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8. DOSSIÊ DO CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO/ 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

 

 

AUTARQUIA DA GOLEGÃ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 – Contextualização geográfica do Concelho da Golegã na AMLT/CULT (Associação de Municípios 
da Lezíria do Tejo/Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo), denominada actualmente de CIMLT (Comunidade 
Intermunicipal da Lezíria do Tejo). Fonte: Carta Educativa do Concelho da Golegã, Relatório final, p. 9. 
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8.1 Breve Monografia do CLE/CME da Golegã 

 

I. Processo de transição/instalação do CLE/CME 

1- Conselho Local de Educação 

 

Figura 8.2: Cronologia do Projecto Educativo Local/Conselho Local /Conselho Municipal de Educação da 
Golegã. Fontes: Actas do Conselho Local/Conselho Municipal de Educação da Golegã. 
 

A reconstituição do processo político do Conselho Local de Educação (CLE)/Conselho 

Municipal de Educação (CME) da Golegã1 remete-nos para início dos anos de 1990. A 

memória histórica dos actores autárquicos transmitida pelos seus testemunhos orais referencia 

momentos marcantes do processo da edificação do espaço local de educação; preserva o 

carácter pioneiro e mobilizador do Projecto Educativo Local (PEL) em torno do qual se 

constrói e sedimenta toda a intervenção política em matéria educativa; identifica actores e 

dinâmicas; apropria-se e valoriza o legado potenciado mais tarde no CLE: 

 

O executivo que me antecedera já tinha alguma dinâmica neste campo, com uma associação chamada 
AGE, que a então Delegada Escolar, na altura a Dra. …, conhecia bem. Tinham alguma dinâmica mas 
muitas vezes não conseguiam consagrar os seus objectivos. Fica mal dizer, será uma falta de humildade, 
mas penso que o executivo municipal da altura não acompanhava totalmente os seus desejos. A vereadora 
da Educação, educadora de infância, que era uma das responsáveis, teve alguma dinâmica nesse sentido, 
mas penso que o sucesso não era o desejado talvez por falta de motivação ou de estímulo por parte do 
então Executivo Municipal. Nós sentíamos isso, motivo pelo qual, com o nosso empenho, dedicação e 
implicação, essa AGE deu lugar ao Conselho Local de Educação, o herdeiro da estrutura existente. A 
partir daí puderam executar-se um determinado número de acções e actividades que ditaram o que é hoje 
a educação no nosso Concelho (cf. EPCM9, p. 639). 
 
 
Comecei por explicar-lhe o meu interesse em saber se houve Conselho Local de Educação. Respondeu-
me que o CLE fora criado em 1999 e que foi presidido pela Dr.ª … [futura representante do ensino 
recorrente no CME], responsável na altura pelo ensino recorrente (cf. Notas de campo do CME da 
Golegã, p. 652). 

                                                 
1 Para a reconstituição do processo político do CLE/CME da Golegã mobiliza-se o seguinte corpus documental: 
notas de campo da visita exploratória à autarquia da Golegã, mais propriamente da conversa informal com a 
chefe de Divisão do Sector da Educação; entrevista ao presidente da Câmara da Golegã; Regimentos do CLE e 
do CME; actas das reuniões do CME da Golegã; Projecto Educativo Local (cf. Inventário do corpus documental 
de Golegã, p. 585). 
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Esta experiência partilhada em matéria de gestão local de educação facilita o processo 

de transição para o CLE. A mudança de equipa autárquica não põe em causa a continuidade 

dos processos antes fortalece a intenção de dinamização do espaço educativo. O novo 

presidente da Câmara2, sensível às áreas da cultura e da educação, chama a si este pelouro: 

avança na constituição de uma comissão instaladora encarregada de elaborar o regimento 

interno desta entidade. Em reunião de Assembleia Municipal, de 15/12/1999, o presidente da 

Câmara leva a escrutínio camarário este documento base (cf. Checklist do CME da Autarquia 

da Golegã, p. 587): 

 

Acompanhei bem de perto todo este processo. Eu costumo dizer: fui pedagogo como pai, mas sobretudo 
fui androgogo, pois fui e ainda sou assistente da Faculdade de Medicina (desde muito cedo também fui 
monitor na Faculdade de Medicina, ainda como estudante, e dei aulas a adultos, daí eu dizer que eu sou 
androgogo e não pedagogo). Sou muito sensível, quer à educação, quer à cultura, daí ter chamado a mim 
esses pelouros. Percebi, desde sempre, que só com diálogo com os parceiros da educação, com a 
comunidade escolar e com a comunidade educativa era possível levar avante os projectos que tínhamos 
para a educação local (cf. EPCM9, p. 639). 
 
Penso que o Conselho Municipal de Educação foi instituído há cerca de seis, sete anos. Anteriormente, 
acompanhei o Conselho Local de Educação, o chamado CLE, desde 1993, no momento em que tomei 
posse na Câmara Municipal da Golegã e chamei a mim o pelouro da Educação (cf. EPCM9, p. 639). 

 
Por ser o próprio presidente a encabeçar o Conselho Municipal de Educação na sua totalidade e promover 
todo o tipo de situações, desde um pequeno encontro a um Workshop, um seminário, dos ateliers aos 
cursos… penso que faz parte, como em todas as áreas em que quando o presidente toma conta da 
ocorrência, faz parte do municipalismo português e da pessoa do presidente. E por ser sensível a esse 
pelouro talvez seja uma causa e uma consequência dessa actualidade do nosso concelho. Não me fica bem 
dizer isso, mas porque sou sensível a ele. Não é que um vereador ou vereadora não tivesse uma acção 
similar, mas transportar para o presidente esse pelouro, essas acções, tem um efeito eco maior (cf. 
EPCM9, pp. 643-644). 
 

 

A mobilização em torno da construção do Regimento de CLE é notória. Segue a matriz 

do protocolo de cooperação entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional dos 

Municípios Portugueses (ANMP) no que diz respeito aos princípios gerais e avança com um 

articulado particular no qual consta o seguinte: âmbito; objectivos; órgãos; composição da 

assembleia; competências da assembleia; funcionamento da assembleia; composição da 

comissão executiva coordenadora; competências da comissão executiva coordenadora; 

funcionamento da comissão executiva coordenadora; grupos de trabalho; mandato e cessação 

dos membros da assembleia do CLE; mandato e cessação do presidente e da comissão 

                                                 
2 Médico de profissão, assume a liderança da autarquia em 1993. Deixa passar para o espaço educativo e cultural 
da Golegã muito do seu saber e da perspectiva como encara a vida e o mundo. Desde cedo se apropria da 
herança legada pelos seus antecessores dando-lhe outra dimensão, um sentido profiláctico mas também cirúrgico 
para evitar e para resolver os problemas. A assunção do pelouro da educação marca a diferença, reforça a 
personalização da política educativa local. 
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coordenadora; disposições finais. Relativamente à sua composição identificam-se 27 

membros: 

Quadro 8.1 
Composição do Conselho Local de Educação da Golegã. 

 

Membros do Conselho Local de Educação da Golegã 

 

N.º 

Membros 

Representante da Câmara Municipal da Golegã  1 

Representantes das Juntas de Freguesia (Azinhaga; Golegã; Pombalinho3) 3 

Representante da Delegação Escolar 1 

Representantes das Escolas do 1.º ciclo e Jardins-de-Infância 6 

Representante da Escola EB 2,3/S da Golegã 1 

Representante das Associações de Pais 3 

Representante do Centro de Formação de Associação de Escolas de Torres Novas e 

Golegã 

1 

Representante da Associação de Estudantes da Escola EB 2,3/S da Golegã 1 

Representante do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar 1 

Representantes do Centro Social e Paroquial de Golegã (IPSS) 1 

Representante do Centro de Saúde 1 

Representante da Associação da Golegã para a Educação e Desenvolvimento Comunitário 1 

Representante da Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos 1 

Representante da Associação Cultural Cantar Nosso 1 

Representante da Comissão de Protecção de Menores 1 

Representante do C.L.A. do Rendimento Mínimo Garantido 1 

Representante da Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga 1 

Representante da Santa Casa da Misericórdia da Golegã 1 

 
Fontes: Regimento do Conselho Local de Educação da Golegã (RCLE3); Checklist do CME da Autarquia da 
Golegã, pp. 587-588. 

 

Se a definição dos princípios gerais do CLE é similar à do documento saído das 

conversações ANMP/ME, os objectivos, a definição dos órgãos constitutivos e, 

principalmente, o regime do funcionamento fazem a diferença e deixam transparecer a 

apropriação da experiência anterior. O CLE é composto por três órgãos: a assembleia; a 

                                                 
3 O Pombalinho é uma freguesia do concelho de Santarém. A sua proximidade geográfica ao concelho da Golegã 
faz com que as suas escolas integrem o Agrupamento Vertical de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho 
(GAP). Este aspecto tem um interesse acrescido se tivermos em conta a necessária interligação das duas 
autarquias na gestão dos verdadeiros interesses das populações. 
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comissão executiva coordenadora; os grupos de trabalho. A assembleia elege o seu presidente, 

os quatro membros da comissão executiva e os elementos dos grupos de trabalho; a comissão 

executiva composta por um representante da Câmara e por três eleitos dinamiza as actividades 

da assembleia e dos grupos de trabalho; os grupos de trabalho específicos existem em função 

dos temas em agenda, podendo integrar «elementos exteriores e especialistas na área» (cf. 

RCLE3, pp. 1-7). Nos seus quatro anos de existência e nas múltiplas reuniões desenvolvidas4 

são tratados temas que permitem estruturar e regularizar as parcerias escolas/autarquia e 

implementar as principais políticas educativas: acompanha-se o processo de constituição do 

agrupamento de escolas; trabalha-se na definição da Carta Escolar; definem-se projectos de 

intervenção educativa «rentabilizando o percurso efectuado no âmbito do PEL» (cf. RCLE3, 

p. 2); acordam-se apoios logísticos; procuram-se soluções para os problemas das escolas; 

discutem-se as diferentes questões educativas; preparam-se os encontros dos agentes 

educativos (cf. Checklist do CME da Autarquia da Golegã, pp. 601-605): 

Um grande desejo de diferenciar a Golegã pela positiva. Fomos um pouco avant-garde. Lembro-me do 
lançamento das actividades de enriquecimento curricular, muito antes das actuais AEC, com a introdução 
da equitação como complemento curricular para todas as crianças do 3.º e 4.º anos do ensino básico. 
Começámos a diferenciar-nos na forma e no modo de tratamento que queremos dar à educação local (cf. 
EPCM9, pp. 639-640). 
 
Mas não só! Antes das autonomias havia um diálogo mais aceso, não digo mais frutífero, pois continua a 
ser frutífero. Nós respondíamos aos anseios e às questões das escolas que falavam directamente com a 
Câmara. Eram mais as EB1 e os JI. Havia um diálogo directo. Com a autonomia, com os agrupamentos, 
os dirigentes da escola, se podemos chamar assim, passaram a ser o pivot entre a Câmara Municipal e 
toda a escola (cf. EPCM9, p. 640). 
 
Devo dizer-lhe que guardo uma memória muito positiva dessa primeira fase dos Conselhos Locais de 
Educação, antes das autonomias e antes de culminarem nos actuais Conselhos Municipais de Educação. 
Guardo muito viva essa memória. Ouvíamos de viva voz os anseios de cada um, desde o docente ao 
auxiliar de acção educativa e até ao próprio aluno. Tínhamos uma intervenção e uma resposta muito 
directas (cf. EPCM9, p. 640). 
 
 
Quatro anos passados desde a sua criação, o CLE é substituído por um novo órgão, o 

Conselho Municipal de Educação, regulado e formatado segundo parâmetros nacionais: 

 
Alterou, mas todos se adaptaram e tudo continuou. Faço essa distinção, o CLE é uma coisa. O Conselho 
Municipal de Educação é um herdeiro mas com competências, com previsões, com programação, mas de 
uma forma diferente na actuação do dia-a-dia. O Conselho Municipal de Educação, no fundo, são os 
parceiros que se manifestam, para o bem ou para o mal, mas não são tão interventivos como no CLE (cf. 
EPCM9, p. 641). 

 
Logo de seguida comentou, em ar de desabafo, que ambas as dinâmicas, a do CLE e a do seu sucessor, o 
CME, eram muito complicadas; os seus membros tinham opiniões muito diferentes uns dos outros e nem 
todos valorizavam este tipo de intervenção e de participação educativa. Da parte da autarquia tentava-se 
mobilizar as escolas, solicitando-lhes propostas de temas para serem discutidos no conselho. Achei este 
aspecto muito interessante e referi que esta opção de envolvimento formal das escolas era uma boa 

                                                 
4 Apesar de não se termos tido acesso às actas do CLE da Golegã, muitas das informações que nelas constam 
foram-nos transmitidas pelos testemunhos orais do presidente de Câmara e da chefe de Divisão da Educação. 
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estratégia de mobilização dos actores locais. Respondeu-me que era prática corrente mas que nem sempre 
se obtinham bons resultados (cf. Notas de campo do CME da Golegã, p. 652). 

 

2. O Conselho Municipal de Educação (CME): constituição e regimento 

Oito meses após a promulgação do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, que 

regulamenta simultaneamente os Conselhos Municipais de Educação e a Carta Educativa, a 

autarquia da Golegã avança com a instalação do CME reunindo-se este pela 1.ª vez, em 17 de 

Setembro de 20035. Seguindo o calendário do processo político de transição dos CLE para os 

CME apropria-se das novas directivas nacionais contactando todas as estruturas existentes no 

município para que indiquem os seus representantes. Deixa ao critério de cada entidade o 

sistema de selecção: uns são nomeados pelos serviços respectivos e outros são eleitos. No 

caso dos representantes dos educadores/professores o processo eleitoral é amplamente 

divulgado no Agrupamento Vertical de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho (GAP), 

por níveis de ensino, sendo eleitos os respectivos representantes6 (cf. Notas de campo do 

CME da Golegã, p. 653). 

Simultaneamente avança com a elaboração do regimento. Ignora o legado do CLE e 

segue o articulado proposto pela ANMP: noção e objectivos; composição; presidência; 

duração do mandato; substituição; faltas; constituição de grupos de trabalho; periodicidade e 

local de reuniões; convocação de reuniões; ordem do dia; quórum; uso da palavra; elaboração 

dos pareceres, propostas e recomendações; deliberações; actas das reuniões; apoio logístico; 

casos omissos; produção de efeitos. Prevalece o seu carácter consultivo como «instância de 

coordenação e consulta, a nível municipal, da política educativa e tem por objectivo promover 

a coordenação da política educativa articulando a intervenção no âmbito do sistema educativo, 

dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o 

funcionamento do referido sistema e propondo as acções consideradas adequadas à promoção 

de maiores padrões de eficiência e de eficácia do mesmo.» (cf. RCME8, art.º 1.º).  

A decisão de fazer tábua rasa do Regimento do CLE e optar pelo modelo institucional 

da ANMP significa a assunção do fecho de um ciclo e a abertura de outro. Mesmo quem sabe 

o que significa a intervenção local em matéria de política educativa reconhece uma nova era: 

Separo muito os CLE dos CME. Para todos efeitos, e na teoria, o Conselho Municipal de Educação é um 
herdeiro do CLE. Mas o Conselho Local de Educação tinha uma função mais directa (cf. EPCM9, p. 640) 

 
Sobretudo, é muito mais um conselho de análise, de deliberação em relação às propostas do novo ano 
lectivo, mas não funciona tanto no dia-a-dia como o Conselho Local de Educação funcionava mesmo que 

                                                 
5 Não tivemos acesso à acta da 1.ª reunião do CME; sabemos da sua existência pela sua aprovação na reunião 
seguinte, de 20 de Fevereiro de 2004. 
6 O representante do pré-escolar acumula simultaneamente o cargo de vice-presidente do Conselho Executivo do 
GAP. 
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às vezes não funcionasse de forma regular, mas era circunstancial e as coisas corriam de outro modo. 
Tudo era diferente (cf. EPCM9, p. 640). 

 
Acho sinceramente. Totalmente de acordo. Cumprimos, fazemos, estamos tranquilos perante a legalidade 
mas a discussão não é tão acesa. Já passámos os anos dourados do CLE (cf. EPCM9, p. 641). 
 
É um funcionamento regular, nada de novo, nada de inovador. É um órgão que sobrevive pela legalidade. 
Existe porque a legalidade o impõe. Existe muito mais pelo modelo do que pela sua forma e pelo seu 
conteúdo (cf. EPCM9, p. 647). 
 
 
No Regimento do CME da Golegã o plenário surge como estrutura nuclear dirigida pelo 

presidente da Câmara ou por quem o substitua, contando com o apoio logístico dos técnicos 

da autarquia e coadjuvado, em situações especiais, por grupos de trabalho. Perde-se a 

dinâmica organizacional do CLE; passa-se de uma estrutura tripartida e inter-relacional, para 

outra centrada no plenário e eventualmente apoiada por grupos de trabalho:7 

 

Quadro n.º 8.2 
Funcionamento do CME da Golegã. 
 

 
Fontes: Actas do CME da Golegã; Regimento do Conselho Municipal da Golegã (cf. RCME8). 

 

Os representantes são designados pelo período correspondente ao mandato autárquico. 

Como direitos e deveres dos intervenientes evoca-se unicamente o dever da assiduidade e o 

dever da participação; a falta de assiduidade não representa perda de mandato; os convidados 

habituais não são identificados; a ligação/comunicação entre representantes e representados 

não é referida; as formas de publicitação das deliberações do CME não estão previstas. Como 

factor de diferenciação relativamente ao regimento tipo da ANMP consta o seguinte: no artigo 

1.º - Noção e Objectivos, opta-se por aludir às competências do CME (cf. Checklist do CME 

da Autarquia da Golegã, p. 589; RCME8, pp. 1-2).  

Finalmente, em 20 de Fevereiro de 2004, tem lugar a segunda reunião com a seguinte 

ordem de trabalhos: Leitura e aprovação da acta de 17 de Setembro de 2003; Regimento; 

Acção Social Escolar; III Encontro de Agentes Educativos; Balanço do 1.º Período Lectivo. 

II - Composição e funcionamento do CME 

                                                 
7 Se tivermos em conta as relações estabelecidas entre os diferentes órgãos do CLE percebemos uma estrutura 
organizativa completamente diferente da do CME. 

CME 
Golegã 

 

 
Plenário 

 
Grupos de Trabalho 
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1- Composição 

Como resultado da aplicação do art.º 3º do Regimento do CME, pontos 1, 2 e 3, 

integram este órgão: o presidente da Câmara Municipal; o presidente da Assembleia 

Municipal; o vereador da Educação; o representante das juntas de freguesia; o Director 

Regional da Educação ou quem o substitua; a representante do pessoal docente do Ensino 

Secundário público; a representante do pessoal docente do Ensino Básico público; a 

representante do pessoal docente da Educação Pré-Escolar; duas representantes das 

Associações de Pais e Encarregados de Educação; o representante das Associações de 

Estudantes; a representante da IPSS; o representante dos Serviços Públicos de Saúde; a 

representante dos serviços da Segurança Social; o representante dos serviços de Emprego e 

Formação Profissional; o representante dos serviços públicos da área da Juventude e do 

Desporto; o representante das forças de Segurança. 

Conforme previsto em Regimento, o CME pode contar nas suas reuniões com a 

presença de «personalidades de reconhecido mérito na área de saber em análise» (cf. RCME8, 

art.º 3.º, ponto 3), como também dispor de apoio logístico e administrativo (cf. RCME8, art.º 

17.º). A escolha do presidente da Câmara recai desde o primeiro momento no presidente do 

Conselho Executivo do GAP, empenhado em ouvir e dialogar com as escolas e com a sua 

direcção e a obter a sua aprovação em termos da intervenção autárquica em matérias 

educativa e de apoio socioeducativo, mas também na representante do Ensino Recorrente, 

mais tarde Organização Local de Educação e Formação de Adultos, pela sua experiência 

acumulada na presidência do CLE e na formação de adultos: 

 

No final da revisão apela a que se debrucem acerca da pertinência de o presidente do Agrupamento de 
Escolas [GAP] e da representante do ensino recorrente, integrarem o ponto 3 do art.º 3, fundamentando a 
sugestão com o facto de a educação recorrente ser importante para o concelho, bem como pelo facto de 
ter sido anteriormente presidente do Conselho Local de Educação, sendo, assim, uma extraordinária mais-
valia. No que concerne ao Agrupamento de Escolas, reforçou a ideia de o Conselho Municipal de 
Educação ser o órgão por excelência para congregar os legítimos representantes da educação no concelho 
e no momento ser uma lacuna a não representatividade do Conselho Executivo do Agrupamento. Sem 
qualquer comentário todos os presentes concordaram com a proposta (cf. ACME60, p. 2). 
 
 

O CME conta ainda com a presença pontual dos especialistas pertencentes ao Centro de 

Estudos e Desenvolvimento Regional - CEDRU, empresa encarregue de diagnosticar as 

necessidades do concelho em termos de ordenamento escolar e de projectar a Carta Educativa.  

Conforme o tema em análise, o presidente faz-se acompanhar da chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira, da chefe de Divisão de Intervenção Social e da Técnica Superior 

da Câmara ou de outros técnicos da autarquia que apresentam ao plenário as propostas de 
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preparação/balanço de cada ano lectivo ou período escolar, nas quais se integram o plano de 

acção socioeducativa e as Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) ou ainda outras 

intervenções autárquicas no campo social, educativo e cultural (cf. Checklist do CME da 

Golegã, pp. 596-597). Antecipadamente estas propostas/relatórios são enviados para todos os 

representantes e convidados do CME para conhecimento e análise prévios.  

 

2- Regularidade/assiduidade do/no CME 

As informações referenciadas decorrem da leitura e análise das actas de nove das onze 

reuniões do CME relativas ao período8 que vai do ano lectivo de 2003/04 ao ano lectivo 

2007/08. O quadro seguinte procura sistematizar esses dados: o período estudado em 

mandatos autárquicos e por anos lectivos; o número de reuniões por ano lectivo; as 

presenças/ausências dos representantes, dos técnicos da autarquia, dos convidados e dos 

especialistas convidados: 

 

Quadro 8.3 
Presenças/ausências dos representantes/convidados/especialistas no CME da Golegã – 2003/2004 a 2007/2008 

 
Fontes: Actas do CME da Golegã, 2003/04 a 2007/08; Notas de campo do CME da Golegã (cf. Checklist do 
CME da Autarquia da Golegã, p. 595). 
  
 

                                                 
8 Inventário do acervo documental do CLE/CME da Golegã, p. 585. 
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Ao longo de dois mandatos autárquicos, e abrangendo cinco anos lectivos, o CME da 

Golegã reúne-se 11 vezes: no 1.º mandato, de 2003/04 a 2004/05, reúne-se 5 vezes; no 2.º, de 

2005/06 a 2007/08, reúne-se 6 vezes. O número de reuniões por ano lectivo é variável:  

 

Quadro 8.4 
Número de reuniões do CME, por Ano Lectivo 

Ano Lectivo N.º de reuniões do CME 

2007/2008 2 

2006/2007 2 

2005/2006 2 

2004/2005 3 

2003/2004 2 

2002/2003 0 

Fontes: Actas do CME da Golegã (cf. Checklist do CME da Autarquia da Golegã, p. 593). 

 

Nestes encontros estão previstas 17 presenças correspondentes aos seguintes 

representantes: da autarquia; da DREL, representação assumida pelo Coordenador da Área 

Educativa/Coordenador da Equipa de Apoio Escolas; dos educadores/professores; dos Pais; 

das Associações de Estudantes; outros representantes de estruturas existentes no concelho 

referidas no Regimento. Mas para além destes elementos, o CME conta ainda com os 

seguintes: o chefe de Divisão da Educação, elemento chave na dinamização e na interligação 

das suas diferentes estruturas de funcionamento; os técnicos de outros serviços da autarquia 

que participam nos diferentes grupos de trabalho; os convidados fixos como o presidente do 

Conselho Executivo do GAP e a representante do Ensino Recorrente/Órgão Local de 

Educação e Formação de Adultos; os convidados esporádicos como os técnicos da empresa 

CEDRU. As presenças/ausências de todos os intervenientes são referidas em todas as actas 

analisadas e essa contabilização dá-nos a leitura horizontal e vertical da assiduidade no CME, 

por mandato e por reunião:  

Por mandato, permite-nos referenciar o seguinte: a presença constante do presidente9; a 

presença assídua e regular do presidente da Assembleia Municipal, do vereador da Educação, 

do representante das juntas de freguesia, do representante da DREL, dos representantes dos 

professores do Pré-Escolar e do Ensino Básico, do representante das forças de Segurança; a 

assiduidade constante do representante do Ensino Secundário; as faltas continuadas dos 

                                                 
9 O presidente da Câmara está presente em todas as reuniões do CME. Na reunião de 12 de Setembro de 2007, 
por dificuldade de agenda, faz-se representar pelo vice-presidente da Câmara; logo que chega à reunião assume a 
presidência: «Pelas 19:00 horas o presidente do Conselho Municipal de Educação e presidente da Câmara 
Municipal, Dr. …, chegou à reunião informando que o atraso se devia a uma reunião em Lisboa. Desde logo 
demonstrou o seu descontentamento com a situação das turmas da Azinhaga” (cf. ACME68, p. 3). 
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representantes das Associações de Pais; a presença flutuante e irregular dos representantes dos 

subsistemas da Saúde, do Trabalho, da Segurança Social, da Juventude e Desporto, das IPSS; 

a pouca assiduidade do representante da Associação de Estudantes. A direcção do 

Agrupamento marca o seu espaço através do seu presidente, participando em todas as 

reuniões para as quais é convidada10; a representante do Ensino Recorrente, e anterior 

presidente do CLE, faz valer a sua presença no 1.º mandato quando lhe é atribuída a 

responsabilidade de coordenar o III Encontro dos Agentes Educativos mas deixa de 

comparecer no 2.º mandato. Os técnicos da CEDRU intervêm no CME uma única vez para 

escrutínio final da Carta Educativa depois de um conjunto de alterações propostas pelo grupo 

de trabalho e assumidas e ratificadas pelo plenário. 

Por reunião, permite-nos referenciar o seguinte: o funcionamento do CME com um 

número restrito de elementos, ignorando o quórum que prevê o adiamento da sessão; a 

presença da quase totalidade dos representantes quando se trata de discutir temas centrais, 

respondendo positivamente à mobilização do presidente e da chefe de Divisão. Em matéria de 

assiduidade assinala-se a predominância: dos elementos da autarquia; dos representantes dos 

professores, entre os quais o presidente do GAP, do representante da DREL e das forças de 

Segurança. 

 

3 - Funcionamento do CME 

A mudança de mandato não corresponde obrigatoriamente à alteração/renovação de 

representantes. Não são accionados mecanismos de substituição e grande parte dos membros 

do CME assume a continuidade da sua intervenção, decorrendo, naturalmente, as poucas 

alterações da substituição de cargos fruto da mobilidade no interior dos serviços nos 

diferentes subsistemas; da alteração do representante da DREL, cargo inicialmente 

desempenhado pelo Director Regional Adjunto e posteriormente entregue ao Coordenador da 

Lezíria do Tejo/Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas; da substituição do representante 

do Ensino Secundário por outra docente. Para tal continuidade contribui a permanência da 

mesma direcção autárquica ao longo dos anos, o modo de presidir e de orientar o CME pelo 

presidente da Câmara, coadjuvado pela chefe de Divisão e a intervenção dos representantes na 

sua globalidade.  

Para além do funcionamento em plenário, o CME conta, nos anos lectivos de 2003/04, 

2004/05 e 2005/06, com a intervenção de grupos de trabalho criados por iniciativa do 

                                                 
10 Repare-se que a presença do GAP não se faz unicamente pela presença do seu presidente, faz-se também pela 
presença de todos os representantes dos professores dos diferentes ciclos de ensino assim como da representante 
das IPSS pertencente a uma das escolas do Agrupamento. 
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presidente. Servem para sistematizar os trabalhos e as deliberações do CME; para redigir 

propostas e recomendações; para preparar os encontros dos agentes educativos (cf. Checklist 

do CME da Autarquia da Golegã, pp. 597-599). Em 3 anos lectivos são criados 4 grupos de 

trabalho: 

 

Quadro 8.5 
Grupos de Trabalho do CME da Golegã 

Ano 

Lectivo 

Grupos de Trabalho 

 

Composição Temas/Actividades 

 

 

2005/06 

 
Projecto Educativo da 

Golegã 
 

 
Revisão da Carta 

Educativa 

 
Chefe de divisão; Dr.ª … 
(anterior delegada escolar 
e especialista na área da 
Administração 
Educacional); outros (não 
identificados) 

 
Construção do Projecto Educativo Local 
 
Alterações ao Relatório preliminar da 
Carta educativa, apresentado pela 
CEDRU. 

 

 

 

2004/05 

 

 

III Encontro de 
Agentes Educativos 

 
 

 

 
Representantes do Pré-
Escolar e do Secundário; 
Representante das IPSS; 
Representante da DREL; 
Representante do Ensino 
Recorrente; Chefe de 
Divisão 
 

 
Organizar o Encontro dos Agentes 
Educativos; identificar/convidar 
oradores; organizar painéis; convidar 
moderadores; prever custos; avaliar a 
iniciativa. 

 
 
 
 
 
 
2003/04 

 
 

 
III Encontro de 

Agentes Educativos 
 
 
 
 

Acção Social 
 

 
Representantes do Pré-
Escolar e do Secundário; 
Representante das IPSS; 
Representante da DREL; 
Representante do Ensino 
Recorrente; Chefe de 
Divisão 
 
Chefe de Divisão; 
Representante das IPSS; 
outros (não identificados). 
 

 
 
 
Organizar o Encontro dos Agentes 
Educativos  
 
 
 
 
Averiguar a atribuição indevida de 
subsídios; rectificar situações. 

Fontes: Actas do CME (cf. Checklist do CME da Autarquia da Golegã, p. 598). 

 

4 – Agendas das reuniões do CME 

As agendas das reuniões do CME são definidas conjuntamente: a autarquia apela à 

intervenção das escolas e dos actores locais para a apresentação de propostas de temas a 

discutir; as propostas de ordem de trabalhos das reuniões são apresentadas e aprovadas pelo 

presidente; as convocatórias e os relatórios anexos são enviados para todos os representantes e 

convidados; (cf. Notas de campo do CME da Golegã, p. 652). Identificam-se a seguir os 

temas mais importantes incluídos nessas agendas: o Projecto Educativo Local/Projecto 

Educativo do Agrupamento; a Carta Educativa; o funcionamento do agrupamento; a escola a 
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tempo inteiro; a indisciplina; a acção social escolar; o III Encontro dos Agentes Educativos; 

os projectos culturais e desportivos ─ equitação (cf. Checklist do CME da Autarquia da 

Golegã, pp. 599-600). São os temas transversais que alimentam as discussões nas reuniões do 

CME, nas quais participam, de diferente modo, os representantes, os convidados e os 

especialistas. A contabilização destas intervenções referenciadas sempre que cada membro 

toma/retoma a palavra ao longo das sessões do CME dá lugar ao quadro seguinte que se 

interliga com o quadro 8.2: 

Quadro 8.6 
Intervenções dos representantes/convidados/especialistas no CME da Golegã – 2003/2004 a 2007/2008 

 
Fontes: Actas do CME da Golegã, 2003/04 a 2007/08; Notas de campo do CME da Golegã (cf. Checklist do 
CME da Autarquia da Golegã, p. 606). 
 

Da leitura transversal por mandato sobressai a intervenção marcante e continuada do 

presidente da Câmara11 como orientador das reuniões, sempre empenhado em dar conta dos 

projectos em matéria de política educativa local12 e em fazer a diferença pela sua visão 

                                                 
11 Repare-se no número de intervenções do presidente da Câmara ao longo dos dois mandatos do CME e 
compare-se com o número de intervenções dos restantes membros; veja-se como a sua liderança é marcante e 
incisiva. 
12 Atente-se no entusiasmo com que fala do projecto do ensino da equitação: «Sem que haja qualquer comentário 
dos restantes elementos fala da Equitação, questionando se os docentes estariam sensíveis para esta dimensão e a 
importância que ela assume para os alunos e para a Câmara uma vez que o cavalo é o pólo de desenvolvimento 
local e o cartão de visita da Golegã. Informa que a Câmara está empenhada nesta componente curricular no 1.º 
Ciclo, para além do conjunto de actividades desenvolvidas no âmbito do Centro de Formação Desportiva de 
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estratégica do papel de cada instituição e dos actores em presença; em referenciar a Golegã 

como um concelho avant-garde (cf. EPCM9, p. 639); em implementar o Projecto Educativo 

Local13; em dinamizar o CME como fórum de debate, de consulta e de validação da 

intervenção da autarquia14. Dos restantes autarcas ressalta a participação pontual nos debates, 

tanto do presidente da Assembleia Municipal, do vereador das Obras e do Ambiente15 como 

do representante das juntas de freguesia: o primeiro, na defesa do projecto do ensino da 

equitação para todas as crianças do 1.º ciclo, financiado pela DREL e pela autarquia; o 

segundo, quando se torna necessário referenciar a evolução das obras nos recintos escolares; o 

terceiro, dando resposta à sua eleição como representante do CME na Assembleia do 

Agrupamento16. Do representante da DREL sobreleva a sua regular intervenção, no 1.º 

mandato através do Director Regional Adjunto quando se trata de referir os montantes do 

financiamento da DREL ao projecto da Escola de Equitação17 ou se propõem os oradores para 

o III Encontro dos Agentes Educativos; no 2.º mandato através do Coordenador Educativo da 

Lezíria do Tejo, mais tarde Coordenador da Equipa de Apoio às Escolas, quando presta 

esclarecimentos sobre as formalidades DREL/CME. Dos dois representantes dos pais 

                                                                                                                                                         
Hipismo da Golegã dado que apenas existem três destes centros no país e o da Golegã tem de facto funcionado. 
Conclui evocando a pertinência da Equitação como complemento curricular, traduzindo a identidade local, 
valores culturais e nacionais, esperando continuar a contar com o apoio financeiro da DREL» (cf. ACME60, p. 
3). 
13 A última versão do PEL da Golegã é datada de 2005/06 e resulta do trabalho conjunto da chefe de divisão e da 
Dr.ª …, anterior delegada escolar e estudiosa da temática da intervenção educativa da autarquia da Golegã. 
Preste-se atenção às palavras da chefe de divisão: «De seguida levantou-se e foi buscar um livro da autoria da 
Dr.ª … sobre a intervenção educativa da autarquia da Golegã. Ofereceu-mo e disse-me que deveria ser 
importante para mim contactar com a autora, pois para além de se ter debruçado sobre esta temática na 
dissertação de mestrado, de que resultou o livro, continua a aprofundar o tema no âmbito do doutoramento» (cf. 
Notas de campo do CME da Golegã, p. 651); «Disse-me que o projecto educativo era datado de 2005/06 e que as 
mentoras tinham sido a Dr.ª … e ela própria. A partir de então, este documento e o plano das actividades 
educativas passaram a fazer parte do projecto educativo do agrupamento escolar. Mas notava alguma relutância 
da parte dos professores, pois criticavam a câmara por oferecer nele um leque excessivo de actividades» (cf. 
Notas de campo do CME da Golegã, p. 653).  
14 O presidente reconhece a falta de dinamismo do CME devido à escassa intervenção dos seus membros na 
apresentação de novos argumentos que enriqueçam o debate; admite esta entidade como um espaço fundamental 
de legitimação da sua actuação: «O Conselho Municipal de Educação é indispensável para nos regular mas 
penso que deveria ter outras nuances, outras funções mais destacadas e mais vivas. Não ser um conselho só para 
ouvir mas ter maior intervenção … O Conselho Municipal de Educação é um órgão, para mim, para me sustentar 
e legitimar a minha actuação. Não tem actuação decisiva culminando numa deliberação, o que é essencial.» (cf. 
EPCM9, p. 642). 
15 Como o presidente assume a vereação da educação faz-se acompanhar nas reuniões do CME por outro 
vereador, o das Obras e Ambiente; este novo elemento dá conta de todas as intervenções nos edifícios escolares e 
presta esclarecimentos sobre as questões ambientais ligadas aos projectos em curso. 
16 Nos 11 CME estudados o da Golegã é o único que elege o representante da autarquia às assembleias de 
Escola. Nas restantes câmaras esta intervenção junto das escolas é naturalmente assumida pelo presidente e pelo 
vereador da Educação e faz-se fora do contexto do CME. 
17 A propósito, leia-se: «O Senhor Director Adjunto interrompe perguntando qual o valor do financiamento da 
DREL. Após consulta ao projecto, constata-se que o seu valor total é de 10.000,89€, sendo 4913.156€ 
suportados pelo Gabinete Coordenador do Desporto Escolar e 5087,734€ suportados pela autarquia e pela ANTE 
(Associação Nacional de Turismo Equestre). Os transportes são suportados apenas pela autarquia. Quanto ao 
aluguer do picadeiro apenas pagam 20% já que o restante é suportado pela dita Associação (cf. ACME60, p. 5). 
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referencia-se a sua participação irregular; um deles pauta-se pela ausência; o outro é pouco 

assíduo intervindo pontualmente na defesa da gratuitidade da participação dos alunos no 

projecto de ocupação de tempos livres «Clube dos Exploradores»; um terceiro representante 

dos pais da EB1 da Azinhaga participa no CME e solicita ao plenário uma intervenção directa 

junto à DREL18 na procura de solução para o número insuficiente de turmas19.  

Dos representantes dos professores20, regularmente assíduos, embora nem todos de 

igual modo participantes, ressalta o teor das suas intervenções: do representante do pré-

escolar quando defende o pagamento simbólico para se participar no III Encontro dos Agentes 

Educativos; do representante do Ensino Básico quando mostra reserva ao licenciamento de 

estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas junto às escolas ou identifica as lacunas na 

Carta Educativa quanto à falta da intervenção precoce e ao pouco apoio às famílias mais 

desfavorecidas; do representante do Ensino Secundário quando apela à intervenção dos pais 

no dito Encontro. O mesmo não se pode dizer de alguns representantes dos subsistemas 

muitas vezes ausentes e pouco participativos21. Excepções feitas à representante das IPSS22, 

interventiva quando se discute a atribuição indevida de auxílios económicos a quem não 

precisa ou quando se redige o parecer sobre a criação da 4.ª turma na EB1 da Azinhaga; à 

representante da Saúde quando participa pontualmente no 2.º mandato e chama a atenção do 

presidente do GAP sobre o caso de uma criança com NEE - Necessidades Educativas 

Especiais na Azinhaga e defende a criação de uma nova turma. Com assiduidade irregular e 

sem qualquer intervenção aparece o representante do Desporto; o representante da Associação 

de Estudantes intervém na defesa da gratuitidade das actividades de ocupação de tempos 

livres (cf. Checklist do CME da Autarquia da Golegã, pp. 601-605).  

                                                 
18 Sobre este assunto o CME decide o seguinte: «Os membros do Conselho Municipal de Educação de imediato 
resolveram elaborar uma exposição ao Director Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, através de uma 
carta redigida pelo Dr. …, [representante do básico], Profª. …, [representante das IPSS], pelo representante da 
Câmara Municipal da Golegã e pela Enfª. …, [representante dos pais], a qual seria entregue ao representante da 
DREL no Conselho Municipal de Educação, Dr. …, para que este a fizesse chegar pessoalmente ao Senhor 
Director Regional» (cf. ACME68, p. 4). 
19 Esta situação reveste-se do maior interesse na medida em que espelha a importância dada pelos actores locais 
ao CME devido à sua competência em emitir pareceres/recomendações sobre assuntos educativos e endereçá-los 
à DREL. Nesta situação específica um grupo de pais da EB1 da Azinhaga elege o seu representante e apresenta o 
seu problema na reunião do CME de 12/9/2007; da discussão sai um parecer do CME sobre a necessidade da 
criação de uma 4.ª turma; este documento é entregue na DREL em mão pelo Coordenador da Equipa de Apoio às 
Escolas (cf. Checklist do CME da Autarquia da Golegã, p. 601). 
20 Não nos devemos esquecer que todos os representantes dos professores são provenientes do único 
agrupamento da Golegã. 
21 Para a contabilização das intervenções dos representantes utiliza-se o critério comum de referir sempre que 
cada membro toma/retoma a palavra. Nas actas das reuniões do CME da Golegã, sempre que se vota qualquer 
decisão/parecer os intervenientes não são identificados individualmente; nesta situação contabiliza-se a 
intervenção de todos os presentes. 
22 A representante das IPSS é professora do 1.º ciclo numa das escolas do Agrupamento; quando fala refere-se a 
situações dos auxílios económicos na sua escola ou a outros problemas; deixa para 2.º plano a representatividade 
das IPSS. 
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A chefe de Divisão tem uma participação marcante na apresentação dos relatórios dos 

auxílios económicos, da generalização das refeições no 1.º Ciclo, nas candidaturas ao 

PRODEP III e na assessoria ao presidente (cf. Checklist do CME da Autarquia da Golegã, pp. 

596-597). Por seu turno os convidados ao CME intervêm pontualmente quando os temas em 

debate assim o determinam: a representante do Ensino Recorrente/Órgão Local de Educação e 

Formação de Adultos como porta-voz do grupo de trabalho do III Encontro dos Agentes 

Educativos encarregue de dar conta do processo de organização/coordenação/avaliação deste 

evento23; o presidente do Conselho Executivo do GAP, assíduo e interveniente, na interface 

ME/Agrupamento como porta-voz de todas as decisões institucionais, assim como no 

esclarecimento de situações problemáticas e nas sugestões dos temas do Encontro; a 

participação especializada dos técnicos da CEDRU na apresentação do relatório final da Carta 

Educativa24. Representam momentos cruciais desta entidade pela importância do debate, que a 

ultrapassa, os seguintes temas: o confronto e a intervenção política dos actores locais 

mobilizados em torno de temas como a adequação da Carta Educativa à especificidade do 

espaço educativo/cultural da Golegã; a valorização do Projecto Educativo Local concretizado 

na integração das grandes metas da política educativa municipal no documento final. Nessas 

discussões intervêm o presidente, os representantes dos educadores/professores, o 

representante do Ensino Recorrente, o presidente do GAP, os técnicos da CEDRU, mas 

também o grupo de trabalho da Carta Educativa que lateralmente prepara o debate no 

plenário: 

Tal como nas restantes autarquias da CULT, este documento, elaborado por uma empresa, partia de uma 
matriz comum. Usando as suas palavras, «a carta educativa era chapa batida». A Dr.ª …, [antiga delegada 
escolar e especialista da matéria] ao lê-lo detectou vários erros. Para além da correcção desses erros, foi 
proposta uma alteração significativa: passar a integrar parte do projecto educativo do município. A 
proposta de alteração foi concretizada. A empresa reagiu muito mal mas segundo a Dr.ª …, [chefe de 
divisão] a autarquia não tinha que aceitar uma Carta Educativa que não desse resposta aos seus problemas 
concretos e às suas perspectivas de resolução dos mesmos (cf. Notas de campo do CME da Golegã, p. 
653). 
 
O senhor presidente informou que foram feitas diversas alterações pelo município no texto e na 
interpretação dos dados, tendo sido incluído texto sobre os novos desafios da educação e a política 
educativa municipal de acordo com o Projecto Educativo. Referiu ser muito importante conjugar as 
prioridades e finalidades definidas para o concelho na Carta Educativa, ou seja, a reorganização e 
reconfiguração da rede até 2011, tendo sido preocupação da autarquia enquadrar e personalizar a mesma à 
realidade e especificidade locais. Informou igualmente que as propostas que nela constam estão a ser alvo 
de estudo por parte do executivo havendo a possibilidade de se proceder à construção de um edifício de 
raiz na Azinhaga e de espaços complementares na Golegã (cf. ACME62, p. 2). 

 

                                                 
23 O saber e a experiência na presidência do CLE representam as mais-valias identificadas pelo presidente da 
Câmara que justificam a entrega da coordenação do III Encontro dos Agentes Educativos à representante do 
ensino recorrente. 
24 O Relatório Final da Carta Educativa, mais especificamente a Nota de Apresentação, deixa transparecer o 
processo diferenciado deste documento na Golegã; leia-se na página seguinte a última citação. 
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O Sr. presidente descreveu sucintamente o que representa a Carta Educativa informando que esta contém 
algumas lacunas e dados em falta, sendo no entanto um relatório intercalar sujeito a alterações pelo que 
questionou os presentes se tinham alguma proposta a fazer. Dos presentes apenas o Sr. Prof. …, 
[presidente do GAP] informou ter sugestões que considerava pertinentes que foram abordadas no 
Agrupamento, tendo o Sr. presidente sugerido que este posteriormente se reunisse com a Dr.ª …, [técnica 
superior] (cf. ACME62, p. 4). 
 
Após esta breve abordagem poucas foram as considerações tecidas pelos restantes elementos presentes. O 
Prof. …, [representante do básico] referiu considerar que se trata de um documento bem elaborado, tendo, 
no entanto, algumas lacunas na intervenção precoce, pelo que propunha a inclusão de projectos a neste 
âmbito com o objectivo de prestar apoio a famílias sem condições para educar os filhos e trabalhar temas 
como a falta de participação dos pais na sua função educativa, a sua falta de autoridade, o insucesso 
escolar, a falta de oportunidades, cursos alternativos, entre outros (cf. ACME63, p. 2). 

 
Eu acho que a própria Carta Educativa foi muito mais importante porque nos dirigiu e nos fez pensar no 
que é que tinha que acontecer no parque escolar quanto infra-estruturas, equipamentos, recursos, … . 
Acho que a Carta Educativa foi muito mais importante do que o próprio Conselho Municipal de Educação 
que nasceu para a criar e a fazer cumprir. E se calhar já está ultrapassada. Foi muito mais importante a 
Carta Educativa, quanto a mim, do que a própria função do Conselho Municipal de Educação que ditava o 
seu cumprimento (cf. EPCM9, pp. 642-643). 
 
A Carta Educativa que agora se apresenta faz parte de um processo colectivo de aprendizagem iniciado 
em 2001 pela autarquia com a elaboração da Carta Escolar. Este documento foi fundamentado na altura 
pela necessidade de encontrar «respostas/caminhos» não só em relação às tendências da legislação até 
então produzida mas sobretudo às necessidades sentidas pela Câmara Municipal da Golegã e pelo 
Conselho Local de Educação no que se refere ao reordenamento da rede educativa concelhia e às suas 
implicações na política educativa desenvolvida localmente. Embora esta fase tenha apenas correspondido 
ao levantamento de um conjunto de dados e à respectiva análise estatística, ou seja a um diagnóstico 
preliminar da situação existente, revestiu-se de extrema importância para que autarcas e técnicos, 
docentes e restantes parceiros locais implicados no processo tivessem a visão global da realidade 
existente e do caminho que era necessário percorrer (cf. Carta Educativa do Concelho da Golegã – 
Relatório Final, p. 1). 
 

 
A agenda do CME acompanha a agenda de política educativa nacional. No 1.º mandato 

é visível a agilidade no funcionamento e na gestão desta entidade, à qual não é estranha a 

herança do CLE e o protagonismo do presidente da Câmara, profundo conhecedor da relação 

autarquia/escolas e dos limites das suas competências; no 2.º mandato, findo o processo de 

alteração da Carta Educativa, a agenda centra-se nos projectos municipais, na discussão dos 

apoios socioeducativos, no planeamento/avaliação das AEC, na discussão dos problemas das 

escolas. Dar vida e intenção à acção do CME são os seus grandes objectivos, contribuindo 

para a construção continuada da política local de educação. Entenda-se esta orientação no 

resumo das intervenções dos representantes na penúltima reunião de 12/09/2007 (cf. 

ACME68): 

 

A Autarquia [vice-presidente]: pedido de autorização ao CME para que um grupo de pais da EB1 de 
Azinhaga assista à reunião (deferido por unanimidade); a decisão de formação de uma 4.ª turma é da 
competência do presidente do GAP; sugere a junção do 1.º e do 2.º ano numa só turma;  
 
A Autarquia [presidente]: desculpa-se pelo atraso; mostra-se descontente com a situação na Azinhaga; a 
solução pode passar pela Câmara com a contratação da docente ou então 10 crianças são transportadas 
para a EB1 da Golegã (rejeitado pelo CME); concorda com a emissão do parecer do CME sobre o 
assunto, o qual foi redigido e aprovado de imediato e entregue ao representante da DREL para que o faça 
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chegar ao Director Regional; o pedido de autorização para abertura de estabelecimento comercial junto da 
escola foi remetido para o gabinete jurídico da Câmara; 
 
O representante dos pais da EB1 da Azinhaga: agradece ao CME estes terem sido recebidos; não 
concordam que haja só 3 turmas do 1.º ciclo na EB1 da Azinhaga; apresentam petição ao Director 
Regional, ao presidente da Câmara e ao presidente do Conselho Executivo do Agrupamento para que se 
forme uma 4.ª turma; o pedido foi indeferido; 
 
O representante da Saúde: demonstra preocupação e confronta o presidente do GAP pelo facto de estar 
incluída uma criança da alínea i); 
 
O presidente do GAP: tem competências para criar uma outra turma, mas não pode ir contra a lei; que a 
contratação de um novo professor é um acréscimo de despesa; não aceita a junção do 1.º e do 2.º anos 
(turma muito grande); fala da sua iniciativa junto da DREL para resolver o problema; 
 
O representante da DREL: fala nas questões burocráticas com que o presidente do GAP se depara uma 
vez que está condicionado pela legislação; informa que na Lezíria ainda nenhum CME apresentou 
semelhante parecer; 
 
A representante da IPSS: como professora sente os problemas da Azinhaga propondo a emissão de um 
parecer do CME sobre esta realidade; pedido de redução da carga horária da actividade física no 4.º ano e 
integração das TIC (cf. Checklist do CME da Autarquia da Golegã, p. 601). 

 
5 – Circulação da Informação 
 

As informações/decisões/pareceres do CME nem sempre chegam aos destinatários. A 

relação estabelecida entre representantes e representados é complexa e parcelar e constrói-se 

da ligação dos representantes/escola de pertença, supervisionada pela direcção do GAP. A 

autarquia faz a publicitação dos pareceres/relatórios saídos desta entidade, principalmente os 

referentes aos encontros de agentes educativos, à Carta Educativa/construção dos centros 

escolares e ao Projecto Educativo Local (PEL)25/Escola de Equitação. Os canais de 

comunicação são múltiplos mas nem sempre eficazes: o representante do CME na Assembleia 

de Agrupamento26 faz habitualmente a publicitação dos pareceres/relatórios saídos desta 

entidade; o presidente da Câmara informa a Assembleia Municipal e mantém uma relação 

directa e informal com o Agrupamento e a sua direcção. Estas iniciativas significam um 

compromisso da autarquia em incrementar a dimensão deste órgão como fórum de debate 

                                                 
25 No Projecto Educativo Local o CME surge como fórum de discussão permanente, de construção e de 
avaliação do documento em questão: «A participação e a reflexão partilhada ao nível local, salientando a 
necessidade de agilizar a acção do Conselho Municipal de Educação enquanto fórum privilegiado de 
participação de todos os agentes educativos na definição e implementação de políticas educativas para o 
Concelho; a Câmara Municipal materializará a sua política educativa e cultural em articulação com o 
Agrupamento de Escolas, as Juntas de Freguesia e os restantes parceiros da comunidade, elaborando anualmente 
um Plano de Actividades que apresentarão ao Conselho Municipal de Educação para discussão e emissão de 
parecer; Avaliação trimestral das actividades e trabalho desenvolvido feito com base na avaliação feita pela 
Câmara Municipal e pelo Agrupamento de Escolas, bem como a dos representantes das diferentes instituições e 
grupos que fazem parte do Conselho Municipal de Educação. No final de cada ano será feita uma avaliação final 
que terá em conta todos os indicadores e as sugestões decorrentes das avaliações periódicas. Esta terá como 
finalidade reformular, reequacionar e ajustar as propostas futuras (cf. OCME7, pp. 5-10). 
26 Consoante a dimensão do concelho, o número de Agrupamentos/Escolas e a atribuição do pelouro da 
educação, a representação da autarquia em cada Assembleia de Escola pode recair no presidente da Câmara ou 
no vereador da Educação/chefe de Divisão; no caso da Golegã a representação está atribuída ao representante 
das juntas de freguesia por decisão do CME. 
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cientes que estão da sua dimensão política; deixam transparecer apelos directos à 

responsabilização dos actores locais nas tomadas de decisão em matéria de política educativa; 

reconhecem a necessidade de se repensar o CME no sentido de se alterar o seu regime de 

funcionamento e o seu sistema de representatividade:  

 

Todas aquelas metas propostas pelo Conselho Municipal de Educação, da apreciação, do 
desenvolvimento…, para mim o mais importante do Conselho Municipal de Educação é poder, em 
conjunto com todos os parceiros, poder fazer uma análise e apreciação daquilo que está bem e daquilo 
que pode ser corrigido (cf. EPCM9, p. 641). 
 
Acho que o Conselho Municipal de Educação como hoje existe é pobre! Não enriquece muito. Mas, 
sobretudo, o que se passou no nosso ensino em relação aos centros escolares é que não se descentralizou, 
antes se deslocalizou, o que é diferente. A independência não existe. As regras são as mesmas em todo o 
país. Deslocou-se, talvez! Foi a sede de decisão por transferência e delegação de competências. 
Deslocalização! Concorda? (cf. EPCM9, p. 648). 
 
Achava que os representantes no CME nem sempre transmitiam as informações do que nele se tratava aos 
representados, e que este facto inviabilizava a boa comunicação entre o topo e as bases. Fez-me notar que 
a organização funcional das escolas em agrupamento alterou as lógicas de comunicação entre estas e a 
autarquia. A partir de então a comunicação passou a fazer-se com a sede do agrupamento, perdendo-se o 
contacto directo com os professores de cada escola. Reforçou a ideia de que o sentido da relação actual 
entre as escolas e a autarquia se baseia nos financiamentos e foi mais longe dizendo que «o Estado estava 
a transferir as competências, mas a autarquia só servia para pagar as facturas» (cf. Notas de campo do 
CME da Golegã, pp. 652-653). 
 
Nunca vi e não assisti dentro Conselho Municipal de Educação à apresentação de propostas de 
enriquecimento para a educação local que fossem ouvidas, debatidas e votadas (cf. EPCM9, p. 647). 
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8.2 Inventário do acervo documental do CLE/CME da Golegã 
 

 
 

            

  
Inventário do acervo documental do CLE/CME da 

Golegã     

Tipo de documento Descrição do documento N.º Doc. 
N.º 

pág./tempo Data Referência 

Regimento do CLE 1 8 
15-12-
1999 RCLE3 

Actas do CLE         
Projecto Educativo Local   ??? 2005 OCME7 

Regimento do CME 1 7 s/d RCME8 

6 20-02-2004 ACME59 

4 14-12-2004 ACME60 

4 02-02-2005 ACME61 

3 28-06-2005 ACME62 

2 06-10-2005 ACME63 

2 06-01-2006 ACME64 

4 23-10-2006 ACME65 

3 19-06-2007 ACME66 

Documentos do 
CLE/CME 

Actas do CME 9 

3 31-07-2006 ACME67 

Entrevista 
Entrevista ao Presidente da 
Câmara Municipal da Golegã 1 

11 
folhas/44'45'' 

16-10-
2009 EPCM9 

Notas de campo 

Notas de campo dos contactos 
com a chefe de divisão da 
educação 1 5 

20-07-
2007 

Notas de 
campo do 
CME da 
Golegã 

            

 
 

                  Legenda   

  Fontes Códigos 

Regimentos RCLE 

Actas ACLE 

Correspondência CCLE C
L

E
 

Outros OCLE 

Regimentos RCME 

Actas ACME 

Correspondência CCME 

Outros OCME 

   
   

   
   

   
   

  C
M

E
 

Entrevista ao Presidente de Câmara 
Municipal da Golegã  EPCM 

  Notas de campo dos contactos  Notas 

  com a Chefe de Divisão de 

  da Educação da Autarquia da 
Golegã 

campo 
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8.3 Checklist do CLE/CME da Golegã 

CheckList sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
CheckList do CLE/CME da Autarquia da Golegã 
 

 
Fontes 

I - Processo de transição/instalação do CLE/CME 
 
1- Conselho Local de Educação 

 
      Antes do CME, a Autarquia criou algum órgão com os mesmos fins? 

 
Sim X             Não  
 
Mesmo antes do CLE existiu uma associação chamada AGE, coordenada pela 
Delegada Escolar da altura. 
 
Caso tenha existido, continue a responder ao grupo 1. Caso contrário avance para 
o grupo 2. 
 
1.1- Qual o ano de constituição do Conselho Local de Educação? 

  

1.2- Quem tomou a iniciativa da constituição do CLE? 

O Presidente X                O vereador   X          As escolas  X                  Outros            

O CLE era presidido pela Drª Áurea Ramos, representante do recorrente/educação de 
adultos no CME     
      1.3 - Identifique os membros do CLE?  
 

Representante da Câmara Municipal da Golegã 1 

Representantes das Juntas de Freguesia (Azinhaga; Golegã; Pombalinho) 3 

Representante da Delegação Escolar 1 

Representantes das Escolas do 1.º ciclo e Jardins-de-Infância 6 

Representante da Escola EB 2,3/S da Golegã 1 

Representante da Associação de pais 3 

Representante do Centro de Formação de Associação de Escolas de Torres 

Novas e Golegã 

1 

Representante da Associação de Estudantes da Escola EB 2,3/S da Golegã 1 

Representante do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar 1 

Representantes das IPSS 1 

Representante do CRSS 0 

Representante do Centro de Saúde 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME da 
Golegã de 
20/7/2007 
 
 
 
 
Regulamento do 
CLE de Golegã 
 
 
Notas de campo 
do CME da 
Golegã de 
20/7/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamento do 
CLE de Golegã 
 

15/12/1999 

Enviada por e-mail para 
validação final, em Maio 
de 2010 – não foi remetida 
pela autarquia 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã 
 

 
Fontes 

Representante da Associação da Golegã para a Educação e Desenvolvimento 
Comunitário 

1 

Representante da Equipa de Coordenação dos Apoios Educativos 1 

Representante da Associação Cultural Cantar Nosso 1 

Representante da Comissão de Protecção de Menores 1 

Representante do C.L.A. do Rendimento Mínimo Garantido 1 

Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga 1 

Santa Casa da Misericórdia da Golegã 1 

 
Funcionamento do CLE: Assembleia; Comissão Executiva Coordenadora; Grupos 
de trabalho 
Assembleia:   27 membros 
 
Comissão Executiva Coordenadora: 

• Representante da Câmara 
• 3 eleitos da Assembleia( não podendo ser eleito mais do que um 

representante da mesma instituição) 
 
Grupos de trabalho em articulação com a Comissão Coordenadora 

• Eleitos da assembleia 
• Elementos exteriores (especialistas) 

 
1.4 – O CLE tinha habitualmente convidados? 
 
Representantes dos partidos políticos representados na Autarquia 
 
Representante da Junta de Freguesia do Pombalinho (pertence ao 
Concelho de Santarém, mas dada a proximidade com a Golegã, integra  
o seu grupo de Escolas)     
                                                                                 X 
1.5- O CLE teve quantas reuniões, por ano? 

 
1 reunião por ano                
  
2 a 3 reuniões por ano               
 
 mais de 3 reuniões por ano    X 
 

1.6 – Neste período, indique 3 assuntos tratados nestas reuniões que considere 
mais significativos da actividade do CLE. _ Encontro dos agentes educativos; 

 
 
 
 
 
 
Regulamento do 
CLE de Golegã 
 
 
Notas de campo de 
20/7/2007 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Regulamento do 
CLE de Golegã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME da 
Golegã de 
20/7/2007 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã 
 

 
Fontes 

2- Conselho Municipal de Educação (constituição/regimento) 
 

2.1 – Qual a data de constituição do Conselho Municipal de Educação? 
 
 

2.2 – O regimento do CME foi feito com base no modelo do regimento da/o : 
 

     ANMP  X                       CLE                     Outro   
 
        
2.3– O regimento do CME estabelece/prevê:                                                    

2.3.1 - A existência de uma comissão executiva encarregue de dinamizar 

            o CME? 

Sim                        Não X 

2.3.2 - A existência e o funcionamento dos grupos de trabalho? 

         Sim X                       Não                                                                                                          

2.3.3 - Articulado referente aos direitos e deveres dos representantes? 

Sim  X                      Não 

Dever de assiduidade 
Dever de participação nas discussões que os envolvam de forma directa ou 
indirecta 

2.3.4 - Anos de mandatos dos representantes?  

Sim  X                       Não 

Se sim, qual? __ Mandato autárquico 

2.3.5 - Orientações quanto à ligação/comunicação entre representantes e  

representados?  

Sim                        Não  X 

2.3.6 – As formas de publicitar as deliberações do CME? 

Sim                        Não X 

2.3.7 – Os convidados habituais do CME? 

Sim                        Não X 

Quais? 
 
 

 
 
 
Acta do CME da 
Golegã de 
17/9/2003 (em falta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regimento do CME 
da Golegã 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17/9/2003 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã 
 

 
Fontes 

 
II – Composição e funcionamento do CME 
1 - Composição  
1.1 – Identifique os membros do CME:      

Presidente da Câmara Municipal – Pelouro da Educação 
 

1 

Presidente da Assembleia Municipal 1 

Vereador da Educação  1 

Representante das Juntas de Freguesia 1 

Director Regional de Educação ou quem o substitui 1 

Representante do Ensino Superior público 0 

Representante das Instituições de Ensino Superior privado 0 

Representante do pessoal docente do E. Secundário público 1 

Representantes do pessoal docente do E. Básico público  1 

Representante do pessoal docente da E. Pré-Escolar público 1 

Representante dos estabelecimentos de Educação do E. Básico 
e Secundário privados 

0 

Representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação 2 

Representante das Associações de Estudantes 
 

1 

Representante das IPSS 1 

Representante dos Serviços Públicos de Saúde 1 

Representante dos Serviços da Segurança Social 1 

Um representante dos Serviços de Emprego/Formação Profissional 1 

Representante dos Serviços Públicos da Área da Juventude e do Desporto 
 

1 

Representante das Forças de Segurança 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regimento do CME 
da Golegã 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã 
 

 
Fontes 

1.2 – O CME teve convidados? 

• No ano lectivo de 2007/2008?                Sim  X                  Não  

     Se sim, quem foi convidado_ Presidente do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escolas - GAP; representante dos pais da escola da escola da 
Azinhaga 
Por iniciativa de quem? _ Presidente da Câmara 

Para tratar de que assuntos? _  criação da 4.ª turma na escola da Azinhaga. 

• No ano lectivo de 2006/2007?                Sim X                 Não  
     Se sim, quem foi convidado_ Presidente do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escolas – GAP 
     Por iniciativa de quem? _ Presidente da Autarquia 

      Para tratar de que assuntos? _ Auxílios económicos; Transportes escolares; 
AEC; intervenção da autarquia. 
 

• No ano lectivo de 2005/2006?                Sim X                Não  

     Se sim, quem foi convidado_ Presidente do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escolas - GAP; Responsável pela Organização Local de 
Educação e formação de adultos 
     Por iniciativa de quem? _ Presidente da Autarquia 

      Para tratar de que assuntos? _ Carta Educativa; Auxílios económicos; 
Transportes escolares; intervenção da autarquia 
 

• No ano lectivo de 2004/2005?                Sim  X                 Não  

     Se sim, quem foi convidado_ Presidente do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escolas - GAP; Responsável pelo ensino Recorrente 
 
     Por iniciativa de quem? _ Presidente 

Para tratar de que assuntos? _ Planeamento do encontro de agentes educativos; 
propostas de alteração à Carta educativa; funcionamento do Agrupamento 
(regulamento interno); intervenção da autarquia 
 

• No ano lectivo de 2003/2004?                Sim  X                Não  

     Se sim, quem foi convidado_ Presidente do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escolas - GAP; Responsável pelo ensino Recorrente 
Por iniciativa de quem? _ Presidente 

Para tratar de que assuntos? _ Resolver a lacuna da não representatividade das 
Escolas; dar a devida importância ao ensino recorrente; intervenção da autarquia 
 

 
 
 
 
Acta da CME de 
12/9/2007 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
19/6/2007 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
6/10/2005; 
6/1/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME de 
20/2/2004 e de 
14/12/2004 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã 
 

 
Fontes 

1.3 – Nos últimos dois anos, os Presidentes/representantes dos Agrupamentos e 
das Escolas participaram nas reuniões do CME? 
 
 
Nunca  

1 vez por ano                  
 
2 a 3 vezes por ano          X    

 
Mais de 3 vezes por ano 
 
1.3.1 - Se sim, qual o enquadramento dessa participação? 

 
Como convidados?   X                   
 
Como representantes dos Ciclos de Ensino? 
       
Outra situação_ 

 

1.4 – Foram convidados especialistas para participar no CME? 

Nunca  

1 vez por ano      X          

2 a 3 vezes por ano               

 mais de 3 vezes por ano 

Para tratar de que assuntos? __ Técnicos da CEDRU. Participaram 1 única vez para 
apresentar a versão final da Carta Educativa 
 
 
1.5– Quem representa habitualmente a DREL no CME? 

 

1.5.1– No ano lectivo de 2007/2008? 

O Coordenador da Área Educativa/Coordenador da Equipa de Apoio às 

Escolas  X 

Outro  

Quem? _  

 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
20/7/2007 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã 

 
Fontes 

1.5.2– No ano lectivo de 2006/2007? 

O Coordenador da Área Educativa  X 

Outro.  

Quem? _  

2 - Regularidade/assiduidade do/no CME 

2.1 – Número de reuniões por Ano Lectivo: 
 

2007/2008 2 

2006/2007 2 

2005/2006 2 

2004/2005 3 

2003/2004 2 

2002/2003 0 

 
 

2.2 – Qual a duração do mandato dos representantes? 

1 ano                     2 anos               3 anos                4 anos   X         outra             
Mandato autárquico 
 
2.3 – Como foi feito o controlo da assiduidade dos representantes? 

2.3.1 – No Ano Lectivo 2007/2008 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? _ 
 

• Foi accionado o mecanismo de substituição, no caso de sucessivas 
faltas? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? _ 
 
2.3.2 - No Ano Lectivo 2006/2007 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s?  
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã 
 

 
Fontes 

 
• Foi accionado o mecanismo de substituição, no caso de sucessivas 

faltas? 
                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? _ 
 
2.3.3- No Ano Lectivo 2005/2006 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? __  
 
Foi accionado o mecanismo de substituição, no caso de sucessivas faltas? 
                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? __  
 
2.3.4 No Ano Lectivo 2004/2005 

 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? _ 
 

• Foi accionado o mecanismo de substituição, no caso de sucessivas 
faltas? 

        

                     Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? 
 
 
2.3.5 No Ano Lectivo 2003/2004 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s? _ 
 

• Foi accionado o mecanismo de substituição, no caso de sucessivas 
faltas? 

        

                     Sim                  Não X 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã 
 

 
Fontes 

2.4 - Na falta do seu representante, a DREL indicou 
um substituto para estar presente nas reuniões do CME? 

Nestes anos quem representa a DREL é o coordenador da área educativa 
2.4.1- No Ano Lectivo de 2007/2008? 
 
Sim                      Não 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? __ 
2.4.2 - No Ano Lectivo de 2006/2007? 
 
Sim                  Não 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? __ 
2.5 – Presenças e ausências dos representantes/convidados/especialistas ao 
CME 

 
3 – Funcionamento do CME 
3.1 – Quem preside habitualmente às reuniões do CME? 
Presidente da Autarquia X 
Tem o Pelouro da Educação 
Vereador da Educação                         Em que situações? __  
Outro:Vereador do Pelouro das Obras e do Ambiente                                                  
Identifique__ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
Notas de campo do 
CME da Golegã de 
20/7/2007 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã 
 

 
Fontes 

3.2 – As reuniões do CME contam habitualmente com a presença de técnicos 
da Autarquia?  
Sim  X                    Não 
Se sim, quais?  

3.2.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 

Chefe da Divisão da Educação X 

Para tratar de que assuntos? __ Assessoria ao Presidente; processos de candidatura 
a auxílios económicos em atraso (avançar com os processos para que as crianças 
possam almoçar, sem que seja necessário reunir o CME – deferido por 
unanimidade). 
Técnico da Divisão da Educação X 

Para tratar de que assuntos? __ 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? -  

Outros 

Para tratar de que assuntos? 

3.2.2 -  No Ano Lectivo de 2006/2007? 

Chefe da Divisão da Educação (Chefe de Gabinete) X 

Para tratar de que assuntos? _ Assessoria ao Presidente; apresentação do relatório 
da generalização de refeições ao 1.º ciclo do básico; AEC; transportes escolares; 
transportes cedidos para visitas de estudo; listagem de material e equipamentos de 
foram dotados os estabelecimentos de ensino básico e pré-escolar; 
Técnico da Divisão da Educação  

Para tratar de que assuntos? _  

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? 

3.2.3 -  No Ano Lectivo de 2005/2006? 

Chefe da Divisão da Educação (Chefe de Gabinete)  X 

Para tratar de que assuntos? _ Assessoria ao Presidente, auxílios económicos 
Técnico da Divisão da Educação  

Para tratar de que assuntos? _   

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
12/09/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
23/10/2006 e 
19/6/2007 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME de 
6/10/2005; de 
6/1/2006 
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3.2.2 -  No Ano Lectivo de 2004/2005? 

Chefe da Divisão da Educação (Chefe de Gabinete) X 
Para tratar de que assuntos? _ Assessoria ao Presidente; relatório da candidatura ao 
PRODEP III, para apetrechamento das escolas de 1.º ciclo; relatório dos auxílios 
económicos/acção social escolar; actividades de complemento curricular  
Técnico da Divisão da Educação X 

Para tratar de que assuntos? _ Secretariar a reunião 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? 

3.2.2 -  No Ano Lectivo de 2003/2004? 

Chefe da Divisão da Educação (Chefe de Gabinete)  X 

Para tratar de que assuntos? _ Assessoria ao Presidente  

Técnico da Divisão da Educação X 

Para tratar de que assuntos? _ Secretariar a reunião 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? 
Outros 

Para tratar de que assuntos? - 

3.3 – O CME funcionou com grupos de trabalho? 
 
Sim   X                             Não                               

 
3.3.1 – Se sim, quais os grupos criados e a sua intencionalidade? 

• No Ano Lectivo de 2007/2008? 

 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos? _ 

• No Ano Lectivo de 2006/2007? 

 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ 

Criados por iniciativa de quem? _ 

Para tratar de que assuntos? 

 
Acta do CME de 
14/12/2004; de 

2/2/2005; 
28/6/2005 

 
 
 
 
 
 

Acta do CME de 
20/2/2004 
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• No Ano Lectivo de 2005/2006? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ Projecto Educativo da Golegã/Alteração da 

Carta Educativa - Chefe de divisão do CME e a Drª Manuela Prata 

Criados por iniciativa de quem? _ Presidente; Chefe de Divisão; Drª Manuela 

Prata 

Para tratar de que assuntos? _ Projecto Educativo da Golegã; alteração à Carta 

Educativa 

• No Ano Lectivo de 2004/2005? 

Composição do/s grupo/s de trabalho _ Grupo de trabalho III Encontro de 

Agentes Educativos - Técnica Superior da Autarquia; chefe de divisão; 

representante das IPSS (conhecedora do 1º ciclo); representante do pré-escolar; 

representante do secundário; representante da DREL; representante do ensino 

recorrente (porta voz do grupo). 

Criados por iniciativa de quem? _ Presidente 

Para tratar de que assuntos? _ Organizar o Encontro dos Agentes educativos: 

planificação da participação nos diferentes painéis; moderadores … 

• No Ano Lectivo de 2003/2004? 

Composição do/s grupo/s de trabalho _ Grupo de Trabalho da Acção Social 

Escolar – chefe de divisão; representante das IPSS; outros desconhecidos 

Criados por iniciativa de quem? – Presidente 

Para tratar de que assuntos? _  Apoios socioeducativos; atribuição de subsídios 

 

Grupo de trabalho III Encontro de Agentes Educativos - Técnica Superior da 

Autarquia; chefe de divisão; representante das IPSS (conhecedora do 1º ciclo); 

representante do pré-escolar; representante do secundário; representante da 

DREL; representante do ensino recorrente. 

Criados por iniciativa de quem? – Presidente 

Para tratar de que assuntos? _ Organizar o Encontro dos Agentes educativos 

 
 
 
Notas de campo de 
20/7/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
2/2/2005 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Acta do CME de 
20/2/2004 
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3.4 – No caso do CME estar organizado em grupos de trabalho/secções, 
para que servem? 

Para inventariar temas a debater no CME  

Para sistematizar os trabalhos e deliberações do CME      X 

Para analisar projectos específicos a desenvolver               

Para dinamizar as discussões no CME          

Para redigir propostas e recomendações (principal) X 

Para divulgar publicamente as decisões do CME  

Para preparar os Encontros dos Agentes Educativos X 

 
4. Agendas das reuniões do CME 

A Autarquia avança com propostas e ordens de trabalhos  
 

 

A Autarquia solicita a intervenção das escolas para a definição da 
agenda 

X 

A Autarquia mobiliza os representantes para a definição da agenda 
 

 

Outra situação _  

 
4.2 – Quais os temas mais importantes, incluídos nas agendas do CME?  

Transferência de competências para as Autarquias  

Regimentos Internos X 

Projecto Educativo Local/Projecto Educativo do Agrupamento X 

Carta Educativa X 

Verticalização dos Agrupamentos  

Funcionamento dos Agrupamentos/Escolas  X 

Escola a tempo inteiro X 

Abandono Escolar  

Sucesso, insucesso e qualidade do sucesso  

Indisciplina  X 

Acção Social Escolar X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo de 
20/7/2007 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
Notas de campo do 
CME da Golegã 
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Transportes Escolares  

Qualificação e requalificação do parque escolar X 

Rede Escolar X 

Ensino / Formação Profissional X 

Projectos culturais e desportivos - Equitação X 

III Encontro dos Agentes Educativos X 

 
4.3 - Nas reuniões do CME, os autarcas dão a conhecer as suas intervenções e 
projectos em matéria de política educativa local? 
 
Nunca                                 Por Vezes                                      Sempre  X 

4.4 – Nas reuniões do CME, os Presidentes dos Agrupamentos participaram 
nas discussões temáticas? 
 
4.4.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 
Em que discussões temáticas? _ Procura de soluções para a escola de 1.º ciclo da 
Azinhaga (criação de mais uma turma) 
 
4.4.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 
Em que discussões temática? _ Acção social escolar; AEC; intervenção educativa 
da autarquia; defesa do cumprimento da legislação sobre o licenciamento de 
estabelecimentos junto às escolas (a questão da venda de bebidas alcoólicas) 
 
 
4.4.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
Em que discussões temáticas? _ Acção social escolar; carta educativa; intervenção 
educativa da autarquia 
 
4.4.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
Em que discussões temáticas? _ Organização do Encontro Agentes Educativos 
(moderador dos painéis, dispensa para participação); alteração do relatório 
intercalar da carta educativa; avaliação do Encontro dos Agentes Educativos; 
problemática da indisciplina; regulamento interno e intervenção dos pais 
 
 
4.4.2 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
Em que discussões temáticas? _ Encontro Agentes Educativos; Projecto educativo 
do Município; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
12/9/2007 
 
 
 
Acta do CME de 
19/6/2007 
 
 
 
Acta do CME de 
6/10/2005 
Acta do CME de 
6/1/2006 
 
Acta do CME de 
23/10/2006 
 
 
 
Acta do CME de 
2/2/2005 
 
Acta do CME de 
28/6/2005 
 
Acta do CME de 
14/12/2004 
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4.5 – Nas reuniões do CME, os representantes apresentaram 

informações/relatórios sobre os temas em debate? 

4.5.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008?  
• A Autarquia (Vice-Presidente): pedido de autorização ao CME, para 

que um grupo de pais da EB1 de Azinhaga assista à reunião (deferido 
por unanimidade); a decisão de formação de uma 4.ª turma é da 
competência do Presidente do GAP; sugere a junção do 1.º e do 2.º 
ano, numa só turma;  

• A Autarquia (Presidente): desculpa-se pelo atraso; mostra-se 
descontente com a situação da Azinhaga; a solução pode passar pela 
Câmara com a contratação da docente ou então 10 crianças são 
transportadas para a EB1 da Golegã (rejeitado pelo CME); concorda 
com a emissão do parecer do CME sobre o assunto; redigido e 
aprovado de imediato e entregue ao representante da DREL, para que 
faça chegar ao Director Regional; o pedido de autorização para 
abertura de estabelecimento comercial junto da escola foi remetido 
para o gabinete jurídico da Câmara 

• Representante dos pais da EB1 da Azinhaga: agradece ao CME serem 
recebidos; não concordam que haja só 3 turmas de 1.º ciclo na EB1 da 
Azinhaga; apresentam petição ao Director Regional, ao Presidente da 
Câmara e ao Presidente do Executivo do Agrupamento para que se 
forme uma 4.ª turma; o pedido foi indeferido; 

• Representante da Saúde: demonstra preocupação e confronta o 
Presidente do GAP pelo facto de estar incluída uma criança da alínea 
i); 

• Presidente do GAP: tem competências para criar uma outra turma, 
mas não pode ir contra a lei; que a contratação de um novo professor 
é um acréscimo de despesa; não aceita a junção do 1.º e do 2.º anos 
(turma muito grande); fala da sua iniciativa junto da DREL para 
resolver o problema; 

• Representante da DREL: fala nas questões burocráticas que o 
Presidente do GAP se depara, uma vez que está condicionado pela 
legislação; informa que na Lezíria ainda nenhum CME apresentou 
semelhante parecer; 

• Representante da IPSS: como professora sente os problemas da 
Azinhaga, propondo a emissão de um parecer do CME sobre esta 
realidade; pedido de redução da carga horária da actividade física no 
4.º ano e integração das TIC. 

4.5.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 
• A Autarquia (Presidente): lista de concessão de auxílios económicos para 

2006/2007, atribuição de valores; AEC; fornecimento de refeições; 
transportes escolares; projecto municipal de equitação no 1.º ciclo do 
ensino básico ( importância da modalidade na Capital do cavalo); 
prolongamento de horário –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
12/09/2007 
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• actividades de apoio à família; horários nos Jardins-de-infância; programa 

de generalização do fornecimento de refeições ao 1.º ciclo; transportes 
escolares; prémio literário da Golegã; bolsas de estudo do ensino superior; 
eleição do representante do CME na Assembleia de escola (permanece o 
mesmo); 

•  Representantes: aprovada por unanimidade a atribuição de escalões; 
• Representante das Juntas de Freguesia: lamenta não haver a possibilidade 

de substituição do cargo que representa há anos. 
 
• A Autarquia (Presidente): assinatura da acta anterior; faltas dos 

representantes ao CME; solicita e-mails dos presentes; parecer sobre a 
instalação de um novo estabelecimento de venda de bebidas alcoólicas junto 
da escola (a DREL remete para o CME o parecer sobre o assunto); acha 
pertinente a proposta do estabelecimento, pois prevê a criação de mais 
postos de trabalho e a proposta é apresentada por uma professora; propõe a 
atribuição de uma licença provisória, a reavaliar todos os anos pelo CME 
(aprovada por unanimidade); balanço do ano lectivo 2006/07 e perspectivas 
para 2007/2008;auxílios económicos para 2007/08; actividades de apoio à 
família – almoço e prolongamento de horário (regulamento das 
actividades);bolsas de estudos dos alunos no superior (aprovadas 3 bolsas); 

• Representante da DREL: envio da proposta de acta por correio electrónico 
(aprovado por unanimidade); as orientações são de completa ocupação dos 
alunos e as aulas não dadas têm que ser compensadas 

• Representante do IEFP: concorda com a modalidade de envio de actas por 
e-mail; 

• Representante do Ensino Básico: tem algumas reservas quanto à criação do 
estabelecimento junto da escola, mas que já existe precedente; lamenta a 
forma como decorreram os concursos de professores e o não deferimento do 
Dia do Agrupamento, pela DREL; 

• Representante do GAP: deve ser cumprida a lei quanto à instalação desse 
tipo de estabelecimentos, para evitar a venda de cigarros e bebidas a 
menores; necessidade de entregar uma súmula do regulamento aos pais:; 

• Representante do pré-escolar: o regulamento das actividades de apoio à 
família foi entregue aos pais 

 
4.5.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 

• A Autarquia (Presidente): apresenta aos presentes o novo elemento em 
representação da DREL; novo Quadros de Auxílios Económicos – análise 
dos processos e respectivo quadro de atribuição de valores; valores 
atribuídos para cada escalão; 

• Representantes: aprovados os auxílios; 
 
 
 

 
 
Acta do CME de 
23/10/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
19/06/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
6/10/2005 
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• A Autarquia (Presidente): agradece a presença dos representantes das 
diversas instituições, evocando a importância da apresentação formal e 
emissão de parecer sobre a Carta Educativa; agradeceu à CEDRU e aos 
técnicos da autarquia envolvidos na elaboração da mesma; a Carta 
Educativa é o Plano Director Municipal para a educação; emissão de 
parecer sobre a Carta Educativa; aprovação do parecer por 
unanimidade; avaliação do processo de acção social relativo a um aluno 
(reavaliação de processo); 

• Técnicos da CEDRU: apresentação em datashow das três partes mais 
relevantes da Carta Educativa; 

• Restantes representantes: aprovação do parecer sobre a Carta 
Educativa. 

4.5.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
• A Autarquia (Presidente): Organização do Encontro dos Agentes 

Educativos (propostas de temas a abordar, marcação de datas); escolha 
do tema para o Encontro – O Papel da Comunidade Educativa face à 
Indisciplina; candidatura da autarquia ao PRODEP III para dotar as 
escolas de 1.º ciclo de equipamentos informáticos; projecto Educativo do 
Município e propostas de actividades (Plano de Actividades); eleição do 
representante do CME na Assembleia da Escola (Presidente da Junta da 
Golegã); Auxílios económicos 

• A Autarquia (Vereador): obras de recuperação nos refeitórios; 
• Presidente do Conselho Executivo do GAP: sugestões dos temas do 

encontro – articulação pré-escolar/1.º ciclo, gestão do stress, como 
envolver os pais e os encarregados de educação na aprendizagem, 
educar para a cidadania, a diminuição do poder dos professores, o 
poder do professor face à indisciplina e a participação dos pais, falta de 
interesse dos alunos face à indisciplina; 

• Representante do secundário: proposta de convite de um encarregado de 
educação para participar no Encontro e dar a visão dos pais, sobre a 
indisciplina; reunião com o vereador do ambiente para discutir 
propostas de intervenção 

• Representante da DREL: convidar o Sr. Dr. António Gaveto como 
orador no Encontro; integração da Golegã na NUT de Lisboa e Vale do 
Tejo; 

• Representante das Juntas de Freguesia: aceita a atribuição de ser 
representante do CME na Assembleia de Escola. 

 
 

• A Autarquia (Presidente): lamenta a falta do representante da DREL, 
impedido de estar presente por questões profissionais; Encontro de 
Agentes Educativos (projecto de programa do encontro); local escolhido 
para o Encontro; abertura do Encontro aos concelhos limítrofes; 
possibilidade de dispensa dos professores; divulgação do Encontro 
(elaboração de cartazes); 

 
 
 
Acta do CME de 
6/1/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
14/12/2004 
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• concorda com a quantia de 5€ para participação no Encontro; ocupação de 
tempos livres – nova estratégia lançada pela Psicóloga Educacional “Clube 
de exploradores”; Carta Educativa – sugestões e alterações; 

• O representante do ensino recorrente (porta voz do grupo de trabalho do III 
Encontro de Agentes Educativos): resultados da logística do evento 
(oradores convidados, organização dos painéis, moderador); bem vindas 
todas as propostas para melhorar o encontro; seja feito um pagamento para 
entrada nas actividades do Clube de Exploradores; 

• Representante do GAP: proposta de moderador sai do Agrupamento; louva 
o trabalho de organização do Encontro, desenvolvido pelos técnicos da 
Câmara e pelos colegas; os professores têm dias para fazer formação que 
podem utilizar no Encontro; sugestões para alteração da Carta educativa; 

• Representante do Pré-Escolar: pagamento do encontro 
• Representante do Secundário: concorda com o pagamento do encontro; qual 

o preço a pagar? 10€ ou 5€? 
 
 
• A Autarquia (Presidente): reuniões habituais entre a autarquia e o GAP; 

avaliação do III Encontro – pouca adesão dos professores, dificuldade dos 
professores em gerirem as questões de indisciplina, “pouca coragem para a 
implementação pelo GAP do Regulamento Interno da Escola”; Carta 
Educativa – Relatório Preliminar final; alterações à Carta Educativa (texto 
e leitura de dados) – novos desafios da educação e a política educativa 
municipal, de acordo com o Projecto Educativo; as propostas do 
representante do Básico devem integrar a Carta Educativa; balanço do ano 
2004/05 e perspectivas para o ano 2005/06; apresentação do documento - , 
Política Educativa do Município; apoios da acção social escolar para 
2005/06; avaliação do trabalho desenvolvido pela autarquia - actividades 
extra-curriculares, almoços,  prolongamentos, melhoria dos espaços 
escolares (aspectos positivos e negativos); 

• Representante do GAP: concorda com a dificuldade em fazer cumprir o 
Regulamento Interno (evoca a importância dos pais neste processo);  

• Representante da Organização Local Educ. e Formação de Adultos: as 
queixas são comuns; há que encontrar soluções para os problemas de 
indisciplina 

• Representante do Básico: a Carta Educativa é um documento bem 
elaborado, mas com lacunas ao nível da educação precoce e de apoio às 
famílias, pelo que propõe projectos neste sentido 

• O representante do básico identifica lacunas na carta educativa: intervenção 
precoce; apoio às famílias sem condições 

4.5.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
• A Autarquia (Presidente): cumprimentos a todos os representantes e em especial 

ao Director Regional Adjunto; apresentação de todos os intervenientes;  

 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
2/2/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Acta do CME de 
28/6/2005 
 
 

 



 605 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia de Golegã 
 

 
Fontes 

• apresentação Regimento do CME, com propostas de alterações; 
constituição de grupo de trabalho da Acção Social Escolar (atribuição 
indevida de subsídios); organização do III Encontro de Agentes Educativos 
da responsabilidade da autarquia; formação do Grupo de trabalho para 
organizar o III Encontro de Agentes Educativos; Balanço do 1º Período 
lectivo; projectos culturais e desportivos em desenvolvimento – música, 
educação física e ambiente e equitação (financiada pela autarquia e pela 
DREL); importância do projecto da equitação, para o desenvolvimento da 
Golegã; espaços e equipamentos comunitários; 

• A Autarquia (Vereador do Pelouro das Obras e do Ambiente): 
esclarecimento sobre a evolução das obras; 

• Representante da IPSS: integra o grupo de trabalho da Acção Social 
Escolar; revoltada com a atribuição indevida de subsídios; propõe que a 
escola, juntamente com a autarquia faça a gestão do dinheiro; valorização 
do projecto da equitação;  

• Representante da DREL (Director Regional Adjunto): questiona qual o 
montante financiado pela DREL 

• Presidente da Assembleia Municipal: importância do financiamento do 
ministério para a continuação do projecto do ensino da equitação para 
todas as crianças; Desporto Escolar no financiamento da escola de 
hipismo 

• Técnica da autarquia: leitura da acta anterior 

4.6 – Nas reuniões do CME, o representante da DREL apresentou 
informações/relatórios sobre o funcionamento do sistema educativo e sobre as 
escolas do Concelho, em particular? 

Participa pontualmente nas discussões temáticas 
4.6.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 

• Como resolver as questões burocráticas da necessidade de turmas de 1.º 
ciclo; pareceres/exposições do CME à DREL 

4.6.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007?  
• Proposta de envio por e-mail de todas as actas do CME; autorização para 

participar em congressos e outros eventos: as orientações são de completa 
ocupação das aulas; as aulas não dadas têm que ser compensadas. 

4.6.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
• Proposta de oradores para o encontro; integração da Golegã na NUT de 

Lisboa e Vale do Tejo 
4.6.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 

• Financiamentos do Prodep III; 
4.6.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? –  

• Participação no Grupo de trabalho do III Encontro de agentes Educativos; 
Financiamento do Centro de Formação desportiva de hipismo da Golegã 
pelo M.E. (continuidade) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
20/2/2004 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
14/12/2004 
 
 
Acta do CME de 
20/2/2004 
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4.7 – Intervenção dos representantes/especialistas ao CME 
 

 
5. Circulação da Informação 
5.1 - A Autarquia divulga publicamente as intervenções do CME? 
 
Nunca                                      Por Vezes   X                             Sempre    

 
De que forma? _ Assembleia de Escola/Assembleia Municipal/Projecto Educativo 
Municipal 
 
5.2 – A Autarquia promove discussões públicas sobre os temas abordados no CME? 
 
Nunca                                      Por Vezes  X                              Sempre 

 
5.3 – A Autarquia publicita os relatórios/pareceres elaborados pelo CME? 
 
Nunca                                      Por Vezes  X                               Sempre 

 
A quem? _ à DREL/ Assembleia de Escola/Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actas do CME  
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Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CLE/CME da Autarquia da Golegã 
 

 
Fontes 

5.4 - – Considera que as escolas e os professores têm um conhecimento 
informado do funcionamento e do trabalho desenvolvido pelo CME? 

 
Pouco Satisfatório                  Satisfatório                 Bom                     Muito Bom 
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8. 4 Análise de conteúdo do corpus documental – CLE/CME da Golegã 
 
Meta-categoria I – Do CLE ao CME - Genealogia do processo 
 

Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido  
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

a.1) motivações políticas 
das autarquias para a 
criação do CLE 

Acompanhei bem de perto todo este processo. Eu costumo dizer: fui pedagogo como pai, 
mas sobretudo fui androgogo, pois fui e ainda sou assistente da Faculdade de Medicina 
(desde muito cedo também fui monitor na Faculdade de Medicina, ainda como estudante e 
dei aulas a adultos, daí eu dizer que eu sou androgogo e não pedagogo). Sou muito sensível 
quer à educação, quer à cultura, daí ter chamado a mim esses pelouros. Percebi, desde 
sempre, que só com diálogo com os parceiros da educação, com a comunidade escolar e 
com a comunidade educativa era possível levar avante os projectos que tínhamos para a 
educação local. 
 
O executivo que me antecedera já tinha alguma dinâmica neste campo, com uma associação 
chamada AGE que a então Delegada Escolar, na altura a Dra. …, conhecia bem. Tinham 
alguma dinâmica, mas muitas vezes não conseguiam consagrar os seus objectivos. Fica mal 
dizer, será uma falta de humildade, mas penso que o executivo municipal, da altura, não 
acompanhava totalmente os seus desejos. A Vereadora da Educação, educadora de infância, 
que era uma das responsáveis, teve alguma dinâmica nesse sentido, mas penso que o sucesso 
não era o desejado, talvez por falta de motivação ou de estímulo, por parte do, então, 
Executivo Municipal. Nós sentíamos isso, motivo pelo qual, com o nosso empenho e 
dedicação e implicação, essa AGE deu lugar ao Conselho Local de Educação, o herdeiro da 
estrutura existente. A partir daí puderam-se executar um determinado número de acções e 
actividades que ditaram o que é hoje a educação no nosso Concelho. 
 
Comecei por explicar-lhe o meu interesse em saber se houve Conselho Local de Educação. 
Respondeu-me que o CLE fora criado em 1999 e que foi presidido pela Dr.ª … (futura 
representante do ensino recorrente no CME), responsável na altura pelo ensino recorrente. 
Logo de seguida deu-me o número do seu telemóvel e chamou-me também a atenção para a 
importância deste contacto. 

 
EPCM9 
p. 639 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 639 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME da 
Golegã, p. 652 

 
 
 
 
 
 
 
 
Passagem do AGE para o CLE; 
como se potencializou as 
dinâmicas anteriores e como um 
novo executivo as entendeu. 

a.2) Especificidades 
regimentais dos CLE 

 
São objectivos do Conselho Local de Educação da Golegã  
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido  
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

1) Aumentar a responsabilidade local na educação através da mobilização e coordenação 
racional dos recursos.  
2) Dar continuidade e fortalecer o espaço de diálogo social, visando as questões educativas;  
3) Fomentar e promover a colaboração institucional entre estabelecimentos de Educação 
pré-escolar, escolas do mesmo nível e de diferentes níveis de ensino do Município da 
Golegã;  
4) Colaborar, divulgar e valorizar as actividades realizadas nos Estabelecimentos de Ensino 
do concelho;  
5) Fomentar a articulação e participação real e efectiva entre as Escolas dos diferentes níveis 
de Ensino e as outras instituições ou serviços, nomeadamente no que diz respeito ao: 
reforçar das parcerias; Identificar os obstáculos ao desenvolvimento educativo, cultural e 
social; estabelecer objectivos de acção; mobilizar apoios; articular e rentabilizar recursos 
humanos e materiais;  
6) Promover espaços de reflexão e debate sobre Educação no âmbito local e  
nacional, estabelecendo parcerias para cada umas das iniciativas;  
7) Contribuir para maior interacção das Escolas na Comunidade e promoção do Sucesso 
Educativo;  
8) Colaborar na elaboração de Projectos de intervenção Educativa adequados ao contexto 
local rentabilizando o percurso efectuado no âmbito do PEL e valorizando o resultado da 
avaliação a que foi sujeito;  
9) Lançar, apoiar e dinamizar actividades de âmbito cultural, educativo e de tempo livres;  
10) Promover a criação de uma Ludoteca;  
11) Emitir parecer e colaborar com os Estabelecimentos de Educação e Ensino no processo 
de construção de autonomia das Escolas e/ou Agrupamentos de Escola;  
12) Promover e apoiar iniciativas que visem à formação de Pais e Autarcas, Docentes, 
Pessoal não docente, Jovens e outros Agentes Educativos. 
 
 
III - ÓRGAOS  
1. Conselho Local de Educação de Golegã é composto pelos seguintes órgãos:  
a) Assembleia  
b) Comissão Executiva Coordenadora  
2. Grupos de trabalho específicos para determinadas actividades ( a partir dos elementos da 
Assembleia, podendo, se necessário integrar elementos exteriores e especialistas na área).  

 
 
 
 
 
 
RCLE3 
pp.1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCLE3 
pp. 2-3 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido  
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

 
VII - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA COORDENADORA  
A Comissão Executiva Coordenadora é composta por 4 elementos, devendo integrar 1 
representante da Câmara e 3 eleitos da Assembleia, não podendo ser eleito mais do que um 
representante da mesma Instituição. 
 
IX - FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO EXECUTIVA COORDENADORA  
1) A Comissão Coordenadora reunirá no mínimo uma vez por mês, à excepção dos meses de 
Julho e Agosto em que só reunirá se tal se justificar, em data e hora a acordar entre os seus 
membros e extraordinariamente sempre que se justifique.  
2) Deverá tomar decisões só com a presença da maioria dos membros que a compõem.  
3) Em caso de empate o Presidente tem voto de qualidade.  
4) Serão lavradas actas de todas as reuniões.  
5) De todas as decisões tomadas e postas em prática deve ser dado conhecimento à 
Assembleia, em reunião ordinária ou extraordinária em caso manifesta urgência e 
necessidade. 
 
X - GRUPOS DE TRABALHO  
1) Serão constituídos grupos de trabalho específicos para determinadas actividades a 
desenvolver. Esses grupos serão compostos por elementos da Assembleia, podendo, se 
necessário integrar elementos exteriores e especialistas na área. Os  
referidos grupos articularão com a Comissão Coordenadora, sempre que tal se justifique. O 
seu âmbito de acção/intervenção será definido em reunião da Assembleia, à qual será dado 
conhecimento do desenrolar do processo. 

 
 
RCLE3 
p. 6 
 
 
 
 
RCLE3 
pp. 6-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCLE3 
p. 7 

b.3) Actividade do CLE: 
agenda local de política 
educativa 

Um grande desejo de diferenciar a Golegã pela positiva. Fomos um pouco avant-garde. 
Lembro-me do lançamento das actividades de enriquecimento curricular, muito antes das 
actuais AEC, com a introdução da equitação, como complemento curricular, para todas as 
crianças do 3º e 4º ano do ensino básico. Começámos a diferenciar-nos na forma e no modo 
de tratamento que queremos dar à educação local. 

 
EPCM9 
p. 639-640 

 

b.4)Intervenção da 
autarquia 
operacionalizada através 
do CLE 

Sobre o funcionamento do CLE, referiu que se reunia conforme o estipulado na lei e falou-
me de algumas actividades organizadas por este conselho, nomeadamente o «encontro dos 
agentes educativos». 
 
 

Notas de campo 
do CME da 
Golegã, p. 652 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido  
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

Falou-me também do Conselho Consultivo de Acção Social Escolar e da tarefa de atribuição 
dos escalões (A e B) de apoio socioeconómico aos alunos. Havia reuniões com cada uma 
das escolas do 1.º ciclo envolvendo-as na atribuição desses subsídios, que eram concedidos 
sempre que tal se justificasse. 
 

Notas de campo 
do CME da 
Golegã, p. 652 

Entidade paralela ao CLE 

b.5) Intervenção dos 
actores locais 
operacionalizada através 
do CLE 

   

c.6)Calendário do 
processo político 

Penso que o Conselho Municipal de Educação foi instituído há cerca de seis, sete anos. 
Anteriormente, acompanhei o Conselho Local de Educação, o chamado CLE, desde 1993, 
no momento em que tomei posse na Câmara Municipal da Golegã e chamei a mim o 
Pelouro da Educação. 

EPCM9 
p. 639 

O Presidente tomou posse em 
1993, mas o CLE foi criado em 
1999, conforme data de 
aprovação do Regulamento 
Interno. 

c.7)As rupturas 
continuidades na transição 
CLE/CME 

Mas não só! Antes das autonomias, havia um diálogo mais aceso, não digo mais frutífero, 
pois continua a ser frutífero. Nós respondíamos aos anseios e às questões da escola que 
falavam directamente com a Câmara. Eram mais as EBs1 e os JIs. Havia um diálogo directo. 
Com a autonomia, com os agrupamentos, os dirigentes da escola, se podemos chamar assim, 
passaram a ser o pivot entre a Câmara Municipal e toda a escola. 
 
Devo dizer-lhe que guardo uma memória muito positiva dessa primeira fase dos Conselhos 
Locais de Educação, antes das autonomias e antes de culminarem nos actuais Conselhos 
Municipais de Educação. Guardo muito viva essa memória. Ouvíamos, de viva voz, os 
anseios de cada um, desde o docente, ao auxiliar de acção educativa e até ao próprio aluno. 
Tínhamos uma intervenção e uma resposta muito directas. 
 
Aquela conversa do dia a dia com o Conselho Local de Educação, o que, no fundo, 
representava e exprimia, é muito diferente do Conselho Municipal de Educação. 
 
Alterou, mas todos se adaptaram e tudo continuou. Faço essa distinção, o CLE é uma coisa. 
O Conselho Municipal de Educação é um herdeiro, mas com competências, com previsões, 
com programação, mas de uma forma diferente na actuação do dia a dia. O Conselho 
Municipal de Educação, no fundo, são os parceiros que se manifestam, para bem ou para 

EPCM9 
p. 640 
 
 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 640 
 
 
EPCM9 
p. 640 
 
 
EPCM9 
p. 641 
 

 
 
 
 
 
Cruza com D11 
 
 
 
 
 
 
 
Cruza com D11 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido  
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

mal, mas não são tão intervenientes como no CLE. 
 
 
Logo de seguida, comentou, em ar de desabafo, que ambas as dinâmicas, a do CLE e a do 
seu sucessor CME, eram muito complicadas; os seus membros tinham opiniões muito 
diferentes uns dos outros e nem todos valorizavam este tipo de intervenção e de participação 
educativa.  
 
 

 
 
 
Notas de campo 
do CME da 
Golegã, p. 652 

 
 
Meta-categoria II - As configurações dos CME e os contextos nacional, regional e local 
 

Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

d.8) Leitura e apropriação  

Entendia-a como necessária, pelos seus objectivos, sobretudo quando muda o sistema, 
quando se introduzem as autonomias, quando se criam os agrupamentos, que acho que foi ao 
mesmo tempo em 2003. Entendi-a como um instrumento necessário, como o próprio Plano 
Director Municipal para uma Câmara, por exemplo, como o Plano de Segurança… 
 
Eu acho que a própria carta educativa foi muito mais importante porque nos dirigiu e nos fez 
pensar no que é que tinha que acontecer a nível de parque escolar a nível de infra-estruturas, 
de equipamentos, de recursos…Acho que a carta educativa foi muito mais importante que o 
próprio Conselho Municipal de Educação que nasceu para a criar e a fazer cumprir. E se 
calhar já está ultrapassada. Foi muito mais importante a Carta Educativa, quanto a mim, do 
que a própria função do Conselho Municipal de Educação que ditava o seu cumprimento. 
 
Seguidamente, fez-me uma breve descrição do concelho da Golegã, no que diz respeito às 
características de cada uma das duas freguesias que o constituem. Falou-me das diferenças 
existentes entre a freguesia da Golegã e a da Azinhaga, e de como as grandes diferenças 

EPCM9 
p. 641 
 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 642-643 
 
 
 
 
Notas de 
campo do 

 
 
 
Também responde à pergunta, 
para que serve o CME? Para 
pensar, concretizar e 
implementar a carta educativa. 
Mas de que modo? 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

socioeconómicas se repercutiam nos problemas vividos pelas respectivas escolas. Todas as 
escolas, desde o pré-escolar ao ensino secundário, integravam um único agrupamento 
vertical, no qual se incluíam ainda o Jardim-de-infância e a escola do 1.º ciclo do 
Pombalinho, apesar de pertencerem ao concelho de Santarém. 
 

CME da 
Golegã, p. 652 

d.9) Acto de constituição 
dos CME 

   

d.10) Metodologias de 
constituição dos CME 

   

d.11) A herança dos CLE 
rentabilizada/não 
rentabilizada nos CME 

Separo muito os CLES dos CMES. Para todos efeitos e na teoria o Conselho Municipal 
de Educação é um herdeiro do CLE. Mas o Conselho Local de Educação tinha uma 
função mais directa. 
 
Sobretudo é muito mais um conselho de análise, de deliberação em relação às propostas 
do novo ano lectivo, mas não funciona tanto no dia a dia como o Conselho Local de 
Educação funcionava, mesmo que, às vezes, não funcionasse de forma regular, mas era 
circunstancial e as coisas corriam de outro modo. Tudo era diferente. 
 
Acho sinceramente. Totalmente de acordo. Cumprimos, fazemos, estamos tranquilos perante 
a legalidade, mas não é tanto aceso. Já passámos os anos dourados do CLE. 

EPCM9 
p. 640 
 
EPCM9 
p. 640 
 
 
EPCM9 
p. 641 

 
Diferença entre o CLE e o CME. 
 
Cruza com E16 
 
As alterações não são meramente 
semânticas; a diferença é 
estrutural; é política. 

d.12) As críticas ao 
processo político da 
criação dos CME 

Exactamente, havia curiosidade em relação ao trabalho que se fazia. Hoje há aquilo que a 
legalidade promove e se executa e depois todos os objectivos que se podem aditar que é a 
moral normal das coisas de se poder executar e que, muitas vezes, a obrigatoriedade não é 
sinónimo de exequibilidade. 
 
Não tem carácter deliberativo. Acho que não sustenta muito a nossa acção. È uma falha. 
Decide-se, mas não se delibera, o que é diferente. Cada um decide por si e acha que o 
problema devia ser resolvido assim… 
 
O Conselho Municipal de Educação deveria ser reavaliado nas suas funções, nas suas 
competências. Acho que é pouco interventivo. As pessoas estão conscientes e alguns vêm por 
obrigatoriedade. São parceiros que muitas vezes conhecem muito mal a nossa realidade local. 
Alguns embrenham-se nela. Penso que o Conselho Municipal de Educação devia de ser um 
órgão com mais capacidade interventiva e deliberativa. Não ser só uma forma de tranquilizar 

EPCM9 
p. 640 
 
 
 
EPCM9 
p. 642 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 642 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cruza com H41 
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Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

as pessoas e dizer que existe. Só por si, a existência, não chega. 
 
Também têm um papel pouco activo. Muitas vezes estão divorciados. Há um casamento, que 
é um casamento em que quando as coisas são boas para as duas partes e então, quer na 
Comunidade, quer na Associação de Municípios exaltam o papel das autarquias e está tudo 
muito bem. Mas entretanto há um divórcio entre as comunidades e cada um vai fazendo por 
si. Faz parte dos horizontes locais e regional: cada um trabalha para si. Muito poucas vezes 
ouvi debater os Conselhos Municipais de Educação, na Comunidade Urbana. Não me 
lembro, mas talvez uma vez ou outra. 
 
Na Associação Nacional de Municípios, quando há dúvidas, ou quando os autarcas se 
começam a questionar é que a Associação Nacional de Municípios se manifesta de uma 
forma mais peremptória. Não quer dizer que não se manifeste no dia a dia, mas não há uma 
vivência forte e acentuada quer entre a comunidade, quer entre a zona educação. 
 
Exactamente, não é uma descentralização, é uma deslocalização. È muito interessante. 
A mentalidade centralizadora, deslocalizou-se. Agora há a deslocalização do sítio da 
tutela, em que em vez de ser a DREL, o Ministério de Educação, nos seus vários 
organismos, passou a ser a Câmara Municipal. 
 

 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 643 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 643 
 
 
 
EPCM9 
p. 648 
 
 
 

 
A propósito da ANMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muito importante este aspecto. 
Cruza com E16 
 

e.13) Estratégias das 
autarquias para a 
elaboração do Regimento 
do CME 

2. Regimento do Conselho Municipal de Educação de Golegã : O Senhor Presidente apela à 
leitura do texto chamando atenção para as partes de texto sublinhadas e que constituem as 
alterações introduzidas. Todos concordam com as propostas aí explicitadas. O Senhor 
Presidente esclarece que devido ao facto de acumular a Presidência da Câmara e o Pelouro da 
Educação, da alínea c) do artigo 3º consta o seguinte texto: c) Um Vereador em regime 
permanente assegurará a substituição do presidente, nas suas ausências ou impedimentos; 
referindo que poderá ser um ou outro vereador dependendo da temáticas em discussão, no 
entanto, avança com a hipótese de futuramente apenas poder ser o Vereador do Pelouro das 
Obras e do Ambiente dado que  
também coordena as acções relativas aos Projectos de Ambiente”. Esclarece igualmente que 
na alínea d), do mesmo artigo consta “Presidente da Junta de Freguesia eleito pela 
Assembleia Municipal em representação das freguesias do Concelho”, contudo e dado que 
ainda não houve eleição do representante, por parte da Assembleia Municipal, tomou a 

ACME60 
p.2 
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liberdade de convidar o Presidente da Junta de Freguesia da Golegã, presença que coloca à 
consideração dos presentes. A decisão é unânime, concordando com a sua presença. 

e.14) As escolhas das 
autarquias: tipologias de 
regimentos 

 Checklist 

Com o Regimento do CME faz-se 
tábua rasa do Regimento do CLE. 
Opta-se pelo modelo da ANMP. 
Nitidamente fecha-se um ciclo e 
abre-se outro. Mesmo quem sabe 
o que significa a intervenção local 
em matéria de política educativa 
reconhece uma nova era. 

e.15) Noção e objectivos 
do CME 

 
O Conselho Municipal de Educação, adiante designado por Conselho, é uma instância de 
coordenação e consulta, a nível municipal, da política educativa e tem por objectivo 
promover, a coordenação da política educativa, articulando a intervenção, no âmbito do 
sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e 
acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as acções consideradas 
adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e de eficácia do mesmo. 
 
 
O Conselho Municipal de Educação, no fundo, são as regras, são as condutas. É o estabelecer 
das directivas do jogo, mas é muito mais taxativo, programático, do que de iniciativa de cada 
um. 
 
Para mim, desde 2003, até hoje, o Conselho Municipal faz-me lembrar as comissões 
instaladoras: andaram aqui a tentar instalar uma coisa e agora com todas estas 
mudanças, com competências delegadas nas Câmaras, com transferências assumidas, 
não acompanharam todas estas alterações. Torna-se necessário rever o seu conteúdo, o 
modo e a forma como actua e sobretudo algo muito importante: que seja vinculativo. 
 
Foi um instrumento, como a Carta Educativa. Um dos Objectivos do Conselho Municipal de 
Educação era de promover a Carta Educativa e nós estivemos bem. Fomos os primeiros a 
concluir a Carta Educativa. Nós cumprimos um dos principais objectivos do Conselho 
Municipal. Era um caminho para atingir, uma meta que foi cumprida. 

 
 
RCME8 
p. 1 
 
 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 641 
 
 
EPCM9 
p. 645 
 
 
 
EPCM9 
p. 641 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um dos principais objectivos do 
CME era concluir a Carta 
Educativa 

e.16) Competências do Vamos decidir do escalão para os alunos do grupo A, ou B…e as pessoas concordam…,  Em causa está a questão do 
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CME mas não estão responsabilizados. Tem-se que colocar no próprio Conselho Municipal de 
Educação não só o que corre bem, mas também o ónus do que pode correr mal. Isso chama-
se responsabilidade. As pessoas têm que assumir quando vão para aquela sala, onde se 
encontram reunidas. Talvez dar mais poderes ao próprio Conselho Municipal de Educação. E 
o primeiro poder é ser vinculativo. Ser vinculativo é um poder. Tenho esta ideia que 
qualquer deliberação ou conclusão do Conselho Municipal de Educação e corrija-me se 
eu estou errado, se faz se nós o quisermos ou não. Estou certo ou não? 
 
Mas não chega. Não há responsabilidade naquilo pode correr bem ou mal… As coisas não 
podem ser só por dever de cidadania e por imperativo de consciência. Isso não chega! Fazem 
parte de um Conselho, mas, depois, o que é que isso dá? Isso não chega! As pessoas têm que 
se submeter, quase a um sufrágio do que aconteceu, para saber se corre bem. 
 
Com todas estas instalações, de colocar o Director, com todas estas mudanças, acho que o 
Conselho Municipal de Educação deve ser alvo de uma reestruturação, quer de parceiros, 
quer de funções. Têm que dar responsabilidade aos intervenientes. Se as pessoas não 
sentirem que as suas decisões culminam numa deliberação que vai fazer efeito, não estão 
motivadas para intervir… 
 

EPCM9 
p. 645 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 645 
 
 
EPCM9 
p. 645 
 

pendor deliberativo ou consultivo 
do CME. As competências são 
consultivas, mas a autarquia apela 
à responsabilização das tomadas 
de decisão dos representantes ao 
CME; para que servem as 
decisões do CME? Para validar as 
tomadas de decisão da autarquia? 
Para ir mais além? 

e.17) Composição do 
CME 

 Checklist  

e.18) regime de 
funcionamento 

Por exemplo, as taxas dos escalões, 1º, 2º, 3,º A, B, ou C nós programamos, em reunião de 
câmara e levamos ao Conselho Municipal de Educação para uma ratificação, entre aspas, da 
nossa deliberação. Não vejo ninguém no Conselho Municipal de Educação a dizer que ponha 
lá isso mais barato ou mais caro, pois não se justifica. Nunca vejo. Há algo de que se poderá 
tirar uma ilação: se estamos a fazer bem, é para continuar. Talvez a actuação da autarquia, no 
pelouro da educação, tranquilize de tal maneira o próprio Conselho Municipal de Educação 
que este não veja grande necessidade de se manifestar contra a nossa actuação ou de lhe fazer 
aditamentos. 
 
É um funcionamento regular, nada de novo, nada de inovador. È um órgão que sobrevive 
pela legalidade. Existe porque a legalidade o impõe. Existe muito mais pelo modelo, do que 
pela sua forma e pelo seu conteúdo. 

EPCM9 
p. 646 
 
 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 647 

 
 
 
 
 
O CME: um órgão que sobrevive 
à legalidade; ou não 
sobrevive???? 
 
Fundamental. 
Cruza com h41 

f.19) O apoio logístico A Senhora Chefe de Gabinete, Dra. …, apresentou o Programa em epígrafe, informando da   
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das autarquias ao CME aprovação do mesmo em 15 de Setembro de 2007, pela Comissão de Acompanhamento do 
Programa (CAP) (Anexo Dois). Foi distribuído documento informativo do número 
previsional de alunos, para as diferentes modalidades, nomeadamente, Apoio ao Estudo, 
Ensino do Inglês, Actividade Física e Desportiva e Expressão Corporal e Dança. No mesmo 
documento constam as actividades e horários a desenvolver junto dos Jardins-de-Infância do 
Concelho, à semelhança dos anos anteriores, expressão físico-motora e música (Anexo Três). 
 
A Chefe de Gabinete, Dra. …, informou que a Autarquia tinha submetido a aprovação o 
projecto ao programa de generalização de refeições aos alunos do ensino básico à Direcção 
Regional de Educação de Lisboa. 
 
A Chefe de Divisão de Intervenção Social, Dra. …, pediu a palavra, para informar que 
constava das pastas distribuídas, informação sobre os transportes cedidos para visitas de 
estudo, bem como, listagem de material e equipamentos, de que foram dotados 
estabelecimentos de ensino básico e pré-escolar 
 

 
ACME66 
p.2 
 
 
 
 
ACME66 
p.3 
 
 
ACME67 
p.3 

f.20) Modos de presidir e 
orientar o CME 

Mas continuo muitas vezes a actuar, não à revelia do Conselho Municipal de Educação, mas 
a ter a tendência para resolver antes, para quando chegar ao Conselho Municipal de 
Educação apresentar trabalho. Eu sabia, pelo que tinha ouvido e por manifestações, quer dos 
professores, quer dos encarregados de educação. 
 
Por ser o próprio Presidente a encabeçar o Conselho Municipal de Educação, na sua 
totalidade e promover todo o tipo de situações desde um pequeno encontro, a um Work Shop, 
um seminário, dos ateliers, aos cursos… penso que faz parte, como em todas as áreas em que 
quando o Presidente toma conta da ocorrência, faz parte do municipalismo português e da 
pessoa do Presidente. E por ser sensível a esse pelouro, talvez seja uma causa e uma 
consequência dessa actualidade do nosso Concelho. Não me fica bem dizer isso, mas porque 
sou sensível a ele. Não é que um vereador ou vereadora não tivesse uma acção similar, 
mas transportar para o Presidente esse pelouro, essas acções tem um efeito eco maior. 
 
O Senhor Presidente deu início à reunião, cumprimentando os presentes e dirige-se com mais 
pormenor ao representante da DREL, referindo ser um grande prazer ter presente o Director 
Regional Adjunto, Dr. …, que sabe estar implicado no crescimento e desenvolvimento da 
Golegã. Após breve apresentação o Senhor Presidente propõe aos presentes que se 

EPCM9 
p. 642 
 
 
 
EPCM9 
p. 643 
 
 
 
 
 
 
 
ACME60 
p. 1 

 
O CME como órgão de validação 
das decisões da autarquia 
 
 
O sentido da personalização da 
política educativa local; a 
importância do pelouro da 
educação na mão do Presidente. 
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apresentem para que todos saibam quem é quem, e que instituição ou grupo representam. 
f.21) Número e 
periodicidade das 
reuniões do CME 

O Conselho Municipal de Educação reúne com regularidade, sobretudo no princípio, no meio 
e no fim do ano. 

 
EPCM9 
p. 640 

 

f.22) Controlo da 
assiduidade nos CME 

O Senhor Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Informou que nas 
pastas distribuídas constava cópia da acta da última reunião, a qual depois de lida deveria ser 
aprovada e assinada pelos presentes na mesma. Relativamente a esta questão, informou que o 
Regimento do Conselho obriga à assinatura da acta pelos presentes, o que se tem revelado 
difícil, dado que devido à periodicidade das reuniões, às novas nomeações e mesmo às faltas 
dadas pelos representantes, nem sempre se consegue que seja assinada por todos, na reunião 
seguinte. 

ACME67 
pp. 1-2 

 

f.23) Modos de 
intervenção dos grupos de 
trabalho nos CME 

O Senhor Presidente da Câmara informa foi constituído um grupo de trabalho que se 
debruçou sobre a atribuição dos auxílios económicos, o qual por considerar a existência de 
pessoas que apresentavam sinais exteriores de riqueza não lhes pareceu que  
merecessem o Escalão A ou B a que tinham direito face à capitação encontrada. 
 
Assim e nos termos do nº2, do art.º 7º do Decreto-lei nº7/2003, de 15 de Janeiro, foi 
deliberada a constituição do grupo de trabalho. O senhor Presidente disponibilizou a técnica 
superior, Dra. … , faria parte da equipa, informando ainda, que estaria disponível para o que 
fosse necessário, bem como a Dra. … . 

ACME60 
p. 2 
 
 
ACME60 
p. 3 

 

f.24) Cumprimento dos 
mandatos dos 
representantes 

 Checklist Mandato autárquico 

f.25) Sistema de 
representatividade 

A sua estrutura deve ser fixa até um determinado número de parceiros. São aqueles que estão 
mais implicados na educação. Mas penso que dois ou três parceiros são alternativos e 
renovados. Podem ser importantes numa dada altura, pela sua função, pela sua actividade, 
mas no ano seguinte podem não ter tanta visibilidade ou a sua acção não ser tão importante. 
Integrar outras pessoas que fazem parte da composição do Conselho Municipal de Educação. 
Um instrumento para a educação local, a rever! 
 
Achava que os representantes no CME nem sempre transmitiam as informações do que nele 
se tratava aos representados, e que este facto inviabilizava a boa comunicação entre o topo e 
as bases. Fez-me notar que a organização funcional das escolas em agrupamento alterou as 
lógicas de comunicação entre estas e a autarquia. A partir de então a comunicação passou a 

 
EPCM9 
p. 646 
 
 
Notas de 
campo do 
CME da 
Golegã, p. 654 

Cruza com H42 
 
Demonstra um conhecimento 
profundo das competências, 
regime de funcionamento e 
sistema de representatividade do 
CME;  
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fazer-se com a sede do agrupamento, perdendo-se o contacto directo com os professores de 
cada escola. Reforçou a ideia de que o sentido da relação actual entre as escolas e a autarquia 
se baseia nos financiamentos, e foi mais longe dizendo que «o Estado estava a transferir as 
competências, mas a autarquia só servia para pagar as facturas». 
 

f.26) Agendas das 
reuniões do CME 
propostas pelas autarquias 

1. Leitura e Aprovação da acta de 17 de Setembro de 2003; 2.Regimento; 3. Acção Social 
Escolar; 4. III Encontro de Agentes Educativos; 5. Balanço do 1º Período Lectivo.  
 
O Senhor Presidente apresentou o pedido formulado pela Sra. D. …, e que foi remetido à 
DREL, a qual informou que deveria ser a Câmara Municipal a sugerir, caso a caso, as zonas 
de proibição para a instalação de novos estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas e 
que estas fossem remetidas ao Conselho Municipal de Educação para que se pronunciar. 
 
Da parte da autarquia tentava-se mobilizar as escolas, solicitando-lhes propostas de temas 
para serem discutidos no conselho. Achei este aspecto muito interessante e referi que esta 
opção, de envolvimento formal das escolas, era uma boa estratégia de mobilização dos 
actores locais. Respondeu-me que era prática corrente, mas que nem sempre se obtinham 
bons resultados. 
 

ACME60 
p.1 
 
ACME67 
p. 2 
 
 
Notas de 
campo do 
CME da 
Golegã, p. 652 

 

f.27) Agendas das 
reuniões do CME 
propostas pelos 
representantes 

   

f.28) Intervenção dos 
representantes da DREL 

O Senhor Director Adjunto interrompe perguntando qual o valor financiado pela DREL. 
Após consulta ao Projecto, consta que o valor total do Projecto é de 10000,89 euros, sendo 
4913.156 euros a suportar pelo Gabinete Coordenador do Desporto Escolar e 5087,734 euros 
a suportar pela Autarquia e ANTE. Os transportes só são suportados pela autarquia. Quanto 
ao aluguer do Picadeiro apenas pagam 20% já que o restante é suportado pela Associação. 
 
 
O representante da DREL, Dr. …, aconselhou ao envio por correio electrónico da proposta 
das actas, tendo o representante do IEFP, Dr. … anuído e afirmado que desta forma poderia 
conseguir-se validar o seu conteúdo, sendo assim, salvaguardada a posição do Conselho. O 
Senhor Presidente do Conselho Municipal, solicitou então que fossem facultados os emails 

ACME60 
p. 5 
 
 
 
 
 
 
ACME67 
p. 2 

 
Projectos inovadores financiados 
pela autarquia e pela DREL 
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para o envio, a partir deste momento, de propostas de actas, que deveriam ser alvo de 
correcções se necessário e resposta de concordância com a mesma. Aprovado por 
UNANIMIDADE. 
 

f.29) Entidades externas 
convidadas para 
participar no CME 

Perguntei se o presidente do agrupamento escolar participava no CME, ao que me respondeu 
que sim. Tinha sido esta a fórmula encontrada para mobilizar, quer o agrupamento escolar, 
quer as escolas. 
 
No final da revisão apela a que se debrucem acerca da pertinência do Presidente do 
Agrupamento de Escolas (GAP) e da representante do ensino recorrente, integrarem o 
ponto 3 do artº 3, fundamentando a sugestão com o facto da educação  
recorrente ser importante para o Concelho, bem como pelo facto de ter sido 
anteriormente Presidente do Conselho Local de Educação, sendo, assim uma 
extraordinária mais valia. No que concerne ao Agrupamento de Escolas, reforçou a ideia 
do Conselho Municipal de Educação ser o órgão por excelência para congregar os legítimos 
representantes da educação ao nível doConcelho e no momento ser uma lacuna a não 
representatividade do Conselho Executivo do Agrupamento. Sem qualquer comentário, todos 
os presentes concordaram com a proposta. 
 
De seguida procedeu-se à apresentação, pela CEDRU, em datashow, das partes mais 
relevantes. 
 

Notas de 
campo do 
CME da 
Golegã, p. 652 
 
 
 
 
 
ACME60 
p.2 
 
 
 
 
 
ACME65 
p. 1 
 

Cruza com D11 
O Presidente ao integrar a anterior 
Presidente do CLE como 
convidada, reconhece as mais 
valias do antecessor ao CME e 
valoriza os seus elementos 

f.30) Temas mais 
importantes debatidos no 
CME 

Um exemplo muito recente, que é o grande problema das turmas mistas, no nosso ensino 
básico. Eu não sou nada a favor das turmas mistas, mas sobretudo os pais e encarregados de 
educação e os professores muito se opõem. Conseguimos constituir quatro turmas na 
Azinhaga e nove turmas na EB1 da Azinhaga. E não estavam previstas. È o Conselho 
Municipal de Educação que acaba por falar nisso, mas antes, um bocadinho à laia dos 
tempos dos CLEs., já eu me tinha movido, para Lisboa, a fazer esse pedido ao Sr. Director 
da DREL/LVT. Depois veio o Conselho Municipal de Educação que corroborou. Nós não 
temos que ter turmas mistas. 

EPCM9 
pp. 641-642 

Sempre que se refere à 
mobilização dos actores em 
determinadas discussões, remete a 
uma herança perpetuada do CLE; 

f.31) Saberes que 
circulam no CME 
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g.32) As autarquias dão 
continuidade/não dão 
continuidade à gestão no 
campo educativo 

Também no dia a dia vão-se granjeando determinado número de situações que, elas 
próprias, são motivantes para continuar. Temos situações únicas, o que é muito bom, que 
outras terras, cidades e vilas podem não ter. Temos dois Centros Escolares, falando da parte 
do Ensino Básico, quer o Centro Escolar da Golegã, quer o que vai ser um edifício novo, 
extraordinário, na Azinhaga melhor, sobretudo o complexo, o parque escolar é muito bom 
para ter um local onde se começa no JI e se acaba na EB 2.3.S. Isso talvez também facilite 
as situações actuais. Mas sobretudo, há um acompanhamento diário. 
 
O Vereador do Pelouro das Obras e do Ambiente, pede a palavra e presta alguns 
esclarecimentos quanto á evolução da obra. 
 
O Senhor Engenheiro … (Vereador com o pelouro das obras) deu conhecimento da 
recuperação do refeitório da Escola Básica do 1º Ciclo de Azinhaga e da ampliação das 
casas de banho da Escola Básica do 1º Ciclo da Golegã. A recuperação foi efectuada com 
dinheiro dos cofres da Câmara, por se considerar uma mais valia para a Comunidade 
Educativa. 
 
Em termos de Competências Legais e Politica Educativa Local os resultados foram muito 
positivos. Relativamente às Actividades desenvolvidas até Maio 2005, os docentes 
consideraram razoável. Como Aspectos negativos, foram referidos os Recursos Humanos – 
Auxiliares Acção Educativa, nos almoços e prolongamentos, tendo o Senhor Presidente 
informado que tal se devia à gestão de recursos humanos adstritos ao almoços e 
prolongamentos, uma vez que estes eram canalizados para outras funções. Foram 
igualmente referidos o Equipamento e material didáctico (escorregas, baloiços …), e o local 
de atendimento psico-pedagógico – que deverá ser nas escolas e jardins, de forma a estar 
mais próximo das crianças e professores. Para uma melhor apreciação do Serviço prestado 
pela Autarquia, foram apresentados quadros com alguns dos valores dispendidos em termos 
de Competências Legais. 
 

 
EPCM9 
p. 644 
 
 
 
 
 
ACME60 
p. 6 
 
 
ACME61 
p. 4 
 
 
 
 
 
 
 
ACME63 
p. 3 
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Iniciado o ponto único de trabalho, foram analisados os processos e respectivo quadro de 
atribuição de valores, tendo por base a equiparação ao 2º ciclo do ensino básico, nos termos 
do Despacho nº 18 797/2005, ou seja: Escalão A – capitação até 161,90€ e Escalão B – 
capitação de 161,91€ até 198,95€. 
 
 
Relativamente às restantes áreas de intervenção da autarquia no campo educativo, 
perguntei-lhe como tinham organizado as actividades de complemento extracurricular. 
Disse-me que o inglês tinha sido entregue a uma empresa, a dança a uma associação e que 
para a música optaram por contratar professores. No final do trimestre fez-se uma reunião 
com os coordenadores, com os professores e com todos os intervenientes e procedeu-se à 
avaliação das actividades extracurriculares. Na sua opinião, neste ano as actividades 
correram bem. No início tinha havido alguns problemas com os horários, principalmente 
com os dos prolongamentos de actividades educativas e com a periodicidade das mesmas. 
Achava que algumas actividades planificadas para ocorrerem três vezes por semana 
sobrecarregavam os horários. Na sua opinião, outro aspecto que condicionara o bom 
funcionamento e a gestão desta intervenção tinha a ver com a sua não obrigatoriedade. E 
desabafou dizendo: «se havia obrigatoriedade na oferta, também deveria haver a 
obrigatoriedade de as crianças participarem». 
 

 
ACME64 
p. 1 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME da 
Golegã, p. pp. 
653-654 

g.33)  As autarquias 
avançam/não avançam 
para o debate sobre 
política educativa 

 
Como estava interessada em recolher informações sobre a forma como esta autarquia 
perspectivava e planificava a sua intervenção no campo educativo, comecei por dizer que 
sabia que a Golegã tinha um projecto educativo, mas que não o conhecia. Logo de seguida a 
Dr.ª [chefe de divisão] levantou-se, foi buscar um exemplar deste documento e entregou-
mo. Numa passagem de olhos pela 1.ª página, logo me apercebi que o CME estava 
identificado como fórum de discussão. 
 
 
Fomos dos primeiros a assinar as transferências de competências. Nós já fazíamos 
praticamente tudo, era só por no papel e ter a dotação económica para o fazer. Hoje 
começa a escola a descarregar um pouco na Câmara, quase o seu dia a dia. Por exemplo, 
falta um funcionário na escola, é o funcionário de intervenção social da câmara que 
responde para repor o funcionário. Quase que há uma atrofia da própria escola. Quando a 

 
Notas de 
campo do 
CME da 
Golegã, p. 653 
 
 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 644 
 

 
 
 
 
 
 
 
Transferência de competências 
versus autonomia da escola; 
como é que a transferência de 
competências pode pôr em causa a 
autonomia da escola ou como a 
própria escola reconhece na 
autarquia a continuidade do poder 
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Câmara entra agora, os dirigentes da escola vão começar a descarregar tudo na Câmara, 
vão-se começar a alhear de algum poder de decisão que tinham que ter e que não 
podem…Eu tenho esta ideia. 
 
Eu acho que põe em perigo a própria autonomia da escola. Começam eles próprios a se 
auto asfixiar. Vejo que o Director na nossa escola tem tendência rápida de ir pedir à 
Câmara a resolução da situação. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ter as 
nossas competências, queremos assumir as transferências, para que as respostas às 
solicitações sejam locais e mais rápidas, para poder responder aos anseios, mas não 
para substituir ninguém. Por vezes perguntam-nos como resolver determinadas situações. 
Eu não me posso sobrepor aos órgãos executivos das escolas e de ensino. Os 
professores é que sabem, não somos nós! É preciso ter cuidado com estas 
transferências e estas competências. Que nenhum autarca comece a substituir funções 
e desempenhos de docentes! Por que a escola é dos professores e para os alunos e não 
para as Câmaras. È perigoso! 
 
Os próprios docentes e próprios órgãos executivos e o Conselho Geral, não podem ter 
na Câmara aquele que paga e que decide. As deliberações têm que partir da escola, para a 
Câmara. A Câmara deve ter que ouvir permanentemente e isso já vai mudar conforme a 
pessoa que está à frente do pelouro da educação. Se for uma pessoa que seja prepotente 
sobre os técnicos…mas, como tem essa competência assumida, pode incorrer num erro de 
começar a ditar algo que deve ser de dentro para fora, deve ser da escola para a Câmara e 
não da Câmara para a escola. 
 
Acho que o Conselho Municipal de Educação, como ele hoje existe, é pobre! Não 
enriquece muito. Mas, sobretudo, o que se passou no nosso ensino, a nível dos Centros 
Escolares, é que não se descentralizou, antes se deslocalizou, o que é diferente. A 
independência não existe. As regras são as mesmas em todo o país. Deslocou-se, talvez! 
Foi a sede de decisão por transferência e delegação de competências. Deslocalização! 
Concorda? 
 
Não. Da tutela, do Ministério da Educação. No fundo, transferiu… eu não lhe chamo 
descentralização, chamo-lhe deslocalização do local. Porque continuamos a reger-nos 
pelas mesmas batutas e pelo mesmo maestro. Agora, têm aqui uma capacidade de 

 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 644 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM9 
pp. 644-645 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 648 
 
 
 
 
EPCM9 
p. 648 

centralizado, desta feita 
deslocalizado;  
 
Vai mais longe no debate: 
questiona a descentralização de 
competências; a relação 
autarquia/escola; os limites das 
competências 
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actuação mais directa por essa deslocalização, de poder de actuação, mais nada. 
 
O Senhor Presidente, iniciou este ponto, com a apresentação da Politica Educativa do 
Município, documento a 3 anos, que foi apresentado no ano anterior mas apenas 
sinteticamente, sendo este sujeito a alterações e sugestões. Apresentou igualmente, o 
Quadro de Actividades, a ser alterado em Setembro, com a Comissão nomeada na 
Assembleia do Agrupamento e propostas deste CME. 
 

 
 
 
 
ACME63 
p. 2 

g.34) As autarquias 
desenvolvem/não 
desenvolvem projectos 
inovadores através do 
CME 

. III Encontro de Agentes Educativos: O Senhor Presidente inicia este ponto da ordem de 
trabalhos referindo que  
propôs em Assembleia de Escola, que o Agrupamento de Escolas de Golegã e Pombalinho 
se envolvesse na realização no Encontro de Agentes Educativos. Informa ainda que o 
Conselho Pedagógico reflectiu sobre o assunto e decidiu que deveria ser o Conselho 
Municipal de Educação a avançar, tal como o fez em anos anteriores. Entendeu também não 
haver “tempo útil” e que este se deveria realizar em Setembro. Contudo, o Senhor 
Presidente referiu, não lhe parecer que em Setembro os professores estivessem disponíveis 
para reflectir, pois estão absorvidos e empenhados em assuntos relacionados com a abertura 
do ano lectivo. Por outro lado considerou podermos ser menos ambiciosos e realizarmos um 
dia de reflexão, nomeadamente acerca das questões da implementação da autonomia, dado 
ser um processo que decorre e defendendo que estes assuntos devem ser reflectidos antes, 
durante e depois, uma vez que esta também é uma preocupação dos professores, sendo esse 
o sentimento que transparecem nas últimas duas assembleias de escola. Concluiu referindo 
se houvesse concordância de todos, a Escola e a Câmara seriam libertadas (se é que é 
possível) e o Conselho Municipal de Educação assumiria essa realização, sendo constituído 
um grupo de trabalho. 
 
Sem que haja qualquer comentário dos restantes elementos fala da Equitação, questionando 
se os docentes estariam sensíveis para esta dimensão e a importância que ela assume para os 
alunos e para a Câmara. Sendo o Cavalo o Pólo de Desenvolvimento local e cartão de visita. 
Informa que a Câmara está empenhada nesta componente curricular no 1º Ciclo para além 
de todo um conjunto de actividades desenvolvidas no âmbito do Centro de Formação 
Desportiva de Hipismo da Golegã, sendo que apenas existem três destes Centros no País e o 
da Golegã tem de facto funcionado Conclui evocando a pertinência da Equitação como 
complemento curricular, traduzindo a identidade local, valores culturais e nacionais, 

ACME60 
p. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME60 
p. 3 
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Educativos 
 
 
 
 
 
 
O hipismo integrado na 
componente curricular do 1. º 
ciclo 
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esperando continuar a contar com o apoio financeiro da DREL 
 
O Senhor Presidente, … , abordou a questão do Encontro de Agentes Educativos, referindo 
a importância de reflectir e debater as questões educacionais que tanto preocupa os 
presentes. Sugere assim, que se discuta uma data, programa e temas. Apelando sobretudo ao 
Senhor Presidente do Conselho Executivo dado que congrega vontades, ou pelo menos 
representa os docentes e restante comunidade escolar 
 
Informou que na sequência da candidatura ao Programa de Desenvolvimento Educativo para 
Portugal (PRODEP), já estão instalados nas Escolas EB1 de Golegã e Azinhaga 13 
computadores e 13 impressoras” 
 
Após alguns minutos de discussão interessada e atenta desta nova realidade, por parte de 
todos os participantes, o Presidente introduz o ponto seguinte: O Projecto Educativo do 
Município e a proposta de actividades (Plano de Actividades). 
 
Neste sentido, foi solicitado à nova estagiária na área da Psicologia Educacional, Dra. …, a 
elaboração de um projecto de Ocupação de Tempos Livres, já denominado “Clube dos 
Exploradores”. As actividades dentro deste projecto terão início na próxima interrupção 
lectiva com um peddy-paper. Informou ainda que este projecto tem a colaboração do 
Agrupamento a quem foi apresentado o projecto e que concordou com os moldes do mesmo. 
È uma experiência nova que esperamos ser bem sucedida. 
 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal reafirmou a importância desta modalidade na 
Capital do Cavalo, sugerindo que esta passasse a ser leccionada na Actividade Física e 
Desportiva. Assim, a Actividade Física será dividida em três momentos diferentes: 1º 
período – expressão física, 2º período – natação e 3º período – equitação. 
 
Disse-me que o projecto educativo era datado de 2005/06 e que as mentoras tinham sido a 
Dr.ª … [coordenadora do AGE] e ela própria [Chefe de divisão]. A partir de então, este 
documento e o plano das actividades educativas passaram a fazer parte do projecto 
educativo do agrupamento escolar. Mas notava alguma relutância da parte dos professores, 
pois criticavam a câmara por oferecer nele um leque excessivo de actividades.  
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Falou-me também da importância da intervenção da Dr.ª … [coordenadora do AGE] na 
elaboração da carta educativa. Tal como nas restantes autarquias da CULT, este documento, 
elaborado por uma empresa, partia de uma matriz comum. Usando as suas palavras, «a carta 
educativa era chapa batida». A Dr.ª … ,  [coordenadora do AGE] ao lê-lo, detectou vários 
erros. Para além da correcção desses erros, foi proposta uma alteração significativa: passar a 
integrar parte do projecto educativo do município. A proposta de alteração foi concretizada. 
A empresa reagiu muito mal, mas segundo a Dr.ª … [chefe de divisão], a autarquia não 
tinha que aceitar uma carta educativa que não desse resposta aos seus problemas concretos e 
às suas perspectivas de resolução dos mesmos. 
 
Falou-me na originalidade desta oferta. Havia dez anos que tinham equitação para as 
crianças das escolas. Actualmente integravam a equitação no desporto: no 1.º período 
tinham desporto «normal»; no 2.º, natação; no 3.º, equitação. Referiu que na reunião 
semanal com a coordenação se falou da necessidade de integrar as TIC nas actividades 
extracurriculares. Estas seriam custeadas pela câmara. 
 
 

 
 
 
Notas de 
campo do 
CME da 
Golegã, p. 653 
 
 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME da 
Golegã, p. 654 
 

g.35) As autarquias 
legitimam/ não legitimam 
suas tomadas de decisão 
no campo educativo 

O Conselho Municipal de Educação é uma ajuda, um apoio à navegação. Para mim, 
tem sido mais o sustentar e legitimar de muitas acções do responsável do pelouro de 
Educação. Dá-me alguma serenidade e tranquilidade quando actuo. Os parceiros 
sustentam as minhas decisões. 
 
5. Balanço do 1º Período Lectivo. Neste ponto o Senhor Presidente começou por informar 
que não ia fazer um levantamento exaustivo da actividade da Câmara, mas sim de 
actividades e projectos que vão além das competências legais mas que a Câmara 
entende que deve apoiar e dinamizar. 
 
O Sr. Presidente descreveu sucintamente o que representa a Carta Educativa, informando 
que esta contém algumas lacunas e dados em falta, sendo no entanto um relatório intercalar 
sujeito a alterações, pelo que questionou os presentes se tinham alguma proposta. Dos 
presentes apenas o Sr. Prof. Saldanha informou ter sugestões que considerava pertinentes, 
abordadas no Agrupamento, tendo o Sr. Presidente sugerido que este posteriormente se 
reunisse com a Dr.ª … (técnica superior). 
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O CME como legitimação da 
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Presidente; 
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O Senhor Presidente informou que foram feitas diversas alterações pelo Município no texto 
e na leitura dos dados, tendo sido incluído texto sobre os novos desafios da educação e a 
política educativa municipal, de acordo com o Projecto Educativo. Referiu ser muito 
importante conjugar as prioridades e finalidades definidas para o Concelho na Carta 
Educativa, ou seja, a reorganização e reconfiguração da rede até 2011, tendo sido 
preocupação da Autarquia enquadrar e personalizar a mesma, à realidade e especificidade 
local. Informou igualmente que as propostas que nela constam estão a ser alvo de estudo por 
parte do executivo, havendo a possibilidade de proceder à construção de edifício de raiz na 
Azinhaga e espaços complementares na Golegã. 
 
O Senhor Presidente iniciou a reunião agradecendo aos representantes das diversas 
instituições a sua presença evocando a sua importância, dado que iria ser apresentada, 
formalmente, a Carta Educativa do Concelho da Golegã. Agradeceu igualmente à empresa 
responsável pela elaboração da mesma, e aos técnicos da Autarquia que apoiaram. 
Relembrou, uma vez mais, a importância deste documento, que pode ser caracterizado como 
um plano director, daquilo que são as necessidades físicas dos concelhos, relativamente aos 
edifícios escolares. 
 
Após tecidas algumas considerações procedeu-se à emissão de parecer pelo Conselho, tendo 
sido decidido, por UNANIMIDADE a emissão de parecer FAVORÀVEL. Mais foi 
deliberado remeter à Câmara Municipal para aprovação nos termos da Lei, seguido de 
Assembleia Municipal e posteriormente remetido à Direcção Regional de Educação de 
Lisboa.  
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g.36) As autarquias 
desenvolvem/não 
desenvolvem relações de 
proximidade com os 
interlocutores do CME 

Por outro lado, os próprios docentes e toda a comunidade escolar sentem-se mais apoiados e 
portanto também se implicam mais, por isso. 
 
O Senhor Presidente iniciou os trabalhos referindo que ao longo do ano lectivo a Câmara 
reuniu por diversas vezes com o Agrupamento de Escolas, havendo assim, um diálogo 
permanente sobre as questões da educação concelhia. 
 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Eng.º …, iniciou a reunião agradecendo a 
presença de todos, e constatou a confrontou todos os membros do Conselho Municipal de 
Educação da possibilidade de um grupo de pais da EB1 de Azinhaga assistir à reunião. 
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Deferido por UNANIMIDADE. 
 
Fez questão de retomar o assunto da relação autarquia/professores, para dizer que as 
actividades desenvolvidas ao longo do ano, nomeadamente as festas de Natal e de final do 
ano, eram promovidas pela autarquia; nos anos anteriores fez-se uma única festa, no cine 
teatro, que englobava todas as escolas. Este ano, cada escola optara por fazer a sua festa 
individualmente, mesmo assim, apesar do evento ser organizado pelos professores, quem 
desenvolvia as actividades eram os técnicos da autarquia. Depreendi das suas palavras 
alguma tensão com as escolas e com os professores mas não fiz qualquer observação. 
 
 

 
 
 
Notas de 
campo do 
CME da 
Golegã, p. 654 

g.37) As autarquias 
servem-se/não se servem 
do CME para resolver 
conflitos e problemas 

Isso não existe muito. Geralmente, os parceiros ao CME vêm para resolver o seu problema. 
O representante dos encarregados de educação diz _ “Eu quero que o meu filho ou os nossos 
filhos tenham esta turma”. Vêm resolver o seu próprio problema. Depois vem o 
representante da Santa Casa da Misericórdia, por exemplo dos ATLs, também pretendem 
resolver o seu problema: “_ Nós queremos continuar a fazer isto”. Não vêm em prol da 
comunidade, que sai mais rica, mais activa, mas vêm mais com o seu problema, que é muito 
particular, que lhes toca. Mesmo que seja mínimo é o mais importante para eles. 
 
O Presidente do CME conclui, então, que a questão fulcral deste impasse decisório ser uma 
questão pecuniária, informando o representante da DREL que se a solução poder passar pela 
Câmara, a própria Câmara contratará um docente, ou então as dez crianças que irão 
frequentar o 1º Ano, hipoteticamente poderiam deslocar-se de autocarro, para a EB1 da 
Golegã, hipótese que os membros do Conselho Municipal de Educação, de imediato 
afirmaram não ser de modo algum a mais viável, pois agravaria ainda mais os problemas 

EPCM9 
p.  
 
 
 
 
 
 
ACME68 
p. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resolver os problemas das escolas 
 
 
 

g.38) As autarquias 
mobilizam/não mobilizam 
os diferentes saberes que 
circulam no CME 

Nunca vi e não assisti, dentro Conselho Municipal de Educação, à apresentação de 
propostas de enriquecimento para a educação local, que fossem ouvidas, debatidas e 
votadas. 
 
Relativamente ao III Encontro, o Senhor Presidente, referiu que o tema havia sido escolhido 
pelos docentes, lamentando o facto da pouca adesão verificada uma vez que era uma 
problemática sentida a nível interno pelas Escolas. Questionou se teria sido ou não uma 
mais valia. Lamentou o facto de ouvir os docentes constatarem que não conseguem resolver 
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os problemas da Escola. Referiu ainda que considera haver pouca coragem para a 
implementação pelo GAP do Regulamento Interno da Escola, que talvez obviasse alguma da 
indisciplina verificada. 
 
 

 
 
 
 

g.39) As autarquias 
incentivam/não incentivam 
a circulação da informação 
entre o 
CME/Escolas/Comunidade 

O Senhor Presidente da Câmara considerou não ver qualquer inconveniente, sendo apenas 
questão de se aferir com o Agrupamento e verificar qual a melhor forma para ultrapassar o 
problema (atribuição de subsídios a quem não precisa). 
 
 Sugestão que agrada ao Senhor Presidente que dirigindo-se aos restantes parceiros informa 
que não havendo opinião contrária, a Autarquia vai agilizar com o Agrupamento a melhor 
solução. 
 
O Senhor Presidente da Assembleia refere a existência de um número significativo de 
crianças a continuar (hipismo), sendo uma forma de ocuparem o tempo livre e ficarem com 
menos tempo livre para os “disparates próprios da idade” 
 
Esgotado este assunto, o Senhor Presidente da Câmara fala dos espaços e equipamentos 
comunitários que na sua perspectiva, gostaria de ver mais rentabilizados pelas escolas. 

ACME60 
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g.40) As autarquias 
incentivam/não incentivam 
a aprendizagem política de 
todos os parceiros 

O Director tem essa tendência sempre de vir à Câmara, quando a tendência deveria ser o 
contrário. Era fincar a autonomia da escola, naquilo que ela tem de bom, exaltá-la, elogiá-la 
e poder fazê-la sair…Isso é que nos interessa…Interessa-nos é que a escola e a Câmara 
sejam parceiros, mas cada um nos seus motivos e actuações. Não nos interessa ter aqui pais 
e filhos. Interessa-nos ter aqui irmãos institucionais… 
 
A este respeito e de todas as futuras candidaturas a apoios, o Sr. Dr. … (representante da 
DREL) e o Sr. Presidente referem que a Golegã vai passar a pertencer ao Núcleo territorial 
(NUT) de Lisboa e Vale do Tejo. Esta nova forma de organização administrativa, leva o 
autarca a referir que falar agora do Ribatejo “traduz agora uma visão Romântica”. 
 
O Projecto, visa ligar a política Educativa do Município com a do Agrupamento de Escolas 
e tem uma forte ligação com desenvolvimento local. Passa necessariamente por um reforço 
da nossa identidade, quer em termos de educação formal como não formal. Existe a noção 
que se cumpre todas as intervenções que a legalidade dita, mas também há a noção que se 
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transcende esse quadro, alargando a acção a áreas como a música, e tantas outras. Refere 
ainda que existe um diálogo permanente com o Conselho Executivo, ultrapassando muitas 
vezes as competências legais para bem da comunidade. No que se refere à Intervenção 
Social, explica que tem havido da parte da Câmara Municipal uma intervenção muito 
articulada com a CPCJ. 
 
A ligação forte que queremos manter entre a Educação, a comunidade e o desenvolvimento 
local sustentado é e, continuará a ser, a nossa principal prioridade e estratégia durante os 
próximos anos, daí se torna fundamental estabelecer grandes linhas orientadoras que 
orientarão a nossa intervenção nos próximos anos e que tornamos visíveis no documento a 
que designamos “PROJECTO EDUCATIVO DO MUNICIPIO”. 
 
Princípios Orientadores da Política Educativa Municipal 
 4. A participação e a reflexão partilhada ao nível local, salientando a necessidade de 
agilizar a acção do Conselho Municipal de Educação enquanto fórum privilegiado de 
participação de todos os agentes educativos na definição e implementação de políticas 
educativas para o Concelho. 
 
Formas de operacionalização/organização do Projecto Educativo Local  
A Câmara Municipal materializará a sua política educativa e cultural em articulação com o 
Agrupamento de Escolas, as Juntas de Freguesia e os restantes parceiros da comunidade, 
elaborando anualmente um Plano de Actividades que apresentará ao Conselho Municipal de 
Educação para discussão e emissão de parecer. 
 
Avaliação/Monitorização do Projecto 
3 – Conselho Municipal de Educação: Avaliação trimestral das actividades e trabalho 
desenvolvido feito com base na avaliação feita pela Câmara Municipal e pelo Agrupamento 
de Escolas, bem como a dos representantes das diferentes instituições e grupos que fazem 
parte do Conselho Municipal de Educação. No final de cada ano será feita uma avaliação 
final que terá em conta todos os indicadores e sugestões decorrentes das avaliações 
periódicas. Esta terá como finalidade reformular, reequacionar e ajustar as propostas futuras. 
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Projecto Educativo do Município 
 
 
 
 
 
 
 
O CME como fórum de discussão, 
de construção e de avaliação do 
Projecto Educativo Municipal. 

h.41) Importância 
atribuída pela autarquia ao 

Hoje é o Conselho Municipal de Educação que vai quase reger o processo dos 
agrupamentos e da autonomia porque ele nasce para os impor. Impor não, antes para 
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CME os promover. 
 
Todas aquelas metas propostas pelo Conselho Municipal de Educação, da apreciação, do 
desenvolvimento…para mim, o mais importante do Conselho Municipal de Educação é 
poder, em conjunto com todos os parceiros, poder fazer uma análise e apreciação daquilo 
que está bem e daquilo que pode ser corrigido. 
 
O Conselho Municipal de Educação é indispensável para nos regular, mas penso que 
deveria ter outras nuances outras funções mais destacadas e mais vivas. Não ser um 
conselho só para ouvir, mas com maior intervenção. 
 
O Conselho Municipal de Educação é um órgão, para mim, para me sustentar e 
legitimar a minha actuação. Não tem actuação decisiva, culminando numa 
deliberação, o que é essencial. 
 
 
O Conselho Municipal de Educação não vive. É um órgão que vai sobrevivendo. 
Sobrevive porque a legalidade o impõe. Tem que ser alvo de uma reestruturação com 
cabeça, tronco e membros, não precipitada. 
 
O Conselho Municipal de Educação deveria ter mais criatividade, mais iniciativa, mais 
responsabilidade e deveria ter carácter vinculativo. As suas deliberações deveriam vincular, 
promover uma actuação directa e a transformação de uma situação que precise, ou não, de 
ser alterada. 
 
A Carta educativa foi mais importante que o próprio Conselho Municipal de Educação. 
Houve assuntos que dependeram da anuência do Conselho Municipal de Educação. Não me 
lembro de qualquer assunto em que se diga que: “ – Se o Conselho Municipal não se tem 
manifestado sobre isto, isto não existia.” No fundo o que nós queremos é um bocadinho o 
acordo do Conselho Municipal de Educação. 
 
Funciona no fundo como um órgão de consultadoria, está bem…muito obrigado! 
Vamos continuar! “_Pensa lá isso!” Mais do que isso não existe. 
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Fundamental 
 
 
 
 
O CME como instrumento de 
promoção das políticas 
educativas dos anos 2000; ou 
como o CME promove a 
verticalização dos 
Agrupamentos, a construção 
dos centros escolares e o fecho 
das escolas do 1.º ciclo … tudo 
isto integrado no processo da 
carta educativa. 
 
 
O CME como órgão de regulação 
intermédia 
 
Novamente a questão do poder 
deliberativo. 
 
 
 
 
 
Refere a descontextualização do 
CME; a transferência de 
competências altera a relação de 
forças.  
O CME surge para concretizar a 
Carta Educativa. Ultrapassada esta 
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O Conselho Municipal de Educação, não sei se deveria continuar com o mesmo nome, 
mas acho que tinha que ser totalmente reestruturado, reabilitado, com aditamentos 
novos, com as suas deliberações, com propriedades, com características vinculativas, 
para que pudesse apoiar e ajudar o Pelouro da Educação, numa altura em que a 
Câmara tem a responsabilidade da transferência de competências. 
 
Portanto, o Conselho Municipal de Educação tem que ser um parceiro activo. Tem que 
ser um instrumento, fazer parte de um plano: ter actividade, ser diferenciado e 
vivificado. Não pode ser só um órgão, reduzido, quanto a mim, a ser ouvido uma ou 
duas vezes por ano. Tem que ser interventivo! As suas intervenções deverão ser uma 
mais valia acrescentada e com poder vinculativo. Seria o ideal! Poderia introduzir 
políticas locais que nos pudessem diferenciar, pela positiva. 
 
Neste processo salientamos a necessidade de um maior envolvimento de todos e 
participação efectiva através de um papel mais interveniente do Conselho Municipal de 
Educação enquanto fórum privilegiado de participação de todos os agentes educativos na 
definição e implementação de políticas educativas para o nosso Concelho, articuladas com 
Carta Educativa, nomeadamente no que se refere à reconfiguração e reorganização da rede. 
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incumbência há que repensar toda 
a entidade. 

h.42) Importância 
atribuída pela autarquia à 
participação/intervenção 
dos 
representantes/convidados 
no CME 
 
 

Acho que tem que ser alvo de uma reestruturação, de responsabilizar qualquer cidadão que 
esteja aqui, desde o comandante da GNR que faz parte do Conselho Municipal de Educação, 
ao antigo representante do CAE que é hoje da DREL, ou da Acção Social, por exemplo. 
Todos eles, sejam quais forem, ou da Acção Social, todos eles têm que ser 
responsabilizados. Tem que ser francamente reestruturado e reabilitado para o momento 
actual. 
 
O Senhor Presidente da Câmara, atento às palavras da professora corrobora as suas palavras, 
referindo que a Câmara entende que o cavalo é de todos e para todo e que as crianças têm o 
direito a ter contacto com um segmento que marca a cultura e a identidade da terra. Depois 
desses dois anos pode inscrever-se para continuar, quem não o fizer pelo menos já 
experimentou. 
 
O Senhor Presidente, Dr. …, iniciou os trabalhos, lamentando a falta, do Dr. …, 
Representante da DREL, que por motivos de ordem profissional, não poderia estar presente. 
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O Senhor Presidente iniciou a reunião apresentando os presentes ao novo elemento em 
representação da DREL, fazendo este de seguida também a sua apresentação. 
 

 
ACME64 
p. 1 

h.43) Importância 
atribuída pela  autarquia à 
intervenção dos 
Presidentes/representantes 
das escolas/agrupamentos 
no CME 

Vi foi a tendência de resolução dos problemas imediatos. Vem o Sr. Presidente do 
Agrupamento dizer que temos este problema, temos que resolver assim, temos que fazer 
assado. Cada parceiro tenta resolver o problema, na sua vertente. Logo, não há grande 
inovação e criatividade. 
 
Balanço do ano lectivo 2006/2007 e perspectivas para o ano lectivo 2007/2008; O senhor 
Presidente introduz o segundo ponto da ordem de trabalhos, solicitando ao Senhor 
Presidente do Agrupamento de Escolas, a avaliação dos técnicos ao serviço do Município, 
no âmbito das actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo e das actividades 
desenvolvidas nos Jardins-de-Infância. 
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h.44) Perspectiva da 
autarquia sobre a relação 
entre representantes e 
representados 

4. Eleição do Representante do Conselho Municipal de Educação na Assembleia de 
Escola; O Presidente faz um apelo a propostas por parte dos membros. Passados alguns 
segundos de silêncio, acrescenta que a sua proposta vai é o Presidente da Junta da Golegã. 
Isto porque tem uma relação muito forte com as Escolas e apoia-as em muitas áreas”. Todos 
parecem partilhar da ideia do autarca, que ainda acrescenta que também foi docente. 
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Linha 

/página 

Notas 
 

i.45) Os representantes 
servem-se/não se servem do 
CME para resolver 
problemas/ 
situações concretas das 
entidades representadas 

O representante da Educação Pré-Escolar, o Educador …, tomou da palavra e acrescentou a 
hipótese da autarquia adquirir os livros. 
 
 
Após esta breve abordagem, poucas foram as considerações tecidas pelos restantes 
elementos presentes. O Prof. … (representante do básico) referiu considerar ser um 
documento bem elaborado, tendo no entanto, algumas lacunas, a nível da intervenção 
precoce, pelo que propunha a inclusão de projectos a este nível, com o objectivo de prestar 

ACME60 
p. 3 
 
 
 
 
ACME63 
p. 2 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

apoio a famílias sem condições para educar os filhos e trabalhar temas como: a falta de 
participação dos pais na sua função educativa, a sua falta de autoridade, o insucesso escolar, 
a falta de oportunidades, cursos alternativos, entre outros. 
 
O Senhor Presidente do Agrupamento de Escolas, informou que devido ao facto de ter 
terminado o Desporto Escolar, no qual estava integrado o Centro de Formação Desportiva 
de Hipismo da Golegã, esta modalidade teria que ser equacionada de outra  
forma. 
 
 
 

 
 
 
 
ACME66 
p. 2 

i.46) Os representantes 
apresentam/ 
não apresentam projectos 
inovadores 

A representante da IPSS acrescenta que participa com os seus alunos e constata a 
importância da actividade para os alunos, não considerando lógico regredir nesse campo, 
dado que existem crianças cujos pais apresentam dificuldades económicas  
e sem esta oportunidade nunca teriam acesso à equitação. Finalizando referindo que 
actualmente não imaginaria que a equitação pudesse deixar de existir, “A Capital do 
Cavalo” sem cavalos não teria sentido. 
 
O Representante do GAP (Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento GAP) 
apresenta algumas sugestões dos grupos de docentes: Articulação Pré-Escolar/1º Ciclo; 
Gestão do Stress; Como envolver os Pais e Encarregados de Educação na aprendizagem; 
Educar para a Cidadania: A diminuição do poder dos professores; O poder do professor face 
à indisciplina e a participação dos Pais; Falta de interesse dos alunos face à indisciplina;  
 
Perante as sugestões foi aceite por Unanimidade o tema: “O Papel da Comunidade 
Educativa face à indisciplina” 
 
A Sra. Profª … (Representante do Ensino Secundário) propôs que fosse convidado um 
encarregado de educação, que contribuísse com o seu testemunho, havendo assim uma visão 
dos vários intervenientes na questão da indisciplina. 

ACME60 
p. 5 
 
 
 
 
ACME61 
p. 2 
 
 
 
 
ACME61 
p. 2 

 

 i.47) Os representantes 
mantém/não mantém 
diálogo com todos os 
interlocutores do CME 

A Representante da IPSS, também professora do 1º Ciclo na EB1 de Golegã pediu a palavra, 
para informar que fez parte do grupo de trabalho e de que de facto é uma situação muito 
injusta atribuir subsídios, que se traduzem no apoio monetário e refeição a quem talvez não 
o mereça. Segundo a documentação apresentada de facto verifica-se o direito, contudo 

ACME60 
p. 3 

Repare-se neste aspecto 
interessante: a representante da 
IPSS é também professora do 1.º 
ciclo e quando fala refere-se a 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

apresentam  
sinais exteriores de riqueza. Colocou ainda à consideração e discussão o facto de muitas 
famílias recebem o dinheiro e gastarem-no em tudo menos nos livros e no material 
escolar dos filhos, sendo por vezes os próprios professores a suportar o pagamento dos 
manuais, propondo que o dinheiro fosse gerido por cada Escola. 

situações dos auxílios económicos 
na sua escola. 

i.48) Os presidentes/ 
representantes das 
escolas/agrup. Servem-
se/não se servem do CME 
para resolver problemas das 
suas escolas 

O Sr. Prof. (Presidente do Conselho Executivo do GAP)  referiu que quem já esteve em 
organizações desta índole (Encontro dos Agentes Educativos), sabe o quão difícil é conciliar 
profissionais como estes, sendo de louvar o trabalho realizado pelos técnicos da Câmara e 
colegas, referindo ainda que o sucesso do Encontro dependerá da plateia, no sentido da 
intervenção que farão. 
 
O Presidente do Conselho Executivo mais informou que com base no despacho normativo 
135/92, de 8 Outubro, os professores têm dias para formação e que, no seu entender, será a 
melhor solução pois não se justifica a tentativa de solicitar uma dispensa especial para um 
Encontro, considerando até difícil que a mesma viesse a ser concedida. Todos os elementos 
concordaram. 
 
O Presidente do GAP informou os presentes que efectivamente existe alguma dificuldade 
em fazer cumprir o Regulamento, evocando que o papel dos pais também é preponderante 
mas que estes nem sempre assumem o seu papel de educadores responsáveis, quer devido à 
falta de tempo, quer devido ao facilitismo. 
 
O Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas Golegã, Azinhaga e 
Pombalinho começou por afirmar que tinha competências para o fazer, mas que não pode ir 
contra a lei e tem de decidir dentro dos parâmetros estabelecidos da Lei da Constituição de 
Turmas, lendo o ponto 11 da referida Lei. Adianta ainda, que se contratar um professor 
haverá um acréscimo na despesa e irá contra a lei, e informou ainda que até à data não há 
nenhuma criança sinalizada, em termos de alíneas. 

ACME62 
p. 2 
 
 
 
ACME62 
p. 2 
 
 
 
ACME63 
p. 2 
 
 
 
ACME68 
pp. 2-3 

 

j.49) Importância atribuída 
pelos actores locais ao CME 

Petição de Pais e Encarregados de Educação (EB1 Azinhaga), o representante dos país 
da EB1 Azinhaga, Enfª…., agradeceu ao Conselho Municipal de Educação a oportunidade e 
prontidão que este demonstrou em integrar este grupo de pais na reunião. Começou por 
enunciar todas as diligências já realizadas pelo grupo de pais, descrevendo todos os actos já 
desenvolvidos pelo grupo e salientou que em anos anteriores fizeram o mesmo pedido à 
DREL o qual foi aceite com compreensão e consideração. Informou igualmente que até à 

ACME68 
P 2 
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Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

presente data ainda não tinha recebido resposta da DREL mas que, o Senhor Presidente do 
CME, lhes transmitiu que o pedido tinha sido indeferido e que iriam juntar uma turma de 1º 
com 4º ano. 

j.50) Perspectiva dos actores 
locais sobre a intervenção 
da autarquia no CME 

   

j.51) Perspectiva dos actores 
locais sobre a relação 
estabelecida entre 
representantes e 
representados 

O Sr. Educador … (representante do pré-escolar) levantou a questão, do pagamento ou não, 
do Encontro. Este docente referiu que em anos anteriores tinham sido sempre gratuitos e que 
a Câmara Municipal é que suportava todas as despesas. A Prof.ª … (representante do 
Secundário), disse considerar que deveria ser pago, evitando, assim, que as pessoas se 
inscrevam e depois não apareçam. A maioria dos presentes partilhou da sua opinião e 
surgiram propostas de pagamento de 10€ e de 5€. 

ACME62 
p. 3 

 

j.52) Os actores locais 
mobilizam/não mobilizam 
os diferentes saberes que 
circulam no CME 

A Sra. (representante do Ensino Recorrente), deu conhecimento que para o segundo painel 
“Indisciplina na Perspectiva dos Alunos” foi convidado o Dr. … e o Dr. …, no entanto, não 
estavam disponíveis tendo estes aconselhando o colega … com mestrado em Ciências da 
Educação. Informou ainda, que o terceiro painel será composto por uma parte prática, isto é, 
consistirá na apresentação de projectos desenvolvidos noutras escolas, o que poderá ser uma 
mais valia para os participantes. A Sra. Prof.ª … referiu ainda ser necessário um moderador, 
pelo que questiona o Representante do Agrupamento, para indicação de um nome. Neste 
contexto o Sr. Prof. …, comprometeu-se em indicar alguém para moderador, dando uma 
resposta até ao final da corrente semana.  

ACME61 
p. 2 

Muito interessante este aspecto: a 
representante do Ensino 
Recorrente, convidada ao CME é a 
organizadora do Encontro dos 
Agentes Educativos. Não esquecer 
que era a Presidente do CLE da 
Golegã e de que o Presidente da 
Câmara lhe reconhece competência 
e saber para organizar este evento. 

j.53) Os actores locais 
entendem/não entendem o 
CME como espaço de 
aprendizagem política 

Os membros do Conselho Municipal de Educação, de imediato resolveram elaborar uma 
exposição ao Director Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, através de uma carta 
redigida pelo Dr. … (representante do básico), Profª. (representante das IPSS), representante 
da Câmara Municipal da Golegã e pela Enfª. … (representante dos pais), a qual seria 
entregue, ao representante da DREL no Conselho Municipal de Educação, Dr. …, para que 
este a fizesse chegar pessoalmente ao Senhor Director Regional 

ACME68 
p. 4 

Esta exposição prende-se com o 
facto do CME apoiar as pretensões 
dos pais da Escola da Azinhaga e 
de defender a criação de mais uma 
turma de 1.º ciclo, nesta escola, ao 
contrário do que estava 
superiormente definido. 
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8.5 Entrevista ao Presidente da C. M. da Golegã 

Golegã, 16 de Outubro de 2009 

 

Entrevistadora: O Sr. Presidente acompanhou o processo político dos Conselhos 

Locais/Conselhos Municipais e Educação? Desde quando? 

 

Presidente: Penso que o Conselho Municipal de Educação foi instituído há cerca de seis, sete 

anos. Anteriormente, acompanhei o Conselho Local de Educação, o chamado CLE, desde 

1993, no momento em que tomei posse na Câmara Municipal da Golegã e chamei a mim o 

Pelouro da Educação. Acompanhei bem de perto todo este processo. Eu costumo dizer: fui 

pedagogo como pai, mas sobretudo fui androgogo, pois fui e ainda sou assistente da 

Faculdade de Medicina (desde muito cedo também fui monitor na Faculdade de Medicina, 

ainda como estudante e dei aulas a adultos, daí eu dizer que eu sou androgogo e não 

pedagogo). Sou muito sensível quer à educação, quer à cultura, daí ter chamado a mim esses 

pelouros. Percebi, desde sempre, que só com diálogo com os parceiros da educação, com a 

comunidade escolar e com a comunidade educativa era possível levar avante os projectos que 

tínhamos para a educação local. O executivo que me antecedera já tinha alguma dinâmica 

neste campo, com uma associação chamada AGE que a então Delegada Escolar, na altura a 

Dra. … [investigadora], conhecia bem. Tinham alguma dinâmica mas muitas vezes não 

conseguiam consagrar os seus objectivos. Fica mal dizer, será uma falta de humildade, mas 

penso que o executivo municipal, da altura, não acompanhava totalmente os seus desejos. A 

Vereadora da Educação, educadora de infância, que era uma das responsáveis, teve alguma 

dinâmica nesse sentido, mas penso que o sucesso não era o desejado, talvez por falta de 

motivação ou de estímulo, por parte do, então, Executivo Municipal. Nós sentíamos isso, 

motivo pelo qual, com o nosso empenho e dedicação e implicação, essa AGE deu lugar ao 

Conselho Local de Educação, o herdeiro da estrutura existente. A partir daí puderam-se 

executar um determinado número de acções e actividades que ditaram o que é hoje a educação 

no nosso Concelho. 

 

Entrevistadora: Quais as motivações políticas da autarquia, para avançarem para a criação do 

Conselho Local? 

 

Presidente: Um grande desejo de diferenciar a Golegã pela positiva. Fomos um pouco avant-

garde. Lembro-me do lançamento das actividades de enriquecimento curricular, muito antes 
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das actuais AEC, com a introdução da equitação, como complemento curricular, para todas as 

crianças do 3º e 4º ano do ensino básico. Começámos a diferenciar-nos na forma e no modo 

de tratamento que queremos dar à educação local. Mas não só! Antes das autonomias, havia 

um diálogo mais aceso, não digo mais frutífero, pois continua a ser frutífero. Nós 

respondíamos aos anseios e às questões da escola que falavam directamente com a Câmara. 

Eram mais as EBs1 e os JIs. Havia um diálogo directo. Com a autonomia, com os 

agrupamentos, os dirigentes da escola, se podemos chamar assim, passaram a ser o pivot entre 

a Câmara Municipal e toda a escola.  

Devo dizer-lhe que guardo uma memória muito positiva dessa primeira fase dos 

Conselhos Locais de Educação, antes das autonomias e antes de culminarem nos actuais 

Conselhos Municipais de Educação. Guardo muito viva essa memória. Ouvíamos, de viva 

voz, os anseios de cada um, desde o docente, ao auxiliar de acção educativa e até ao próprio 

aluno. Tínhamos uma intervenção e uma resposta muito directas. Hoje é o Conselho 

Municipal de Educação que vai quase reger o processo dos agrupamentos e da autonomia 

porque ele nasce para os impor. Impor não, antes para os promover. Separo muito os CLES 

dos CMES. Para todos efeitos e na teoria o Conselho Municipal de Educação é um herdeiro 

do CLE. Mas o Conselho Local de Educação tinha uma função mais directa. O Conselho 

Municipal de Educação reúne com regularidade, sobretudo no princípio, no meio e no fim do 

ano. Sobretudo é muito mais um conselho de análise, de deliberação em relação às propostas 

do novo ano lectivo, mas não funciona tanto no dia a dia como o Conselho Local de Educação 

funcionava, mesmo que, às vezes, não funcionasse de forma regular, mas era circunstancial e 

as coisas corriam de outro modo. Tudo era diferente.  

 

Entrevistadora: Foram alvo de uma grande curiosidade, do ponto de vista dos investigadores. 

O Instituto de Inovação Educacional trabalhou muito convosco. Havia uma curiosidade em 

relação à autarquia e ao trabalho no terreno. 

 

Presidente: Exactamente, havia curiosidade em relação ao trabalho que se fazia. Hoje há 

aquilo que a legalidade promove e se executa e depois todos os objectivos que se podem 

aditar que é a moral normal das coisas de se poder executar e que, muitas vezes, a 

obrigatoriedade não é sinónimo de exequibilidade. Aquela conversa do dia a dia com o 

Conselho Local de Educação, o que, no fundo, representava e exprimia, é muito diferente do 

Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação, no fundo, são as 
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regras, são as condutas. É o estabelecer das directivas do jogo, mas é muito mais taxativo, 

programático, do que de iniciativa de cada um. 

 

Entrevistadora: Relaciona o CLE como uma democracia participativa e o CME com uma 

democracia mais representativa, mais institucionalizada? 

 

Presidente: Acho sinceramente. Totalmente de acordo. Cumprimos, fazemos, estamos 

tranquilos perante a legalidade, mas não é tanto aceso. Já passámos os anos dourados do CLE. 

 

Entrevistadora: A opção de criar o CLE alterou a gestão local de Educação? 

 

Presidente: Alterou, mas todos se adaptaram e tudo continuou. Faço essa distinção, o CLE é 

uma coisa. O Conselho Municipal de Educação é um herdeiro, mas com competências, com 

previsões, com programação, mas de uma forma diferente na actuação do dia a dia. O 

Conselho Municipal de Educação, no fundo, são os parceiros que se manifestam, para bem ou 

para mal, mas não são tão intervenientes como no CLE. 

 

 

Entrevistadora: Como é que o Sr. Presidente entendeu essa passagem, essa institucionalização 

do Conselho Municipal? 

 

Presidente: Entendia-a como necessária, pelos seus objectivos, sobretudo quando muda o 

sistema, quando se introduzem as autonomias, quando se criam os agrupamentos, que acho 

que foi ao mesmo tempo em 2003. Entendi-a como um instrumento necessário, como o 

próprio Plano Director Municipal para uma Câmara, por exemplo, como o Plano de 

Segurança… Foi um instrumento, como a Carta Educativa. Um dos Objectivos do Conselho 

Municipal de Educação era de promover a Carta Educativa e nós estivemos bem. Fomos os 

primeiros a concluir a Carta Educativa. Nós cumprimos um dos principais objectivos do 

Conselho Municipal. Era um caminho para atingir, uma meta que foi cumprida. Todas aquelas 

metas propostas pelo Conselho Municipal de Educação, da apreciação, do 

desenvolvimento…para mim, o mais importante do Conselho Municipal de Educação é 

poder, em conjunto com todos os parceiros, poder fazer uma análise e apreciação daquilo que 

está bem e daquilo que pode ser corrigido. Um exemplo muito recente, que é o grande 

problema das turmas mistas, no nosso ensino básico. Eu não sou nada a favor das turmas 
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mistas, mas sobretudo os pais e encarregados de educação e os professores muito se opõem. 

Conseguimos constituir quatro turmas na Azinhaga e nove turmas na EB1 da Azinhaga. E não 

estavam previstas. È o Conselho Municipal de Educação que acaba por falar nisso, mas antes, 

um bocadinho à laia dos tempos dos CLEs., já eu me tinha movido, para Lisboa, a fazer esse 

pedido ao Sr. Director da DREL/LVT. Depois veio o Conselho Municipal de Educação que 

corroborou. Nós não temos que ter turmas mistas. Mas continuo muitas vezes a actuar, não à 

revelia do Conselho Municipal de Educação, mas a ter a tendência para resolver antes, para 

quando chegar ao Conselho Municipal de Educação apresentar trabalho. Eu sabia, pelo que 

tinha ouvido e por manifestações, quer dos professores, quer dos encarregados de educação.  

O Conselho Municipal de Educação é indispensável para nos regular, mas penso que 

deveria ter outras nuances outras funções mais destacadas e mais vivas. Não ser um conselho 

só para ouvir, mas com maior intervenção. 

 

Entrevistadora: De carácter deliberativo? 

 

Presidente: Não tem carácter deliberativo. Acho que não sustenta muito a nossa acção. È uma 

falha. Decide-se, mas não se delibera, o que é diferente. Cada um decide por si e acha que o 

problema devia ser resolvido assim… O Conselho Municipal de Educação é um órgão, para 

mim, para me sustentar e legitimar a minha actuação. Não tem actuação decisiva, culminando 

numa deliberação, o que é essencial. O Conselho Municipal de Educação deveria ser 

reavaliado nas suas funções, nas suas competências. Acho que é pouco interventivo. As 

pessoas estão conscientes e alguns vêm por obrigatoriedade. São parceiros que muitas vezes 

conhecem muito mal a nossa realidade local. Alguns embrenham-se nela. Penso que o 

Conselho Municipal de Educação devia de ser um órgão com mais capacidade interventiva e 

deliberativa. Não ser só uma forma de tranquilizar as pessoas e dizer que existe. Só por si, a 

existência, não chega. 

 

 

Entrevistadora: A seu ver, qual a intencionalidade política do instrumento legislativo que 

institucionaliza os CME e simultaneamente regula a carta educativa? 

 

Presidente: Eu acho que a própria carta educativa foi muito mais importante porque nos 

dirigiu e nos fez pensar no que é que tinha que acontecer a nível de parque escolar a nível de 

infra-estruturas, de equipamentos, de recursos…Acho que a carta educativa foi muito mais 
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importante que o próprio Conselho Municipal de Educação que nasceu para a criar e a fazer 

cumprir. E se calhar já está ultrapassada. Foi muito mais importante a Carta Educativa, quanto 

a mim, do que a própria função do Conselho Municipal de Educação que ditava o seu 

cumprimento. 

 

Entrevistadora: É interessante que o próprio 7/2003 sai de dois ministérios! 

 

Presidente: Do Ordenamento do Território e do da Educação. 

 

Entrevistadora: Neste processo de institucionalização dos CME qual o espaço de influência da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses e da CULT/Comunidade Intermunicipal? 

 

Presidente: Também têm um papel pouco activo. Muitas vezes estão divorciados. Há um 

casamento, que é um casamento em que quando as coisas são boas para as duas partes e 

então, quer na Comunidade, quer na Associação de Municípios exaltam o papel das 

autarquias e está tudo muito bem. Mas entretanto há um divórcio entre as comunidades e cada 

um vai fazendo por si. Faz parte dos horizontes locais e regional: cada um trabalha para si. 

Muito poucas vezes ouvi debater os Conselhos Municipais de Educação, na Comunidade 

Urbana. Não me lembro, mas talvez uma vez ou outra. Na Associação Nacional de 

Municípios, quando há dúvidas, ou quando os autarcas se começam a questionar é que a 

Associação Nacional de Municípios se manifesta de uma forma mais peremptória. Não quer 

dizer que não se manifeste no dia a dia, mas não há uma vivência forte e acentuada quer entre 

a comunidade, quer entre a zona educação. 

 

Entrevistadora: Por que razão o CME, na sua autarquia, tomou determinada orientação e não 

outra? Falo da forma de como está organizado: na representatividade, no facto de o Sr. 

Presidente presidir o CME, na escolha das agendas e até dos saberes que são mobilizados. 

 

Presidente: Por ser o próprio Presidente a encabeçar o Conselho Municipal de Educação, na 

sua totalidade e promover todo o tipo de situações desde um pequeno encontro, a um Work 

Shop, um seminário, dos ateliers, aos cursos… penso que faz parte, como em todas as áreas 

em que quando o Presidente toma conta da ocorrência, faz parte do municipalismo português 

e da pessoa do Presidente. E por ser sensível a esse pelouro, talvez seja uma causa e uma 

consequência dessa actualidade do nosso Concelho. Não me fica bem dizer isso, mas porque 
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sou sensível a ele. Não é que um vereador ou vereadora não tivesse uma acção similar, mas 

transportar para o Presidente esse pelouro, essas acções tem um efeito eco maior. Por outro 

lado, os próprios docentes e toda a comunidade escolar sentem-se mais apoiados e portanto 

também se implicam mais, por isso. Também no dia a dia vão-se granjeando determinado 

número de situações que, elas próprias, são motivantes para continuar. Temos situações 

únicas, o que é muito bom, que outras terras, cidades e vilas podem não ter. Temos dois 

Centros Escolares, falando da parte do Ensino Básico, quer o Centro Escolar da Golegã, quer 

o que vai ser um edifício novo, extraordinário, na Azinhaga melhor, sobretudo o complexo, o 

parque escolar é muito bom para ter um local onde se começa no JI e se acaba na EB 2.3.S. 

Isso talvez também facilite as situações actuais. Mas sobretudo, há um acompanhamento 

diário. Fomos dos primeiros a assinar as transferências de competências. Nós já fazíamos 

praticamente tudo, era só por no papel e ter a dotação económica para o fazer. Hoje começa a 

escola a descarregar um pouco na Câmara, quase o seu dia a dia. Por exemplo, falta um 

funcionário na escola, é o funcionário de intervenção social da câmara que responde para 

repor o funcionário. Quase que há uma atrofia da própria escola. Quando a Câmara entra 

agora, os dirigentes da escola vão começar a descarregar tudo na Câmara, vão-se começar a 

alhear de algum poder de decisão que tinham que ter e que não podem…Eu tenho esta ideia. 

 

Entrevistadora: Acha que a questão de transferência de competências choca com a autonomia 

da escola? 

 

Presidente: Eu acho que põe em perigo a própria autonomia da escola. Começam eles 

próprios a se auto asfixiar. Vejo que o Director na nossa escola tem tendência rápida de ir 

pedir à Câmara a resolução da situação. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ter as 

nossas competências, queremos assumir as transferências, para que as respostas às 

solicitações sejam locais e mais rápidas, para poder responder aos anseios, mas não para 

substituir ninguém. Por vezes perguntam-nos como resolver determinadas situações. Eu não 

me posso sobrepor aos órgãos executivos das escolas e de ensino. Os professores é que 

sabem, não somos nós! É preciso ter cuidado com estas transferências e estas competências. 

Que nenhum autarca comece a substituir funções e desempenhos de docentes! Por que a 

escola é dos professores e para os alunos e não para as Câmaras. È perigoso! Os próprios 

docentes e próprios órgãos executivos e o Conselho Geral, não podem ter na Câmara aquele 

que paga e que decide. As deliberações têm que partir da escola, para a Câmara. A Câmara 

deve ter que ouvir permanentemente e isso já vai mudar conforme a pessoa que está à frente 
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do pelouro da educação. Se for uma pessoa que seja prepotente sobre os técnicos…mas, como 

tem essa competência assumida, pode incorrer num erro de começar a ditar algo que deve ser 

de dentro para fora, deve ser da escola para a Câmara e não da Câmara para a escola.  

Com todas estas instalações, de colocar o Director, com todas estas mudanças, acho que 

o Conselho Municipal de Educação deve ser alvo de uma reestruturação, quer de parceiros, 

quer de funções. Têm que dar responsabilidade aos intervenientes. Se as pessoas não sentirem 

que as suas decisões culminam numa deliberação que vai fazer efeito, não estão motivadas 

para intervir… Acho que tem que ser alvo de uma reestruturação, de responsabilizar qualquer 

cidadão que esteja aqui, desde o comandante da GNR que faz parte do Conselho Municipal de 

Educação, ao antigo representante do CAE que é hoje da DREL, ou da Acção Social, por 

exemplo. Todos eles, sejam quais forem, ou da Acção Social, todos eles têm que ser 

responsabilizados. Tem que ser francamente reestruturado e reabilitado para o momento 

actual. O Conselho Municipal de Educação não vive. É um órgão que vai sobrevivendo. 

Sobrevive porque a legalidade o impõe. Tem que ser alvo de uma reestruturação com cabeça, 

tronco e membros, não precipitada. Para mim, desde 2003, até hoje, o Conselho Municipal 

faz-me lembrar as comissões instaladoras: andaram aqui a tentar instalar uma coisa e agora 

com todas estas mudanças, com competências delegadas nas Câmaras, com transferências 

assumidas, não acompanharam todas estas alterações. Torna-se necessário rever o seu 

conteúdo, o modo e a forma como actua e sobretudo algo muito importante: que seja 

vinculativo. Vamos decidir do escalão para os alunos do grupo A, ou B…e as pessoas 

concordam…, mas não estão responsabilizados. Tem-se que colocar no próprio Conselho 

Municipal de Educação não só o que corre bem, mas também o ónus do que pode correr mal. 

Isso chama-se responsabilidade. As pessoas têm que assumir quando vão para aquela sala, 

onde se encontram reunidas. Talvez dar mais poderes ao próprio Conselho Municipal de 

Educação. E o primeiro poder é ser vinculativo. Ser vinculativo é um poder. Tenho esta ideia 

que qualquer deliberação ou conclusão do Conselho Municipal de Educação e corrija-me se 

eu estou errado, se faz se nós o quisermos ou não. Estou certo ou não? 

 

Entrevistadora: Pode ser indutor, pode ter carácter de influência … 

 

Presidente: Mas não chega. Não há responsabilidade naquilo pode correr bem ou mal… As 

coisas não podem ser só por dever de cidadania e por imperativo de consciência. Isso não 

chega! Fazem parte de um Conselho, mas, depois, o que é que isso dá? Isso não chega! As 

pessoas têm que se submeter, quase a um sufrágio do que aconteceu, para saber se corre bem. 
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A sua estrutura deve ser fixa até um determinado número de parceiros. São aqueles que estão 

mais implicados na educação. Mas penso que dois ou três parceiros são alternativos e 

renovados. Podem ser importantes numa dada altura, pela sua função, pela sua actividade, 

mas no ano seguinte podem não ter tanta visibilidade ou a sua acção não ser tão importante. 

Integrar outras pessoas que fazem parte da composição do Conselho Municipal de Educação. 

Um instrumento para a educação local, a rever!  

 

Entrevistadora: Para que serve o Conselho Municipal de Educação? 

 

Presidente: O Conselho Municipal de Educação é uma ajuda, um apoio à navegação. Para 

mim, tem sido mais o sustentar e legitimar de muitas acções do responsável do pelouro de 

Educação. Dá-me alguma serenidade e tranquilidade quando actuo. Os parceiros sustentam as 

minhas decisões.  

O Conselho Municipal de Educação deveria ter mais criatividade, mais iniciativa, mais 

responsabilidade e deveria ter carácter vinculativo. As suas deliberações deveriam vincular, 

promover uma actuação directa e a transformação de uma situação que precise, ou não, de ser 

alterada. 

 

Entrevistadora: Há alguma decisão importante que fosse tomada pela autarquia e que tivesse 

passado pela intervenção imprescindível do Conselho Municipal de Educação?  

 

Presidente: Não.  

 

Entrevistadora: Nem a Carta Educativa? 

 

Presidente: A Carta educativa foi mais importante que o próprio Conselho Municipal de 

Educação. Houve assuntos que dependeram da anuência do Conselho Municipal de Educação. 

Não me lembro de qualquer assunto em que se diga que: “ – Se o Conselho Municipal não se 

tem manifestado sobre isto, isto não existia.” No fundo o que nós queremos é um bocadinho o 

acordo do Conselho Municipal de Educação. Por exemplo, as taxas dos escalões, 1º, 2º, 3,º A, 

B, ou C nós programamos, em reunião de câmara e levamos ao Conselho Municipal de 

Educação para uma ratificação, entre aspas, da nossa deliberação. Não vejo ninguém no 

Conselho Municipal de Educação a dizer que ponha lá isso mais barato ou mais caro, pois não 

se justifica. Nunca vejo. Há algo de que se poderá tirar uma ilação: se estamos a fazer bem, é 
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para continuar. Talvez a actuação da autarquia, no pelouro da educação, tranquilize de tal 

maneira o próprio Conselho Municipal de Educação que este não veja grande necessidade de 

se manifestar contra a nossa actuação ou de lhe fazer aditamentos. Funciona no fundo como 

um órgão de consultadoria, está bem…muito obrigado! Vamos continuar! “_Pensa lá isso!” 

Mais do que isso não existe. 

 

Entrevistadora: Quais os representantes ou convidados que se notabilizaram pelo seu saber? 

Quando pede: “- Pensem lá isso!”, quais os argumentos e saberes mobilizados? 

 

Presidente: Isso não existe muito. Geralmente, os parceiros ao CME vêm para resolver o seu 

problema. O representante dos encarregados de educação diz _ “Eu quero que o meu filho ou 

os nossos filhos tenham esta turma”. Vêm resolver o seu próprio problema. Depois vem o 

representante da Santa Casa da Misericórdia, por exemplo dos ATLs, também pretendem 

resolver o seu problema: “_ Nós queremos continuar a fazer isto”. Não vêm em prol da 

comunidade, que sai mais rica, mais activa, mas vêm mais com o seu problema, que é muito 

particular, que lhes toca. Mesmo que seja mínimo é o mais importante para eles. Nunca vi e 

não assisti, dentro Conselho Municipal de Educação, à apresentação de propostas de 

enriquecimento para a educação local, que fossem ouvidas, debatidas e votadas. Vi foi a 

tendência de resolução dos problemas imediatos. Vem o Sr. Presidente do Agrupamento dizer 

que temos este problema, temos que resolver assim, temos que fazer assado. Cada parceiro 

tenta resolver o problema, na sua vertente. Logo, não há grande inovação e criatividade. 

 

Entrevistadora: Para finalizar, qual o balanço que faz do Conselho Municipal de Educação e o 

que mudaria? 

 

Presidente: É um funcionamento regular, nada de novo, nada de inovador. È um órgão que 

sobrevive pela legalidade. Existe porque a legalidade o impõe. Existe muito mais pelo 

modelo, do que pela sua forma e pelo seu conteúdo. O Conselho Municipal de Educação, não 

sei se deveria continuar com o mesmo nome, mas acho que tinha que ser totalmente 

reestruturado, reabilitado, com aditamentos novos, com as suas deliberações, com 

propriedades, com características vinculativas, para que pudesse apoiar e ajudar o Pelouro da 

Educação, numa altura em que a Câmara tem a responsabilidade da transferência de 

competências. Portanto, o Conselho Municipal de Educação tem que ser um parceiro activo. 

Tem que ser um instrumento, fazer parte de um plano: ter actividade, ser diferenciado e 
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vivificado. Não pode ser só um órgão, reduzido, quanto a mim, a ser ouvido uma ou duas 

vezes por ano. Tem que ser interventivo! As suas intervenções deverão ser uma mais valia 

acrescentada e com poder vinculativo. Seria o ideal! Poderia introduzir políticas locais que 

nos pudessem diferenciar, pela positiva.  

Acho que o Conselho Municipal de Educação, como ele hoje existe, é pobre! Não 

enriquece muito. Mas, sobretudo, o que se passou no nosso ensino, a nível dos Centros 

Escolares, é que não se descentralizou, antes se deslocalizou, o que é diferente. A 

independência não existe. As regras são as mesmas em todo o país. Deslocou-se, talvez! Foi a 

sede de decisão por transferência e delegação de competências. Deslocalização! Concorda? 

 

Entrevistadora: Fala de um novo centralismo, mas transposto para o Município? 

 

Presidente: Não. Da tutela, do Ministério da Educação. No fundo, transferiu… eu não lhe 

chamo descentralização, chamo-lhe deslocalização do local. Porque continuamos a reger-nos 

pelas mesmas batutas e pelo mesmo maestro. Agora, têm aqui uma capacidade de actuação 

mais directa por essa deslocalização, de poder de actuação, mais nada. 

 

Entrevistadora: Quando me disse há pouco que o próprio Director de Escola tem a atitude de 

olhar para o município para a resolução de um problema, é passar, talvez, daquele centralismo 

do Ministério de Educação, para a ideia que quem vai resolver é a Câmara.  

 

Presidente: Exactamente, não é uma descentralização, é uma deslocalização. È muito 

interessante. A mentalidade centralizadora, deslocalizou-se. Agora há a deslocalização do 

sítio da tutela, em que em vez de ser a DREL, o Ministério de Educação, nos seus vários 

organismos, passou a ser a Câmara Municipal. O Director tem essa tendência sempre de vir à 

Câmara, quando a tendência deveria ser o contrário. Era fincar a autonomia da escola, naquilo 

que ela tem de bom, exaltá-la, elogiá-la e poder fazê-la sair…Isso é que nos 

interessa…Interessa-nos é que a escola e a Câmara sejam parceiros, mas cada um nos seus 

motivos e actuações. Não nos interessa ter aqui pais e filhos. Interessa-nos ter aqui irmãos 

institucionais… 

 

Entrevistadora: No fundo dentro de um conjunto de medidas descentralizadoras, temos 

medidas de carácter de desconcentração, de deslocalização, de autonomia da escola, num 
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aglomerado, por vezes confuso. E o Conselho Municipal está metido, no fundo, nessa 

triangulação… 

 

Presidente: Exactamente. Não tenho dúvidas nenhumas disso. 

 

Entrevistadora: Muito obrigado, Sr. Presidente pela sua entrevista. 

 

Presidente: Agradeço-lhe. 
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8.6 Notas de campo do CME da Golegã 

20 de Julho de 2007 

 

Dos contactos tidos anteriormente com outros autarcas, fiquei a saber que a 

responsabilidade do pelouro da educação no município da Golegã competia ao presidente da 

câmara, Dr. …. 

Dirigi-lhe directamente o e-mail padrão explicando-lhe o teor da minha investigação e 

solicitando-lhe um primeiro contacto. Como não obtive resposta, contactei telefonicamente os 

serviços educativos do município para me certificar da recepção do meu pedido e da 

disponibilidade em me receberem. Mais tarde, recebi um telefonema da Dr.ª …, chefe de 

divisão da educação, a marcar o local, o dia e a hora do encontro. 

Como eu não conhecia o espaço ocupado pelos serviços educativos do município – o 

Equuspolis –, a Dr.ª … [Chefe de divisão] indicou-me o percurso. Segui as instruções e 

facilmente o encontrei; é um local de uma rara beleza, envolvido por espaços verdes e pelo rio 

e integra um conjunto de equipamentos de grande qualidade. Como cheguei antes da hora 

marcada, pude apreciar o Museu Municipal Mestre Martins Correia, onde contactei com 

muitas das obras deste pintor centradas na temática do cavalo. 

 

Entretanto chegou a Dr.ª … [Chefe de Divisão], que me encaminhou para a sua sala de 

trabalho no último piso do edifício, cujas paredes estão decoradas com serigrafias deste artista 

plástico. Começou por me dizer que no fim-de-semana anterior tinha estado com o presidente 

num evento que envolvera também a câmara de Santarém e a Escola Secundária Sá da 

Bandeira, tendo aí recebido o livro da minha autoria sobre a história desta escola. Como já 

conhecia o meu nome, por ter falado comigo na semana anterior, achou interessante esta 

coincidência e comentou com o presidente o facto de ter marcado a reunião comigo. Também 

eu a achei interessante e expliquei-lhe a contextualização desse trabalho. 

De seguida, levantou-se e foi buscar um livro da autoria de …, sobre a intervenção 

educativa da autarquia da Golegã. Ofereceu-mo e disse-me que deveria ser importante para 

mim contactar com a autora, pois para além de se ter debruçado sobre esta temática na 

dissertação de mestrado, de que resultou o livro, continua a aprofundar o tema no âmbito do 

doutoramento. Como me mostrei entusiasmada em obter o seu contacto, forneceu-me o 

número do telemóvel. 

Guardei o livro e pedi autorização para registar no meu bloco de notas alguns aspectos 

da nossa conversa. Colocou-me à vontade para registar o que quisesse.  



 652 

Comecei por explicar-lhe o meu interesse em saber se houve Conselho Local de 

Educação. Respondeu-me que o CLE fora criado em 1999 e que foi presidido pela Dr.ª …, 

responsável na altura pelo ensino recorrente. Logo de seguida deu-me o número do seu 

telemóvel e chamou-me também a atenção para a importância deste contacto. 

Sobre o funcionamento do CLE, referiu que se reunia conforme o estipulado na lei e 

falou-me de algumas actividades organizadas por este conselho, nomeadamente o «encontro 

dos agentes educativos». 

Logo de seguida, comentou, em ar de desabafo, que ambas as dinâmicas, a do CLE e a 

do seu sucessor CME, eram muito complicadas; os seus membros tinham opiniões muito 

diferentes uns dos outros e nem todos valorizavam este tipo de intervenção e de participação 

educativa. Da parte da autarquia tentava-se mobilizar as escolas, solicitando-lhes propostas de 

temas para serem discutidos no conselho. 

Achei este aspecto muito interessante e referi que esta opção, de envolvimento formal 

das escolas, era uma boa estratégia de mobilização dos actores locais. Respondeu-me que era 

prática corrente, mas que nem sempre se obtinham bons resultados. 

Falou-me também do Conselho Consultivo de Acção Social Escolar e da tarefa de 

atribuição dos escalões (A e B) de apoio socioeconómico aos alunos. Havia reuniões com 

cada uma das escolas do 1.º ciclo envolvendo-as na atribuição desses subsídios, que eram 

concedidos sempre que tal se justificasse. 

Seguidamente, fez-me uma breve descrição do concelho da Golegã, no que diz respeito 

às características de cada uma das duas freguesias que o constituem. Falou-me das diferenças 

existentes entre a freguesia da Golegã e a da Azinhaga, e de como as grandes diferenças 

socioeconómicas se repercutiam nos problemas vividos pelas respectivas escolas. 

Todas as escolas, desde o pré-escolar ao ensino secundário, integravam um único 

agrupamento vertical, no qual se incluíam ainda o Jardim-de-infância e a escola do 1.º ciclo 

do Pombalinho, apesar de pertencerem ao concelho de Santarém. 

Perguntei se o presidente do agrupamento escolar participava no CME, ao que me 

respondeu que sim. Tinha sido esta a fórmula encontrada para mobilizar, quer o agrupamento 

escolar, quer as escolas. Os representantes dos educadores/professores são eleitos no 

Agrupamento, por nível de ensino e pelos seus pares.  

De um modo geral, achava que os representantes no CME nem sempre transmitiam as 

informações do que nele se tratava aos representados, e que este facto inviabilizava a boa 

comunicação entre o topo e as bases. Fez-me notar que a organização funcional das escolas 

em agrupamento alterou as lógicas de comunicação entre estas e a autarquia. A partir de então 
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a comunicação passou a fazer-se com a sede do agrupamento, perdendo-se o contacto directo 

com os professores de cada escola. Reforçou a ideia de que o sentido da relação actual entre 

as escolas e a autarquia se baseia nos financiamentos, e foi mais longe dizendo que «o Estado 

estava a transferir as competências, mas a autarquia só servia para pagar as facturas». 

Como estava interessada em recolher informações sobre a forma como esta autarquia 

perspectivava e planificava a sua intervenção no campo educativo, comecei por dizer que 

sabia que a Golegã tinha um projecto educativo, mas que não o conhecia. Logo de seguida a 

Dr.ª … [Chefe de Divisão] levantou-se, foi buscar um exemplar deste documento e entregou-

mo. Numa passagem de olhos pela 1.ª página, logo me apercebi que o CME estava 

identificado como fórum de discussão. 

Intencionalmente, não fiz qualquer comentário. Achei que seria melhor fazer uma leitura 

cuidada do documento e mais tarde retomar este assunto. Este exercício em nada desviou a 

minha atenção da conversa com a minha interlocutora. 

 Disse-me que o projecto educativo era datado de 2005/06 e que as mentoras tinham 

sido a Dr.ª … [especialista] e ela própria. 

A partir de então, este documento e o plano das actividades educativas passaram a fazer 

parte do projecto educativo do agrupamento escolar. Mas notava alguma relutância da parte 

dos professores, pois criticavam a câmara por oferecer nele um leque excessivo de 

actividades. 

Falou-me também da importância da intervenção da Dr.ª … [especialista] na elaboração 

da carta educativa. 

Tal como nas restantes autarquias da CULT, este documento, elaborado por uma 

empresa, partia de uma matriz comum. Usando as suas palavras, «a carta educativa era chapa 

batida». A Dr.ª … [especialista], ao lê-lo, detectou vários erros. Para além da correcção desses 

erros, foi proposta uma alteração significativa: passar a integrar parte do projecto educativo 

do município. A proposta de alteração foi concretizada. A empresa reagiu muito mal, mas 

segundo a Dr.ª … [Chefe de Divisão], a autarquia não tinha que aceitar uma carta educativa 

que não desse resposta aos seus problemas concretos e às suas perspectivas de resolução dos 

mesmos. 

Relativamente às restantes áreas de intervenção da autarquia no campo educativo, 

perguntei-lhe como tinham organizado as actividades de complemento extracurricular. Disse-

me que o inglês tinha sido entregue a uma empresa, a dança a uma associação e que para a 

música optaram por contratar professores. No final do trimestre fez-se uma reunião com os 

coordenadores, com os professores e com todos os intervenientes e procedeu-se à avaliação 



 654 

das actividades extracurriculares. Na sua opinião, neste ano as actividades correram bem. No 

início tinha havido alguns problemas com os horários, principalmente com os dos 

prolongamentos de actividades educativas e com a periodicidade das mesmas. Achava que 

algumas actividades planificadas para ocorrerem três vezes por semana sobrecarregavam os 

horários. Na sua opinião, outro aspecto que condicionara o bom funcionamento e a gestão 

desta intervenção tinha a ver com a sua não obrigatoriedade. E desabafou dizendo: «se havia 

obrigatoriedade na oferta, também deveria haver a obrigatoriedade de as crianças 

participarem». 

Falou-me na originalidade desta oferta. Havia dez anos que tinham equitação para as 

crianças das escolas. Actualmente integravam a equitação no desporto: no 1.º período tinham 

desporto «normal»; no 2.º, natação; no 3.º, equitação. Referiu que na reunião semanal com a 

coordenação se falou da necessidade de integrar as TIC nas actividades extracurriculares. 

Estas seriam custeadas pela câmara. 

Fez questão de retomar o assunto da relação autarquia/professores, para dizer que as 

actividades desenvolvidas ao longo do ano, nomeadamente as festas de Natal e de final do 

ano, eram promovidas pela autarquia; nos anos anteriores fez-se uma única festa, no cine 

teatro, que englobava todas as escolas. Este ano, cada escola optara por fazer a sua festa 

individualmente, mesmo assim, apesar do evento ser organizado pelos professores, quem 

desenvolvia as actividades eram os técnicos da autarquia. Depreendi das suas palavras alguma 

tensão com as escolas e com os professores mas não fiz qualquer observação. 

Ao longo da nossa conversa, a Dr.ª … [Chefe de Divisão] recebeu dois telefonemas do 

presidente da câmara. Percebi que tinham uma reunião agendada ainda para o período da 

manhã; logo que desligou o telefone falou-me da necessidade de se ausentar para uma reunião 

de trabalho. Pedi-lhe desculpa pelo tempo que lhe tomei e agradeci-lhe a amabilidade com 

que me recebeu. Mostrou-se agradada com a minha presença e aconselhou-me a visitar a 

cidade, pois estava um dia lindo, cheio de sol. Também me recomendou uma visita ao Museu 

da Fotografia. Para que não me perdesse, fez-me um croqui do percurso. No momento da 

despedida falou-me novamente da Dr.ª … [especialista] e da utilidade que teria em falar com 

ela. 

De facto, o dia estava radioso e vaguear pelas ruas da Golegã foi-me muito agradável. 

Parei num café. Aproveitei o momento para estabelecer o contacto com a Dr.ª [especialista]. 

Telefonei-lhe. A comunicação foi directa. Apresentei-me e expliquei o modo como 

conseguira o seu número de telefone. Falei-lhe no contexto do meu trabalho e da necessidade 

de conhecer a sua tese de mestrado sobre a intervenção da autarquia, no campo educativo. 
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Prontificou-se a enviar-me a tese por e-mail e outra bibliografia que achasse relevante. 

Também me falou da investigação que estava a desenvolver no âmbito do doutoramento. Em 

traços largos, explicou-me que estava a ser orientada pelo professor Sousa Fernandes, na 

Universidade Aberta, e que continuava a investigar o mesmo tema na perspectiva de o 

aprofundar. Ao longo da conversa apercebemo-nos que já nos conhecíamos, pois tínhamos 

estado ambas num seminário do Fórum Português de Administração Educacional. Trocamos 

os números de telefone e os endereços das moradas e combinámos mantermo-nos em contacto 

para troca de informações. 
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