceriz Rodrigues
Fernanda Maria Sacramento Mesquita
Conceição Mesquita
Madalena Ferreiro

“Ordem do Dia”
1.

Aprovação da ata da reunião anterior;

2.

Plano de Transportes Escolares, para o ano letivo de 2019/2020;

3.

Análise do Decreto-Lei n.º 21/2019;

4.

Apresentação do Projeto ZASNET;

5.

Análise do pedido para a participação no Conselho Municipal de Educação do Agrupamento Europeu da
Cooperação Territorial ZASNET;

6.

Outros assuntos.

Abertura da Reunião
O Sr. Vereador da Educação, Orlando Pires, assumiu a presidência da reunião do Conselho Municipal de Educação de
Mirandela, tendo, uma vez verificada a existência de quórum para o funcionamento do Conselho, nos termos do art.º
12.º do Regimento do CME, declarado aberta a reunião quando eram nove horas e trinta minutos.
Seguidamente para os efeitos contidos no n. 4, do art.º 11.º do Regimento do CME (em vigor), o Sr. Presidente do
Conselho deu as boas vindas aos membros presentes e deu início à reunião: -----------------------------------------------------
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O Sr. Presidente do Conselho, Orlando Pires, propôs que se desse início à Ordem do Dia começando-se pelo ponto 4.,
uma vez que a Drª. Joana Branco, representante do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial ZASNET, se
encontrava em trabalho de campo e necessitava ausentar-se logo que possível.-------------------------------------------------Os membros presentes concordaram.----------------------------------------------------------------------------------------------------

4) – Apresentação do Projeto ZASNET
Dr.ª Joana Branco fez a apresentação e explicação sobre o que é o programa ZASNET e explicou a importância dos
alunos conhecerem o território, pelo que fez um apelo aos presentes para ajudarem nesta missão.---------------------------Informou que há uma ação de formação certificada direcionada para professores do ensino básico e secundário para que
também possam conhecer melhor o território, bem como saber o que é uma reserva da biosfera.------------------------------

José Francisco Dias, em substituição da representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e
secundário privados
Manifestou a pertinência na adesão ao projeto ZASNET – Território UNESCO, considerando que é extremamente
necessário transmitir exemplos do próprio território ao lecionar as matérias em termos curriculares.-------------------------

Arminda Alves, representante do pessoal docente do ensino básico públic,
Sugeriu que as atividades e conhecimentos se iniciem em grupos etários mais baixos ou seja, com crianças do ensino
pré-escolar, visto serem mais recetivas ao conhecimento.----------------------------------------------------------------------------

Luisa Deimãos, representante das freguesias do concelho
Sugeriu que a formação seja alargada aos professores do primeiro ciclo do ensino básico e educadores de infância,
grupos 100 e 110.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Srª. Presidente da Câmara Municipal, Júlia Rodrigues entretanto chegou e saudou os membros agradecendo a sua
presença.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao ponto cinco da ordem do dia, considerou-se tratado, uma vez que se extinguiu com a apresentação do
projeto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente do Conselho deu continuidade à ordem do dia.--------------------------------------------------------------------

1) – Aprovação da ata da reunião anterior
Foi submetida à aprovação do Conselho, para cumprimento do n.º 2, do art.º 16.º do Regimento do Conselho Municipal
de Educação de Mirandela (RCMEM), a Ata da reunião de seis de novembro de dois mil e dezoito, previamente
remetida aos membros do Conselho.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deliberação:
1.

O Conselho deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata da reunião de seis de novembro de dois mil e
dezoito, a qual vai ser rubricada pelos respetivos membros, conforme estabelecido nos n.os 2 e 3, do art.º
16.ª, do RCMEM

2) – Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2019/2020
Foi presente para aprovação pelo Conselho o ‘Plano de Transportes Escolares para o Ano Letivo de 2019/2020’,
previamente remetido (em vinte e cinco de março de dois mil e dezanove) aos membros do Conselho para estudo.--------

Orlando Pires, Presidente do Conselho
Informou os presentes que este Plano de Transportes era semelhante ao do ano letivo em curso, mantendo-se os
horários, mas relativamente à Escola Básica de Torre D. Chama poderiam ainda ser alterados, caso houvesse esse
entendimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse, ainda, que se fizeram duas alterações na zona de Torre D. Chama, com a criação de um minicircuito que permita
sair mais tarde de casa aos alunos de Vilar D’Ouro e S. Pedro Velho e consequentemente também os da Ferradosa, pois
são os alunos que residem mais próximo da Vila e que andavam mais tempo no transporte escolar.--------------------------

Vítor Esteves, Diretor do Agrupamento de Escolas de Mirandela
Disse que a opinião dos pais e dos alunos, que frequentam os segundo e terceiro ciclos, da Escola Básica de Torre D.
Chama é de que sejam mantidos os horários do presente ano letivo, com as tardes de quartas e sextas-feiras livres para
poderem estudar, conviver e participar no desporto escolar. Reforçou ainda que, relativamente aos transportes escolares,
o representante dos encarregados de educação não reportou mais nenhuma situação. As questões levantadas relacionamse com situações de conflitualidade entre alunos, nomeadamente de etnia cigana.-----------------------------------------------

Alexandra Sofia Cardoso, representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação
Confirmou que os pais dos alunos da Escola Básica de Torre D. Chama manifestaram todo o interesse em que se
mantivessem as tardes de quartas e sextas-feiras livres pelos motivos já indicados pelo Sr. Diretor do Agrupamento.-----

Gil Teixeira, em substituição do representante das Forças de Segurança
Relativamente às situações de conflito, informou que tem reunido com o grupo de alunos em causa e que têm sido
promovidas ações de sensibilização com vista à não-violência e o que se tem verificado são situações de brincadeira
para as quais não medem as complicações e riscos que daí podem advir. Acrescentou ainda que está a ser feito
policiamento de proximidade com vista a gerir os conflitos existentes, por parte da GNR.-------------------------------------

Júlia Rodrigues, Presidente da Câmara,
No que concerne à comunidade cigana informou que há todo o interesse da autarquia em encontrar estratégias que
permitam que a mesma viva em condições condignas, a todos os níveis.---------------------------------------------------------Questionou o Conselho quanto ao interesse da autarquia continuar a apoiar os alunos provenientes de outros concelhos,
promovendo a contratação de transportes extraordinários para a Torre de D. Chama.-------------------------------------------
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A opinião geral foi positiva, tendo a intervenção de Vitor Esteves e Luisa Deimãos reforçado que só com este apoio em
termos de transportes é que é possível cativar os alunos para a Escola de Torre D. Chama e consequentemente garantir o
funcionamento da escola.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orlando Pires, Presidente do Conselho
Disse que a frequência, na E B de Torre D. Chama, destes alunos é muito importante.-----------------------------------------Informou ainda que, durante as pausas letivas, muitos dos circuitos de carreira pública não se mantinham e a Câmara
Municipal está a assegurar a sua execução uma vez por semana, aos dias de feira.---------------------------------------------Acrescentou ainda que, a partir de janeiro de dois mil e vinte, os Transportes Escolares serão assegurados pela
Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes (CIM). Estará então assegurada a mobilidade em localidades
até quarenta habitantes e com transporte a pedido em localidades com menos de quarenta habitantes. Haverá igualmente
melhorias nos transportes urbanos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Júlia Rodrigues, Presidente da Câmara
Disse que em relação ao transporte de alunos dos concelhos de Vinhais e Macedo que residem nas localidades mais
próximas de Torre D. Chama, a Câmara Municipal tentará resolver as situações para o próximo ano letivo e que era
importante informar os pais que haverá transporte para esses alunos se deslocarem para a Escola Básica de Torre D.
Chama, se for essa a sua escolha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberação:
O Conselho deliberou, por unanimidade, aprovar o ‘Plano de Transportes Escolares para o Ano Letivo de
2019/2020’.

3) – Análise do Decreto-Lei n.º 21/2019
Orlando Pires, Presidente do Conselho
Informou que relativamente à transferência de competências a primeira fase previa que os municípios se pronunciassem
até abril, mas entretanto foi prorrogado o prazo até junho.---------------------------------------------------------------------------

Júlia Rodrigues, Presidente da Câmara
Disse que este era um diploma com grande impacto na gestão municipal e que a primeira fase seria aceitar a
transferência de competências para o ano letivo de dois mil e vinte / dois mil e vinte e um, com as condições a melhorar,
saindo do Plano de Saneamento Financeiro o município já poderá contratar funcionários, mas a decisão poderá ser
alterada se houver benefícios para a comunidade escolar.----------------------------------------------------------------------------

Vítor Esteves, Diretor do Agrupamento de Escolas de Mirandela
Apela à Srª. Presidente para que a Autarquia faça uma proposta para a criação de dois Agrupamentos de Escolas em
Mirandela, pois um só, como está agora, é esmagador e insustentável. ------------------------------------------------------------
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Júlia Rodrigues, Presidente da Câmara
Mostrou-se recetiva à sugestão e disse que havendo unanimidade também há condições para “pressionar” politicamente
o Ministério da Educação, e sugeriu que se elaborasse um documento, conjuntamente com o Agrupamento, para
reforçar a vontade de desdobrar o Agrupamento.--------------------------------------------------------------------------------------

A Associação de Pais e Encarregados de Educação apoiou a criação de dois Agrupamentos.----------------------------------

Orlando Pires, Presidente do Conselho
Concordou com a criação de dois Agrupamentos de Escolas em Mirandela e referindo-se ao diploma legal em análise
disse que seriam transferidas para o Município as competências: equipamentos escolares; atividades extracurriculares;
refeitórios escolares de todos os níveis de ensino; transportes escolares, que já são da sua competência, a Carta
Educativa - com um grupo de trabalho já criado na reunião anterior do CMEM e com uma primeira reunião já realizada,
à qual, com as linhas orientadoras deste decreto-lei, se vai dar continuidade no sentido de que esteja concluída no
próximo ano letivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vitor Esteves, Diretor do Agrupamento
Sublinhou a necessidade de elaboração de um protocolo para a gestão e utilização das instalações desportivas, com vista
a ficar definida e salvaguardada a questão dos seguros de acidentes pessoais nos espaços físicos que a autarquia cede ao
Agrupamento e vice-versa, tais como Reginorde, Pavilhão Inatel e Piscina Municipal.-----------------------------------------

Orlando Pires, Presidente do Conselho
Frisou que este seria um aspeto a incluir na Carta Educativa, pois há uma diretiva da Diretora Geral da Educação que
determina a obrigatoriedade de autorização dos pais para os alunos utilizarem espaços exteriores ao Agrupamento, bem
como o seu acompanhamento de um assistente operacional.------------------------------------------------------------------------Informou, ainda, que a Câmara triplicou o número de assistentes operacionais para apoio ao Agrupamento.----------------

Carlos Avelens, representante do pessoal docente do ensino secundário público
Disse que a Escola Secundária de Mirandela tinha dezassete turmas com aulas exteriores: Inatel, Reginorde e Piscina e
que após a saída da diretiva apenas mantinham a natação, que os alunos tinham autorização dos pais e havia sempre o
acompanhamento de um adulto nas deslocações.--------------------------------------------------------------------------------------

6) – Outros assuntos
Alexandra Sofia Cardoso, representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação
Informou que os pais e encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo do ensino básico que frequentam o bloco
E da Escola Básica Luciano Cordeiro entendem que, pela proximidade de idades aos alunos do segundo ciclo e também
por questões estruturais, nomeadamente os wc’s, receba apenas alunos do quarto ano do ensino básico.--------------------Pedem o encerramento ao trânsito na rua de acesso, ao referido estabelecimento de ensino, desde o triângulo até ao
portão da Escola, exceto aos moradores.-----------------------------------------------------------------------------------------------Pedem, também, uma solução que permita desbloquear o acesso de viaturas à Escola Básica do Convento, quer na
chegada, quer na partida e sobretudo nos dias de feira, dada a grande afluência de trânsito na zona.-------------------------Por último, pedem um sistema que obrigue à redução de velocidade na rua que desce no Bairro do Convento.------------Pág. 5/7
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Ana Gonçalves, representante dos serviços de segurança social
Manifestou preocupação relativamente à hora tardia da refeição dos alunos do segundo CEB, treze horas e quarenta
minutos, principalmente os jovens que se deslocam das aldeias e poderão não trazer lanche e também as quantidades
per capita insuficientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Francisco Dias, representante do ensino básico e secundário privados
Informou que a Esproarte está entre as seis primeiras de seiscentas escolas, no ranking com taxa de sucesso de cem por
cento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orlando Pires, Presidente do Conselho
Em resposta às questões postas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação, informou que o Bloco E da
Escola Básica Luciano Cordeiro recebe alunos dos quatro anos de escolaridade, imposto por lei, pois funciona naquele
estabelecimento de ensino um Centro de Apoio à Aprendizagem com alunos que frequentam os quatro anos e até agora
tem havido uma boa integração por parte de todos os alunos, pelo conhecimento que se tem, uma vez que a gestão de
turma é da competência do Agrupamento de Escolas.-------------------------------------------------------------------------------Quanto à questão do trânsito, junto à Escola Básica Luciano Cordeiro, concordou com o pedido e disse que a PSP tem
feito um bom trabalho, uma vez que os pais e encarregados de educação param e estacionam as viaturas
desordenadamente e disse que as alterações seriam feitas antes do início do próximo ano letivo.-----------------------------Relativamente à questão do trânsito na Escola Básica do Convento, a situação era a mesma, os pais e encarregados de
educação colocam as viaturas indevidamente limitando o acesso à Escola.------------------------------------------------------No que respeita ao refeitório da Escola Luciano Cordeiro, informou que têm sido feitos os possíveis para que tudo corra
bem e relativamente às refeições dos alunos do primeiro CEB, a Autarquia faz a monitorização qualidade/quantidade.--Parabenizou a Esproarte pelo lugar conseguido no ranking nacional e disse que havia um trabalho de proximidade com
a direção da Escola no sentido de terem instalações definitivas, contribuindo para a captação de novos alunos para que
possam continuar a missão por mais vinte e oito anos.-------------------------------------------------------------------------------

Terminou a reunião dando conhecimento do seguinte:
- No dia um de abril, iniciava funções a equipa do PIICIE, nas instalações da Loja Ponto Já, acompanhando o terceiro
período e o próximo ano letivo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estão reunidas condições para receber o Equipamento informático das salas do futuro, que se prevê que seja entregue
a curto prazo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi adquirido o mobiliário necessário e pedido pelas Srª.s Coordenadoras das Escolas Básica Luciano Cordeiro Bloco E e Convento, que será entregue ainda este ano letivo;---------------------------------------------------------------------- Abril é o mês de Prevenção dos Maus Tratos na Infância, com atividades desenvolvidas pela CPCJ, pelo que
convidou todos a estarem presentes;----------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia quatro, Encontro para a Educação para Adultos na EPA;---------------------------------------------------------------------- Dia doze de abril, Encontro Regional de Casas de Acolhimento: Casa Salesiana e Casa do Menino Jesus;---------------- Dia trinta e um de maio, realizar-se-á o Festival de Jardins Nómadas e comemorar-se-á o Dia Mundial da Criança;----- Dias um e dois de junho, haverá divertimentos, insufláveis e atividades de grupos desportivos, no Parque Dr. José
Gama, para que as crianças e famílias possam conviver;----------------------------------------------------------------------------- Vinte e sete a trinta de maio, Semana da Orientação Vocacional;---------------------------------------------------------------Pág. 6/7
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- Dia vinte nove de maio Sessão TuaTalks, com 4 oradores de renome e dirigido a jovens;------------------------------------ Dia trinta de maio, das quinze horas e trinta minutos às dezoito horas decorrerá um seminário promovido pelo CPCJ
sobre os direitos da criança.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encerramento da Reunião
E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente do Conselho deu por encerrada a reunião quando eram doze horas
e trinta e seis minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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