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6. DOSSIÊ DO CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO/ 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

AUTARQUIA DA CHAMUSCA 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6.1 – Contextualização geográfica do Concelho da Chamusca na AMLT/CULT (Associação de 
Municípios da Lezíria do Tejo/Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo), actual CIMLT (Comunidade 
Intermunicipal da Lezíria do Tejo). Fonte: Carta Educativa do Concelho da Chamusca, Relatório final, p. 9. 
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6.1 Breve monografia do CLE/CME da Chamusca 

 

I. Processo de transição/instalação do CLE/CME 

1- Comissão Municipal de Ensino/Conselho Local de Educação 

 
Figura 6.2: Cronologia da Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca/Conselho Municipal de Educação da 
Chamusca. Fontes: Actas da Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca/Conselho Municipal de Educação 
da Chamusca/Notas de campo do CME da Chamusca. 
 

A reconstituição do processo político da Comissão de Ensino do Concelho da 

Chamusca (CECC) /Conselho Local de Educação (CLE) / Conselho Municipal de Educação 

(CME) da Chamusca1 remete-nos para a primeira metade da década de 1990. A memória 

histórica dos actores autárquicos, transmitida pelos seus testemunhos orais, preserva o 

carácter pioneiro da Comissão de Ensino e identifica momentos marcantes do seu percurso 

como entidade local de intervenção cultural e educativa. A confirmação destas indicações 

leva-nos à pesquisa documental, do regimento e das actas das reuniões da CECC2 e à 

constatação da existência de um espólio considerável3.  

Sobretudo a partir de meados da década de 1990 nós fechámos três escolas, quando ainda não se falava 
em fechar escolas. Temos uma viatura por dia a transportar meninos. Mete os meninos nos vários níveis 
de ensino desde os jardins-de-infância até ao secundário. É uma viatura que anda 300Km por dia só no 
concelho da Chamusca. Começámos pela rede pré-escolar praticamente em 1981/82. No fim da década de 
1980 tínhamos jardins-de-infância/pré-primária em todas as freguesias. Depois passámos por um período 
de substituição dos equipamentos, edifícios bem apetrechados. Tivemos sempre uma relação muito intima 
com a comunidade local, com a Junta de Freguesia, com os serviços de saúde, para nos ajudarem às vezes 
a resolver alguns problemas que não eram propriamente problemas de saúde, mas antes sociais e de 
educação alimentar como, por exemplo, uma família que mandava os filhos para a escola com uma 

                                                 
1 Para a reconstituição do processo político do CLE/CME da Chamusca mobiliza-se o seguinte corpus 
documental: notas de campo da visita exploratória à autarquia da Chamusca referentes à comunicação presencial 
e por e-mail com a vereadora da Educação e com a Técnica Superior; entrevista ao presidente da Câmara; 
entrevista à vereadora da Educação; actas das reuniões do CECC; Regimento do CME; actas das reuniões do 
CME (cf. Inventário do corpus documental de Chamusca, p. 425). 
2 A visita exploratória à autarquia da Chamusca possibilita, para além do contacto directo com a vereadora da 
Educação, o acesso à documentação da Comissão de Ensino (CECC) e do Conselho Municipal de Educação. 
Relativamente ao CECC inventariam-se três dossiês que se reportam aos anos lectivos de 1998/99, 1999/00 e 
2000/01, divididos em diferentes arquivos entre os quais o das actas das reuniões.  
3 Para além das actas da CECC existe uma multiplicidade de documentos, uns com sequência, outros avulsos: 
requisições de material; movimentos da CGD; correspondência recebida; correspondência enviada; 
convocatórias; folhas de presenças das reuniões; projectos/plano de actividades; funcionárias. Apesar do 
interesse deste acervo, não nos cabe neste contexto ultrapassar o registo descritivo. 
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lancheira com dois bolicaos e um pacote de batatas fritas. Parece que é um sintoma de melhoria da vida 
normal, mas não é. Com os problemas sociais às vezes é preciso apoiar os pais, mas é preciso saber a 
quem direccionar esse apoio (cf. EPCM7, p. 473). 

 

Não é possível datar com precisão o acto de constituição da CECC, referenciado algures 

entre os anos de 1992 e 19954; nem sequer assegurar da existência ou não do seu regimento 

interno. Para além destas incertezas, as informações sobre a sua composição e modo de 

funcionamento, o número de reuniões por ano e a sua agenda política, dão-nos elementos de 

análise para relatar o percurso desta entidade e perceber a sua mobilização pelos actores 

autárquicos e locais. Relativamente à sua composição identificam-se 20 elementos: 

 

Quadro 6.1 
Composição do Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca 

 

 

Membros da Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca 

 

N.º de 

Membros 

Vereador de Pelouro da Educação 1 

Técnica de Serviço Social   1 

Representante da E.B 2,3/S da Chamusca (Presidente da Comissão) 1 

Delegação Escolar 1 

Representante do Jardim-de-Infância “O Coelhinho” 1 

Representantes dos Conselhos Escolares (Vale Cavalos, Carregueira, Pinheiro Grande e Ulme)         4 

Representante da Associação de Pais/Comissões de Pais 4 

Representante da ECAE 1 

Representante do Ensino Recorrente/Educação de adultos 1 

Representante da E.B.M. 1 

Representante PEPT 2000 1 

Representante da Ludoteca 1 

Representante dos Currículos Alternativos 1 

Representante dos Apoios Educativos 1 

Fontes: Actas da Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca – Anos lectivos de 1998/1999; 1999/2000; 
2000/2001 (cf. Checklist do CME da Autarquia da Chamusca, p. 427). 
 

Por iniciativa conjunta do presidente, do vereador da Educação e das escolas nasce uma 

organização com uma visível estrutura de funcionamento e de controlo5, com acesso a 

                                                 
4 A vereadora da Educação refere o seguinte a propósito da constituição da Comissão de Ensino do Concelho da 
Chamusca: «Na sua opinião deve ter começado entre 1992 e 1995. Não havia actas mas dessa iniciativa teria 
restado um trabalho feito por alguns colegas numa acção de formação no Centro de Formação do 
Entroncamento, no ano lectivo 1997/98, com o formador …; tinha como tema “o projecto educativo da 
Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca»”» (cf. Notas de campo do CME da Chamusca, pp. 484-485). 
5 A correspondência trocada entre todos os intervenientes, o controlo de despesas, os relatórios apresentados no 
final de cada ano lectivo permitem falar da visibilidade de toda a organização da CECC. 
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financiamento de vária ordem6 e vocacionada para pensar, organizar e coordenar iniciativas e 

actividades. Em reuniões mensais com uma agenda centrada não só nos despachos imediatos 

mas também nas discussões temáticas sobre política educativa, a sua intervenção vai para 

além da coordenação e gestão pedagógica do centro de recursos, do trabalho conjunto com o 

PEPT20007, da organização do MULTIPROF8, da articulação entre os diferentes níveis de 

ensino e alarga-se a áreas da animação cultural e social, com a organização das Festas da 

Ascensão9 e as comemorações do 25 de Abril. Assume-se como mentora do Projecto 

Educativo de Animação Concelhio10 (cf. Checklist do CME da Autarquia da Chamusca, pp. 

427-428). 

Comecei por lhe perguntar se a Chamusca teve Conselho Local da Educação ao que me respondeu que 
não. Surpreendida com a resposta, precisei a natureza do Conselho e levantei a hipótese de ter tido outra 
designação. Respondeu-me então que se lembrava de um projecto, melhor, de um movimento onde 
participavam representantes da autarquia e das escolas que se reuniam para reflectir sobre política 
educativa (cf. Notas de campo do CME da Chamusca, p. 484). 
 
 
Embora eu não tivesse estado na altura no processo tenho uma ideia precisa sobre as motivações políticas 
da autarquia e de todos os outros parceiros para a criação da Comissão. … Sem rede social e para que esta 
máquina funcionasse, uma vez que temos sete freguesias e algumas delas bastantes distantes da sede, era 
preciso haver uma comissão que aligeirasse todos estes procedimentos e os canais de informação. 
Anualmente tínhamos a Festa da Ascensão, uma actividade com muito significado e muito trabalhada, 
onde participavam todas as crianças e jovens. Essa actividade era para os jovens mas também para os 
idosos. Para que funcionasse bem e para que as verbas pudessem ser atribuídas para algumas actividades, 
tinha que haver alguém que as gerisse e que fosse responsável por elas. Na escola, na altura, foi sempre a 
… que fez essa ligação e fê-lo sempre muito bem (cf. EVE3, p. 478). 
 
Questionada (a vice-presidente do Agrupamento) sobre o movimento de que me falara a vereadora, disse-
me que se tratava da Comissão do Ensino do Concelho da Chamusca, entidade que recebia verbas da 
autarquia, do Governo Civil e do Ministério da Educação; não se lembrava da existência de actas mas 
tinha um dossier antigo onde, eventualmente, poderia encontrar alguma informação que me interessasse. 
Combinámos que eu iria à sua escola para com ela falar sobre estes assuntos (cf. Notas de campo do CME 
da Chamusca, p. 484). 
 

                                                 
6 Acede a vários tipos de financiamento: da Autarquia, do Governo Civil, do Ministério da Educação. 
7 Sobre as dinâmicas da CECC, a vereadora refere o seguinte: «Falou-me do PEPT 2000 e da criação do Centro 
de Recursos Educativos e referiu-se à dinâmica que se estabeleceu envolvendo as juntas de freguesia em torno 
das novas tecnologias, com periodicidade semanal; a metodologia utilizada pela autarquia consistiu no 
estabelecimento de parcerias e de protocolos» (cf. Notas de campo do CME da Chamusca, p. 485). 
8 O MULTIPROF é uma das iniciativas da CECC feita no início de cada ano escolar, de recepção e boas-vindas 
a todos os professores e engloba um conjunto de actividades das quais se salienta o debate em torno das questões 
educativas mais prementes do momento. 
9 A CECC tem a última palavra na escolha do tema central da mais importante festa concelhia: «Como temas 
para a Ascensão 2000, a Câmara Municipal propôs três: “A Ascensão entre milénios”, “Do passado ao futuro” e 
“O século XX”. No dia 18 de Fevereiro o tema tem que ficar definido no seio da Comissão da Ascensão. Assim, 
a Comissão de Ensino decidiu, de imediato, optar pelo tema “O século XX”» (cf. ACLE15, p. 2). 
10 Na perspectiva da autarquia é notória a importância atribuída à Comissão de Ensino do Concelho da 
Chamusca no contexto da política educativa local: «O senhor vereador … informou não ser intenção da Câmara 
Municipal avançar com os Conselhos Locais de Educação, preferindo apostar na continuação de uma Comissão 
do Ensino nos moldes da actual» (cf. ACLE8, p. 2). 
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Depois de alguns anos de trabalho, a CECC reúne-se pela última vez em 09/04/2003. A 

partir desse momento perde-se o rasto a esta entidade. Pouco se sabe do processo de transição 

para o CME. Ficam na memória dos actores locais as múltiplas experiências de intervenção 

cultural e educativa, a mobilização de todos os intervenientes em torno da ideia que mais 

tarde se apelidaria rede social.  

A CECC é substituída por um novo órgão, o Conselho Municipal de Educação, 

regulado e formatado segundo parâmetros nacionais: 

 

Depois surgiu a necessidade, através da legislação, creio eu, de se criar um Conselho Municipal da 
Educação. Tivemos que o fazer, teve que ser constituído (cf. EVE3, p. 478). 
 
Orientei de novo a conversa para o CME, procurando saber o ano da sua criação e pedindo informações 
sobre a sua orgânica e sobre os temas abordados nas reuniões deste órgão. Respondeu-me que o CME foi 
criado em 2003 quando foi necessário fazer a Carta Educativa, documento aprovado em 2006 (cf. Notas 
de campo do CME da Chamusca, p. 485). 
 
Os Conselhos Municipais passaram a ser uma estrutura formal. Nós encontrámos sempre formas para 
resolver os problemas na área social, na educação e também na saúde, embora aí seja mais complexo. 
Identificados os problemas na educação e na área social tivemos que encontrar saídas para eles, mesmo 
antes de todas estas coisas novas, destes novos formatos organizativos. Quando começaram a aparecer 
órgãos com alguma estrutura formal nós adoptámos o figurino sem alterarmos nada, aproveitando a 
história anterior (cf. EPCM7, pp. 475-476). 

 
 

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

 

Passado cerca de um ano 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 Chamusca concretiza as directivas nacionais e inicia o processo de 

constituição do CME contactando todas as estruturas existentes no município para que 

indiquem o seu representante. Deixa ao critério de cada entidade o sistema de selecção: uns 

são nomeados pelos serviços respectivos; outros eleitos; outros ainda, nomeadamente os 

representantes dos educadores/professores, resultam das propostas apresentadas pelo 

Conselho Executivo do Agrupamento Vertical de Escolas e Jardins-de-Infância do Concelho 

da Chamusca (AVEJICC), único existente no concelho (cf. Notas de campo do CME da 

Chamusca, p. 485). Simultaneamente avança com a elaboração do regimento, seguindo o 

articulado proposto pela ANMP: noção e objectivos; competências; 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 
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coordenação e consulta a nível municipal 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. RCME6, p. 2): 

 

Exactamente. Não foi preciso formalizar uma coisa muito grande, porque o modus operandi é uma 
ferramenta. Era esse o nosso modo de trabalho. Para nós não constituiu dificuldade nenhuma. É claro que 
às vezes aparece uma coisa ou outra, a formatação dessas coisas obriga a uma eleição … Eu diria que as 
pessoas sabem que este clima de grande abertura é muito facilitador e evita conflitualidades. Nós 
entendemos que devemos evitar conflitualidade a todo o custo. È claro que conflitualidade existe, mas 
conflitualidade por pequenos procedimentos, com coisas menores, não. Esta prática existiu sempre e 
continua a existir. É muito útil esses órgãos não retiraram dinâmica às outras coisas (cf. EPCM7, p. 476). 

 

No Regimento do CME da Chamusca o Plenário surge como estrutura nuclear, dirigida 

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

técnicos da autarquia e coadjuvado, em situações especiais, por grupos de trabalho: 

 

Quadro n.º 6.2  
Funcionamento do CME da Chamusca. 
 

 
Fontes: Regimento do Conselho Municipal da Chamusca (cf. RCME6). 

 

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 referenciada; as formas de publicitação das deliberações do CME não estão previstas. 

Como factores de diferenciação relativamente ao regimento tipo da ANMP consta a limitação 

de cinco minutos para cada intervenção (cf. RCME6, art.º 13.º).  

Finalmente, em 22/06/2004, tem lugar a primeira reunião com a seguinte ordem de 

trabalhos: aprovação do Regimento do Conselho Municipal de Educação; preparação de 

futuras acções (cf. ACME46, p. 1). 

 

CME 
Chamusca 

 

 
Plenário 

 
Grupos de Trabalho 
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II - Composição e funcionamento do CME 

1- Composição 

Como resultado da aplicação do art.º 3º do Regimento do CME integram este órgão: o 

presidente da Câmara Municipal11 ou, na sua ausência ou impedimento, o vereador 

responsável pela Educação; 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 ainda contar nas suas reuniões com a 

presença de «personalidades de reconhecido mérito na área de saber em análise» (cf. RCME6, 

art.º 3.º, ponto 3), como também dispor de apoio logístico e administrativo (cf. RCME6, art.º 

17.º). A escolha do vice-presidente da Câmara a quem cabe desde o primeiro momento a 

coordenação do CME recai nos presidentes do Conselho Executivo e da Assembleia do 

AVEJICC, único agrupamento do concelho da Chamusca empenhado em dar voz às escolas e 

às suas direcções e em obter a sua aprovação em termos da intervenção autárquica em 

matérias educativa e de apoio socioeducativo; mas também noutros elementos, como o 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca para ouvir a sua perspectiva sobre os 

ATL e as refeições escolares, como os representantes da Rodoviária do Tejo ou mesmo o 

motorista dos transportes escolares do Chouto, quando se trata de discutir e melhorar os 

transportes escolares; como na presença de 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 vice-presidente, e mais tarde a vereadora da Educação, fazem-se 

acompanhar dos técnicos superiores de serviço social ou de outros técnicos da autarquia que 

lhes prestam assessoria na apresentação das propostas de preparação e de balanço de cada ano 

lectivo ou período escolar, nas quais se integram o plano dos transportes escolares, o plano de 

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

intervenções autárquicas no campo social, educativo e cultural (cf. Checklist do CME da 
                                                 
11 O presidente da Câmara da Chamusca assume pontualmente a presidência do CME delegando esta 
incumbência no seu vice-presidente e mais tarde na vereadora da Educação. 
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Autarquia da Chamusca, p. 436). 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 oito das nove 

reuniões do CME relativas ao período12 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, dos 

especialistas convidados, nas reuniões do CME: 

 

Quadro 6.3 
Presenças/ausências dos representantes/convidados/especialistas no CME da Chamusca – 2003/2004 a 
2007/2008. 

 
Fontes: Actas do CME da Chamusca, 2003/04 a 2007/08; Notas de campo do CME da Chamusca (cf. Checklist 
do CME da Autarquia da Chamusca, p. 435). 
 

                                                 
12 Inventário do acervo documental do CLE/CME da Chamusca, p. 425. 
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Ao longo de dois mandatos autárquicos e abrangendo cinco anos lectivos, o CME da 

Chamusca reúne-se 9 vezes: no 1.º mandato, de 2003/04 a 2004/05, reúne-se 2 vezes13; no 2.º, 

de 2005/06 a 2007/08, reúne-se 7 vezes. O número de reuniões por ano lectivo é variável:  

 

Tabela 6.4 
Número de reuniões do CME da Chamusca, por Ano Lectivo 

 

Fontes: Actas do CME da Chamusca (cf. Checklist do CME da Autarquia de Chamusca, p. 433). 

 

Nestes encontros estão previstas 17 presenças correspondendo aos diferentes 

representantes da autarquia, à coordenação educativa da Lezíria do Tejo, aos representantes 

dos professores, aos pais, às associações de estudantes e a todos os outros representantes das 

estruturas existentes no concelho e referenciadas no Regimento. Mas para além destes 

elementos, o CME pode contar com a presença dos técnicos dos serviços educativos e sociais 

do município e com convidados muito assíduos sempre que convocados: os presidentes do 

Conselho Executivo e da Assembleia do Agrupamento Vertical de Escolas e Jardins-de-

Infância do Concelho da Chamusca (AVEJICC). Mas também recebe outros convidados: o 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca; o representante Empresa da 

Rodoviária do Tejo; o motorista dos transportes escolares do Chouto; os especialistas, os 

técnicos da empresa CEDRU.  

As presenças/ausências de todos os intervenientes são referidas na maioria das actas 

analisadas14 e essa contabilização dá-nos a leitura horizontal e vertical da assiduidade no 

CME por mandato e por reunião: 

Por mandato, permite-nos referenciar: a presença pontual do presidente15; a presença 

constante do vice-presidente no 1.º mandato e da vereadora da Educação no 2.º mandato; a 

boa assiduidade do presidente da Assembleia Municipal, do representante das juntas de 

                                                 
13 Embora não se conheça a data da 2.ª reunião do ano lectivo de 2004/05, pressupõe-se a sua existência para 
tratar da apresentação do Relatório Preliminar da Carta Educativa. 
14 Excepção feita ao ano lectivo de 2007/08: as três actas existentes não têm registo de presenças. Opta-se por 
contabilizar as presenças em função das intervenções dos representantes/convidados ao CME. Daí o baixo 
número de presenças que não correspondem a uma efectiva contabilização, como se faz nos anos anteriores. 
15 O presidente está presente na 1.ª sessão do CME e na sessão de aprovação da Carta Educativa, limitando-se a 
tecer breves comentários e a fazer o discurso de encerramento. 

Ano Lectivo N.º de reuniões do CME 

2007/2008 3 

2006/2007 2 

2005/2006 2 

2004/2005 1 

2003/2004 1 

2002/2003 0 
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freguesia, do representante da DREL/Coordenador Educativo da Lezíria do Tejo, dos 

representantes dos professores; a fraca assiduidade dos representantes das Associações de 

Pais e Encarregados de Educação; a ausência do representante da Associação de Estudantes; a 

presença irregular dos representantes dos subsistemas do Trabalho, da Juventude e Desporto, 

da Segurança Social, destacando-se uma maior assiduidade da parte dos representantes da 

Saúde e das forças de Segurança.  

O representante da Santa Casa da Misericórdia, na pessoa do seu Provedor, participa 

pontualmente para fazer valer os pontos de vista das IPSS. A direcção do Agrupamento marca 

o seu espaço a partir do 2.º mandato, pela presença assídua dos presidentes do Conselho 

Executivo e da Assembleia do AVEJICC, assumidos dinamizadores do debate educativo. A 

Rodoviária do Tejo é chamada em momentos-chave da organização, da execução e da 

avaliação do plano de transportes com o intuito de confrontar a sua intervenção com a 

perspectiva da direcção do Agrupamento; o motorista dos Transportes Escolares do Chouto 

quando se trata de fazer a interligação com a rodoviária; os técnicos da CEDRU intervêm no 

CME no período de diagnóstico, projecto e aprovação da Carta Educativa16: discutem a 

redefinição da rede escolar, o fecho de escolas do 1.º ciclo, a construção dos centros 

escolares; 

Por reunião, as actas permitem-nos referenciar: o funcionamento do CME com mais de 

metade dos seus elementos17; a presença da quase totalidade dos representantes quando se 

trata de discutir temas centrais, respondendo positivamente à mobilização da vereadora da 

Educação. Em matéria de assiduidade, assinala-se a predominância dos autarcas e dos 

professores, da vereadora da Educação, do presidente da Assembleia Municipal, do 

representante das juntas de freguesia; dos presidentes do Conselho Executivo e da Assembleia 

do AVEJICC, dos representantes dos professores dos diferentes níveis de educação/ensino, 

pertencentes ao mesmo agrupamento e portadores de um legado muito especial, serem 

anteriores membros da Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca18. 

 

                                                 
16 A equipa da CEDRU prevê, habitualmente, que os seus técnicos estejam presentes em duas ou três reuniões do 
CME: a 1.ª destinada à apresentação da equipa e à metodologia de trabalho; a 2.ª de apresentação do relatório 
preliminar da Carta Educativa; a 3.ª de discussão e aprovação da Carta Educativa. Tendo em conta este tipo de 
intervenção, no CME da Chamusca prevê-se a existência de duas reuniões em que participam os técnicos da 
CEDRU. 
17 Como anteriormente se refere, o baixo número de presenças no ano lectivo de 2007/08 tem unicamente a ver 
com o facto de só se contabilizar quem intervém e se desconhecer quem está presente mas não toma a palavra. 
18 A representante do ensino secundário é vice-presidente do Conselho Executivo do AVEJICC; anteriormente à 
constituição do CME acumula este último cargo com a presidência da Comissão de Ensino. A representante do 
ensino básico, sempre referenciada como representante do 1.º ciclo, desempenha um lugar-chave na Comissão de 
Ensino como Delegada Escolar. Neste contexto, apercebemo-nos de uma certa continuidade entre a CECC e o 
CME pela experiência e herança capitalizada por alguns dos seus membros. 
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3- Funcionamento do CME 

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

todos os representantes. No início do 2.º mandato são accionados mecanismos de substituição: 

alguns dos membros do CME continuam, outros são substituídos. Os representantes dos 

professores mantêm-se, com excepção da representante do ensino básico, substituída em 

2008. As alterações decorrem da substituição de cargos, fruto da mobilidade e da rotatividade 

no interior dos serviços nos diversos subsistemas; da renovação das equipas autárquicas, 

nomeadamente da entrada de uma nova vereadora da Educação; da alteração do representante 

da DREL, cargo desempenhado por três elementos diferentes, sendo o último o coordenador 

da Área Educativa/coordenador da Equipa de Apoio às Escolas. Para tal 

continuidade/alteração contribui a aplicação do articulado regimental no que diz respeito à 

duração de mandatos; a permanência da mesma direcção autárquica ao longo dos dois 

mandatos; o modo de presidir e orientar o CME pelo vice-presidente da Câmara e pela 

vereadora da Educação; a ligação da vereadora19 ao Agrupamento; a forma como a autarquia 

organiza, em complementaridade, a Educação com a Rede Social; a intervenção dos 

representantes na sua globalidade; a confiança dos presidentes do Conselho Executivo e da 

Assembleia do AVEJICC nos seus representantes e na equipa autárquica: 

 

O conhecimento da Dra. … [vereadora da Educação], que foi membro da Direcção da Escola EB 2/3, a 
participação dos presidentes das juntas de freguesia, a participação das comissões de pais é muito 
importante. Na abertura do ano lectivo estavam presentes trezentas e tal pessoas, professores, pessoal 
auxiliar, comissões de pais, presidentes das juntas de freguesia, membros das IPSS. Isso é muito 
importante, pois garante, à partida, uma certa estabilidade. Em vez das pessoas, quando há uma chatice, 
começarem a disparar uns contra os outros, a dizer que a responsabilidade é de uns e de outros, começa 
tudo a perguntar: ─ O que eu tenho que fazer para ajudar a resolver o problema? Há uma belíssima 
relação de trabalho com o sector e isso deixa-nos muito aliviados (cf. EPCM7, p. 475). 

 

O que preside às nossas ofertas é a qualidade. Que interesse é que isto tem para a formação e para a 
estruturação destas crianças? Não são actividades que surgem pelo facto de ser moda. Há uma série de 
actividades muito bem estruturadas e pensadas. No pré-escolar: as tecnologias; o gosto pela leitura; a 
música, porque consideramos que a música é fundamental; o desporto; para além das actividades ligadas 
às bibliotecas, temos sempre aí uma série de actividades ligadas ao ambiente. Pretendemos conjugar as 
várias coisas. É seleccionando um livro. Por exemplo, onde eles trabalham os direitos da criança, 
trabalham a sua freguesia: o que é mais estruturante em termos de freguesia. Se eles não amarem a terra, 
por certa a abandonam. Não é? É por aí que nós estruturamos. Para os próximos quatro anos o projecto é 
mesmo conhecer a freguesia e em vez de virem aqui sempre vão passar a ir daqui para outras freguesias, 

                                                 
19 A vereadora da Educação faz parte do quadro do AVEJICC: «Já no meu carro aproveitei para registar as 
últimas impressões que se prendem com o perfil profissional desta vereadora, uma professora de carreira. A dada 
altura da conversa referiu-se à importância de ter tal profissão pela competência acrescida para olhar para as 
questões da intervenção da autarquia pelo prisma pedagógico. Aliás, notei pelas suas respostas, marcadas por 
uma matriz de natureza pedagógica, muito centrada nas escolas e nas aprendizagens dos alunos» (cf. Notas de 
campo do CME da Chamusca, p. 486). 
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para as conhecer. Chegámos à conclusão de que os do Chouto não conhecem os do Arrepiado. Nunca lá 
foram e isso é inaceitável. É esse o nosso trabalho (cf. EVE3, pp. 479-480). 
 
 
Para além do funcionamento em plenário, o CME, no ano lectivo de 2007/08, sente a 

necessidade de criar um grupo de trabalho por iniciativa da vereadora da Educação e em 

sintonia com os representantes. Propõe-se reavaliar a Carta Educativa e ajustar as suas 

análises às alterações de ordem demográfica, perspectivando algumas alterações na 

construção dos centros escolares. Mas não passa de uma intenção: 

 

Constatei algumas coisas. Muito tinha mudado desde o início do processo, nomeadamente as 
necessidades de centros escolares e outras. Neste momento temos um grupo de supervisão constituído 
para rever todo o processo. Rever o que já se fez, o que nunca se fez e o que está por fazer. É uma equipa 
composta por um técnico da Câmara que é o nosso coordenador para esta área e por quatro elementos do 
agrupamento (cf. EVE, p. 480). 
 
Desde o início do ano passado que eu tenho esta comissão prevista mas que nunca foi possível pôr a 
funcionar. Foi um ano muito complicado em relação aos professores, muita coisa que lhes foi pedida e 
nunca houve condições para se iniciar este trabalho (cf. EVE3, p. 480). 
 
 
4 – Agendas das reuniões do CME 

 

As agendas das reuniões do CME são definidas pela autarquia, mais propriamente pelo 

vice-presidente e, mais tarde, pela vereadora da Educação, mobilizando para tal a ajuda de 

todo o CME: em algumas reuniões são apresentadas as propostas de ordem de trabalhos para 

os encontros seguintes e são dadas achegas a essas ordens de trabalhos; as convocatórias e os 

relatórios anexos são enviados para todos os representantes e convidados (cf. Notas de campo 

do CE/CME da Chamusca, pp. 485-486). Os temas mais importantes incluídos nessas agendas 

eram os seguintes: os projectos educativos do agrupamento; os projectos europeus; a Carta 

Educativa e a construção dos centros escolares; o funcionamento do agrupamento e das 

escolas; a escola a tempo inteiro; o sucesso, o insucesso e a qualidade do sucesso; a 

indisciplina; a acção social escolar; os transportes escolares. Estes são os temas transversais 

que alimentam as discussões nas reuniões do CME, nas quais participam, de modo diferente, 

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 6.1: 
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Quadro 6.5 
 Intervenções dos representantes/convidados/especialistas no CME da Chamusca – 2003/2004 a 2007/2008 

 
Fontes: Actas do CME da Chamusca, 2003/04 a 2007/08; Notas de campo do CME da Chamusca (cf. Checklist 
do CME da Autarquia da Chamusca, p. 446). 
 

Da leitura transversal por mandato sobressai a intervenção pontual do presidente da 

Câmara limitada a duas reuniões; a participação marcante do vice-presidente (no 1.º mandato) 

como orientador das reuniões; a acção dinâmica da vereadora da Educação (no 2.º mandato) 

sempre empenhada em dar conta dos projectos em matéria de política educativa local, 

dividindo-se entre o CME e a Rede Social20, em dar voz ao Agrupamento e aos seus 

projectos. Dos restantes autarcas ressalta a escassa intervenção do presidente da Assembleia 

Municipal e do representante das juntas de freguesia. Da representação da DREL destaca-se a 

falta de continuidade na representação, entregue a personalidades diferentes21, as suas 

intervenções de circunstância sobre o relatório de funcionamento das escolas22, a aprovação 

                                                 
20 A vereadora da Educação assume a sua preferência pela Rede Social. Compara-a com o CME e considera-a 
um fórum de debate mais alargado, com uma orgânica de funcionamento mais maleável, um pouco na linha da 
Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca. Chega mesmo a comparar as respectivas dinâmicas: «Creio que 
as dinâmicas da rede neste momento se sobrepõem um bocadinho às do Conselho Municipal de Educação. Mas 
ao fim e ao cabo aquilo que se faz no Conselho também está sempre presente na Rede. Quando se reúnem os 
parceiros do Conselho Municipal o que é que se pretende fazer? Definir algumas políticas; dar a conhecer em 
termos de sucesso, de insucesso e de abandono escolar tudo o que se passa nos diferentes níveis de ensino; 
definir a necessidade de criação dos Centros Escolares» (cf. EVE3, p. 479). 
21 Ao longo dos dois mandatos conhece-se três diferentes representantes da DREL. 
22 Sobre este assunto leia-se o depoimento da representante da DREL numa das reuniões do CME: «A professora 
…, representante da Direcção Regional de Educação de Lisboa, está a realizar a visita a todas as escolas do 
primeiro ciclo e jardins-de-infância do concelho. Na próxima reunião apresentará o relatório sobre o 
funcionamento do sistema educativo do ano lectivo que está a terminar, mas que tem questões que irão transitar. 
Compete ao representante do Ministério da Educação apresentar em cada reunião um relatório sintético sobre o 
funcionamento do sistema educativo» (cf. ACME46, p. 2). 
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da Carta Educativa e as alterações funcionais da coordenação da Área Educativa. Dos 

representantes dos Pais referencia-se a sua participação residual quando se trata de falar sobre 

o transporte dos alunos23. Da representação dos professores24, assumida por porta-vozes do 

Agrupamento, prende a atenção as intervenções das representantes do Básico e do 

Secundário: a 1.ª fala em nome do 1.º ciclo25; a 2.ª dá voz à E.B. 2,3/S da Chamusca26. Todas 

as representantes apresentam os relatórios de actividades do Agrupamento em que constam: 

as avaliações finais por ciclo; as estatísticas de abandono escolar, de sucesso e de insucesso; a 

avaliação das AEC; a componente de apoio à família; os problemas de indisciplina nas 

escolas; os Projectos europeus em que estão envolvidos (cf. Checklist do CME da Autarquia 

da Chamusca, pp. 439-445). O mesmo não se pode dizer dos representantes dos subsistemas, 

muitas vezes ausentes e pouco participativos. Excepções feitas aos representantes das IPSS, 

da Segurança Social, da Formação Profissional e das forças de Segurança, principalmente no 

2.º mandato, que pontualmente intervêm para esclarecer/defender posições das suas áreas de 

trabalho. SEM qualquer intervenção aparece o representante da Associação de Estudantes, 

ausente em todas as reuniões27. Os técnicos da autarquia têm uma participação marcante na 

última reunião de 2007/08, quando falam da organização dos transportes escolares e na 

comparticipação financeira da autarquia nos transportes dos alunos inscritos em escolas 

profissionais fora do concelho28. Por seu turno, dos convidados ao CME destacam-se as 

intervenções determinantes dos presidentes do Conselho Executivo e da Assembleia do 

AVEJICC, em complementaridade com os representantes dos professores e num registo 

sistematizador do debate educativo local:  

O presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Vertical de Escolas e Jardins-de-Infância do 
Concelho da Chamusca iniciou a questão relativa aos Projectos educativos e passou palavra à professora 
Responsável pelo 1.º Ciclo do Ensino Básico, …, a qual fez a sua avaliação sobre os programas a decorrer 
afirmando que correram bem com excepção de um estagio no âmbito da Educação Física, que não terá 
corrido da melhor forma; com os técnicos há satisfação plena por parte dos docentes. Relativamente ao 

                                                 
23 No seu depoimento a vereadora da Educação fala da pouca mobilização dos pais na educação dos seus filhos e 
do consequente desinteresse pela intervenção no CME: «Quanto aos pais, já perdi um bocadinho as expectativas, 
pois acho que é muito difícil e nem acredito em escolas de pais. Eles já andaram na escola. Se não a valorizaram 
e não a valorizam actualmente não conseguem passar uma mensagem positiva aos filhos. Não me parece que nós 
consigamos fazê-los regressar à escola para serem nossos parceiros naquilo que os filhos devem sentir em 
relação à escola. Eu gostava que eles sentissem que a escola é um parceiro sempre disponível para a educação 
dos seus filhos e não um depósito. Não queria que aquilo fosse sentido como tal, mas acho isso uma tarefa um 
bocado complicada» (cf. EVE3, p. 482). 
24 As representantes dos professores mantêm-se as mesmas ao longo dos dois mandatos, com excepção da 
representante do Ensino Básico. 
25 Não esquecer que a representante do Básico desempenhava no período da CECC o cargo de Delegada Escolar. 
26 Não esquecer que a representante do Secundário é, de há longa data, vice-presidente do Conselho Executivo 
do AVEJICC. 
27 O representante da Associação de Estudantes aparece identificado no Regimento do CME, mas o cargo não é 
ocupado. 
28 Subjacente a esta questão está a oferta de ensino profissional no AVEJICC e a atitude dos alunos em optarem 
por frequentar escolas profissionais fora do concelho da Chamusca. 
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Ensino Pré-Escolar, a responsável, Educadora …, fez a sua avaliação informando que é positiva 
relativamente aos Programas e Centro de Recursos (cf. ACME48, p. 2). 

 
O presidente [do Agrupamento] mencionou ainda que, a nível nacional, estavam dentro ou acima da 
média. Em relação ao 3.º Ciclo os resultados acabaram por ser também bastante satisfatórios, 
designadamente no 7.º ano, com 87,6%, no 8.º ano, com 87,7% e no 9.º ano, com 90% de alunos 
admitidos a exame e com a possibilidade de transitar de ano. Quanto ao ensino secundário e à avaliação 
interna, foram apuradas as seguintes percentagens de resultados positivos: 10.º ano ─ Ciências e 
Tecnologias ─ 79%; 11.º ano ─ 2 turmas: 100% e 78% respectivamente, perfazendo uma taxa de sucesso 
de 90,91%; 12.º ano ─ 2 turmas: Técnico de Administração – 100% e Técnico de Gestão Ambiental – 
87,88%, não estando aqui contemplados os resultados dos exames nacionais.” (cf. ACME52, p. 2). 
 
 
Para além da direcção do Agrupamento, o CME conta com outros convidados: a 

presença e a intervenção do Provedor da Santa Casa da Misericórdia ou do técnico desta IPSS 

faz-se pontualmente para negociar o fornecimento de refeições escolares e/ou falar sobre a 

oferta de ATL e da componente de apoio à família; a participação da técnica responsável da 

Rodoviária de Tejo e do motorista dos transportes escolares do Chouto decorre da gestão de 

alguns problemas com os transportes escolares. 

A participação especializada dos técnicos da CEDRU faz-se em duas reuniões do 

CME29, no período de 2004 a 2006. Representam momentos cruciais da actividade desta 

entidade, não tanto pela qualidade do debate gerado em torno de temas como a reorganização 

e a reconfiguração da rede escolar, mas antes por representare a finalização de um percurso 

que culmina com a aprovação por unanimidade da Carta Educativa e o inicio de uma nova 

fase desta entidade em capilaridade com a Rede Social. Nessas discussões intervêm o 

presidente e o vice-presidente da Câmara, a vereadora da Educação, o técnico da CEDRU, o 

coordenador da Lezíria do Tejo. Neste processo salienta-se o seguinte: a preocupação da 

equipa autárquica em explicar as opções da Carta Educativa e em fazer jus à mobilização de 

todos os intervenientes neste projecto «dinâmico, em permanente actualização» (cf. 

ACME47, p. 2); a posição institucional e circunstancial do coordenador Educativo da Lezíria 

do Tejo dando voz ao Ministério da Educação; a atitude expectante e silenciosa dos 

representantes dos professores dos diferentes níveis/ciclos de ensino e da direcção do 

AVEJICC (cf. Checklist do CME da Autarquia da Chamusca, pp. 441-445): 

 

O vice-presidente … procedeu à introdução da reunião de trabalho fazendo o enquadramento e a 
caracterização do concelho da Chamusca, assim como a exposição de todo o trabalho desenvolvido no 
âmbito da Carta Educativa. Estando o concelho integrado na CULT, foi a CEDRU ─ Centro de Estudos e 
Desenvolvimento Regional e Urbano, Lda. ─ que, mediante concurso público, ganhou e foi a responsável 
pela elaboração das cartas educativas dos 11 Concelhos da CULT. Foram realizadas reuniões entre o 

                                                 
29 Como se refere anteriormente, pressupõe-se a existência de uma reunião do CME no ano lectivo de 2004/05 da 
qual não se conhece nem a data nem a acta. Partimos do princípio de que esse encontro serve para a apresentação 
do Relatório Preliminar da Carta Educativa, conforme se faz nos CME de outras autarquias. 
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município e o Agrupamento Vertical de Escolas e Jardins-de-Infância do Concelho da Chamusca. 
Questionaram-se as juntas de freguesia e os estabelecimentos de ensino (cf. ACME47, p. 1). 
 
O Dr. …, [Técnico da CEDRU], apresentou o trabalho que foi desenvolvido no sentido da elaboração da 
Carta Educativa. A metodologia aprovada dividiu-se em três pontos fundamentais: o Enquadramento 
Territorial, o Diagnóstico Estratégico da Rede Educativa, e a Proposta de Intervenção na Rede Educativa. 
Passou a apresentar o documento a todos os parceiros (cf. ACME47, p.1). 
 
A vereadora … colocou à apreciação de todos o Relatório Final da Carta Educativa, e o documento foi 
aprovado por unanimidade pelos presentes. Salienta-se o parecer positivo da Dr.ª … e do representante da 
DREL, uma vez que os mesmos parceiros por razões de carácter legal não podem proceder à votação (cf. 
ACME47, p. 3). 
 
A Carta Educativa é fundamental em todo o processo. Sem a rever não faz sentido estar a falar no 
Conselho Municipal e noutras coisas que, a nível da Carta Educativa, nunca foram feitas (cf.EVE3, p. 
480). 
 
É difícil ligar tudo isto: Conselho Municipal com a Carta; Conselho Municipal com a Rede. E como estou 
à frente de todas essas coisas tenho investido muito mais da Rede. É difícil conjugar tudo. Somos sempre 
os mesmos, há sempre sobreposição de técnicos e os dois ou três que estão em qualquer uma destas coisas 
repetem muitas vezes as mesmas coisas para aqueles que estão sempre presentes (cf. EVE3, p. 481). 

 
 
A agenda do CME acompanha a agenda de política educativa nacional. No 2.º mandato 

é visível um esforço de aperfeiçoamento do funcionamento e da gestão desta entidade pela 

autarquia, a que não é estranho o protagonismo da vereadora da Educação. Compreender e 

delimitar os espaços de intervenção do CME e da Rede Social são os seus grandes objectivos. 

Entenda-se esta orientação no resumo das intervenções dos representantes na última reunião 

de 10/07/2008 (cf. ACME53): 

 

A autarquia [vereadora]: transferência de competências no âmbito da educação; visitas dos técnicos da 
DREL aos edifícios; AEC (obrigatória oferta para o 1.º e 2.º anos do ensino do Inglês); a adesão dos pais 
não é obrigatória; em Regulamento Interno deve constar o regime de faltas às AEC; avaliação do curso EFA 
– alteração de horário (não correu bem); questiona o CME do facto de os alunos preferirem as escolas 
profissionais aos cursos CEF; questiona sobre os maus resultados previstos para o 9.º ano; transferência bem 
sucedida de duas turmas de 1.º ano para a escola-sede (reunião de pais); transferência de verba do ME para 
pagar as AEC (insuficientes); candidatura da Chamusca a um novo Centro Escolar; 
 
Representante do Básico: análise dos resultados escolares no 1.º ciclo, no ano lectivo 2007/08; 
 
Presidente do Conselho Executivo: níveis de sucesso satisfatório nos restantes ciclos; planos de recuperação 
para o 9.º ano resultaram; esquema de funcionamento das escolas; 
 
Presidente da Assembleia de Escola: limitar a publicidade das escolas que oferecem cursos similares; alunos 
com estágio ficaram a trabalhar em período de férias; 
 
Representante do IPJ: o Agrupamento deve divulgar mas os alunos devem ser informados no processo de 
escolha da escola; 
 
Representante da Rodoviária: reunião para organizar transportes; lista de alunos transportados do Chouto; 
 
Motorista do Chouto: bom funcionamento na freguesia do Chouto; dificuldade em conciliar com o 
transporte da Rodoviária; 
 
Representante da Junta de Freguesia da Chamusca: controle de vinhetas; 
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Presidente da Assembleia Municipal: 1.º passe gratuito e todos os outros são pagos; 
 
Representante do Secundário: envio de listas de alunos inscritos nos cursos para controlo das vinhetas de 
transporte. (cf. Checklist do CME da Autarquia da Chamusca, pp. 441-442). 
 

 
5 – Circulação da Informação 
 

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

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

geminação representante/escola de pertença, supervisionada pela direcção do AVEJICC. A 

autarquia faz, por vezes, a publicitação dos pareceres/relatórios saídos desta entidade, 

principalmente os referentes à Carta Educativa e à construção dos centros escolares na 

intenção de promover alguma discussão pública. Os canais de comunicação são variados: a 

Assembleia Municipal; o Conselho Pedagógico e a Assembleia do Agrupamento; as reuniões 

informais com os representantes e com as escolas como trabalho prévio às reuniões do CME. 

Estas iniciativas significam um compromisso da autarquia em incrementar a dimensão deste 

órgão como fórum de debate, cientes que estão da importância da sua dimensão política; 

simultaneamente deixam transparecer o crescente protagonismo da Rede Social (cf. Checklist 

do CME da Autarquia da Chamusca, p. 446): 

 

Creio que as dinâmicas da Rede, neste momento, se sobrepõem um bocadinho às do Conselho Municipal 
de Educação. Mas ao fim e ao cabo aquilo que se faz no Conselho também está sempre presente na Rede. 
Quando se reúnem os parceiros do Conselho Municipal o que é que se pretende fazer? Definir algumas 
políticas; dar a conhecer o sucesso, o insucesso, o abandono escolar, tudo o que se passa nos diferentes 
níveis de ensino; definir a necessidade de criação dos centros escolares (cf. EVE3, p. 479). 
 
Há coisas que têm sido propostas no Conselho Municipal e que têm sido seguidas. Por exemplo, a última 
foi a criação de um Centro de Novas Oportunidades. Sentíamos isso como uma necessidade para o 
concelho. Não sabemos quem faz a qualificação da informação, porque esses dados não são dados ao 
município. Olho para as estatísticas do Centro de Emprego e continuo a ver a quantidade de 
desempregados que temos, sem o primeiro ciclo, outros com o segundo ciclo, outros com o terceiro. Isso 
preocupa-me porque muitos destes desempregados, eu conheço-os quase todos, não conseguem arranjar 
trabalho nem nunca conseguirão por falta de competências e têm que as arranjar… pequenas vitórias que 
vamos conseguindo que são importantes… (cf. EVE3, p. 483). 

 
Foi sempre um assunto que muito nos motivou. Hoje temos uma belíssima rede de parceiros. A Rede 
Social no concelho da Chamusca tem 37 parceiros. É muito interessante e difícil de gerir, mas é muito 
entusiasmante. Em qualquer situação carrega-se no botão e não é preciso empurrar ninguém. É preciso só 
pôr a funcionar o sector que é necessário. É sempre um sector em que eu, pessoalmente, como cidadão, 
tenho orgulho nele, não como eleito local, por que estou a fazer a minha obrigação e devo fazê-lo o 
melhor que posso e sei, mas como cidadão é um sector que sempre me entusiasmou muito. Nós 
considerámos que era assim que se deveria trabalhar. Consideramos um método excelente, pois não se 
perdem energias, racionalizam-se meios e aqui nunca foi preciso estar seis meses à espera para reparar 
uma porta. É um sistema em que se fala com o presidente da Junta, com um elemento da Associação… 
(cf. EPCM7, pp. 473-474). 
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6. 2 Inventário do acervo documental do CLE/CME da Chamusca 
            

       Inventário do acervo documental da CECC/CME da Chamusca   
Tipo de 

documento Descrição do documento N.º Doc. N.º pág./tempo Data Referência 

  Regimento da CECC/CLE     falta falta 

      1 02-09-1998 ACLE3 

      3 19-10-1998 ACLE4 

      2 16-11-1998 ACLE5 

      2 17-12-1998 ACLE6 

      3 19-01-1999 ACLE7 

      3 03-03-1999 ACLE8 

    15 2 17-03-1999 ACLE9 

  Actas da CECC/CLE   2 13-04-1999 ACLE10 

      1 14-06-1999 ACLE11 

    2 06-07-1999 ACLE12 

    3 20-10-1999 ACLE13 

    4 22-10-1999 ACLE14 

    4 09-02-2000 ACLE15 

    4 02-03-2000 ACLE16 

Documentos do 
CLE/CME 

    3 04-04-2000 ACLE17 

  Regimento do CME 1 12 22-06-2004 RCME6 

      4 22-06-2004 ACME46 

  4 13-03-2006 ACME47 

  7 12-07-2006 ACME48 

  7 14-02-2007 ACME49 

  3 06-06-2007 ACME50 

  5 07-12-2007 ACME51 

  4 11-04-2008 ACME52 

  

Actas do CME 8 

4 10-07-2008 ACME53 

Entrevistas 
Entrevista ao Presidente de Câmara 
Municipal da Chamusca/ 

1 5 pág./14'47'' 
15-09-2009 EPCM7 

  Entrevista à Vereadora da          

  Educação da Chamusca 1 7 pág./21' 15-09-2009 EVE3 

Notas de campo Notas de campo dos contactos     19-04-2007 

Notas de campo 
do CECC/CME 

  com a Vereadora da Educação 1 3   da Chamusca 

           

      

                  Legenda      

  Fontes Códigos    

Regimentos RCLE    

Actas ACLE    

Correspondência CCLE    C
L

E
 

Outros OCLE    

Regimentos RCME    

Actas ACME    

Correspondência CCME    

Outros OCME    

Entrevista a Vereador da Educação EVE    

   
   

   
   

   
   

  C
M

E
 

Entrevista a Presidente de Câmara EPCM    

  Notas de campo dos contactos  Notas    
  com a Vereadora da Educação de    

  da Autarquia da Chamusca campo    
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6.3 Checklist do CLE/CME da Autarquia da Chamusca 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
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  
 
Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca 

Caso tenha existido, continue a responder ao grupo 1. Caso contrário avance para 

o grupo 2. 

1.1- Qual o ano de constituição do CECC?  

1.2- Quem tomou a iniciativa da constituição da Comissão de Ensino do 

Concelho da Chamusca ou CLE 

O Presidente X               O vereador X            As escolas X                   Outros          

        Quem? _                             
      1.3 - Identifique os membros do CECC? – 20 elementos 

   
Vereador de Pelouro da Educação 1 

Técnica de Serviço Social   1 

Representante da E.B 2,3/S da Chamusca (Presidente da Comissão) 1 

Delegação Escolar 1 

Representante do Jardim-de-Infância “O Coelhinho” 1 

Representantes dos Conselhos Escolares (Vale Cavalos, Carregueira, 

Pinheiro Grande e Ulme) 

 

4 

Representante da Associação de Pais/Comissões de Pais 4 

Representante da ECAE 1 

Representante do Ensino Recorrente/Educação de adultos 1 

Representante da E.B.M. 1 

Representante PEPT 2000 1 

Representante da Ludoteca 1 

Representante dos Currículos Alternativos 1 

Representante dos Apoios Educativos 1 
 

 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME da 
Chamusca de 
19/4/2007 
 
 
 
Documentação da 
Comissão de 
Ensino da 
Chamusca: 
1998/99; 
1999/2000; 
2000/2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19-12-1998 

Enviada por e-mail para 
validação final, em Março 
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 CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

 
1.4 – O CECC tinha habitualmente convidados? 
 
Representantes dos partidos políticos representados na Autarquia   
Quais? __   
 
Outros ? X 
Coordenador do Projecto Nónio;  

 
1.5- O CECC teve quantas reuniões, por ano? 

1 reunião por ano                 
 
 2 a 3 reuniões por ano               
 
 mais de 3 reuniões por ano X 
 
As reuniões eram mensais: 

1998/1999 – 9 reuniões 

1999/2000 – 5 reuniões 

20002001 – sem actas 

Temas/actividades: coordenação das actividades do Centro de Recursos; 

coordenação da acção da psicóloga do PEPT2000; planificação das 

actividades para os diferentes ciclos; discussão da autonomia das escolas; 

gestão de verbas; Projecto Educativo de animação concelhio; organização 

das festas da Ascensão; recepção/boas vindas a todos os profissionais de 

educação “Multiprof”; temas do Multiprof 

 
1.6 – Neste período, indique 3 assuntos tratados nestas reuniões que considere 

mais significativos da actividade do CLE. _ Discussão de temas integrados no 

Plano de Actividades da Comissão (“Autonomia e Gestão “, “Educação Sexual 

nas escolas”, “O ambiente”); Política educativa; educação e cultura; articulação 

entre os diferentes níveis de ensino; projecto “Bola de Neve dos Saberes”; 

organização das festas da Ascensão; organização do MULTIPROF; comemoração 

do 25 de Abril; gestão do Centro de Recursos Educativos. 

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     

 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME da Chamusca, 
de 19/4/2007 

 
Documentação da 
Comissão de Ensino 
da Chamusca: 
1998/99; 
1999/2000; 
200/2001 
 

 
 
 
 

 
Regimento do CME 
da Chamusca 

 

22/6/2004 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

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 da 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? 
II – Composição e funcionamento do CME 

1 - Composição  
1.1 – Identifique os membros do CME:      

Presidente da Câmara Municipal  
 

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 

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

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

 

1.2 – O CME teve convidados? 

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

 

     Se sim, quem foi convidado – Presidentes do Conselho Executivo e da 

Assembleia do AVEJICC; representante da rodoviária, motorista dos transportes 

escolares do Chouto; Provedor da Santa Casa da Misericórdia 

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 – Santa Casa da Misericórdia 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 

Outros representantes 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regimento do CME 
da Chamusca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME de  
7/12/2007 
11/4/2008 
10/7/2008 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

Por iniciativa de quem? __ Vereadora da Educação 

Para tratar de que assuntos? __ Funcionamento do Agrupamento; transportes 

escolares; ATL e componente de apoio à família. 

• No ano lectivo de 2006/2007?                Sim  X                  Não  

    Reunião do CME de 14/2/2007   

 Se sim, quem foi convidado_ Presidentes do Conselho Executivo e da Assembleia 

do Agrupamento  

     Por iniciativa de quem? _ Vereadora da Educação 

      Para tratar de que assuntos? _ Funcionamento do Agrupamento 
• No ano lectivo de 2005/2006?                Sim X                 Não  

   Reunião do CME de 13/3/2006   

Se sim, quem foi convidado_ Presidente do Conselho Executivo da AVEJICC; 

Presidente da Assembleia da AVEJIC; representante da CEDRU 
     Por iniciativa de quem? _ Vereadora da Educação 

      Para tratar de que assuntos? _ Carta Educativa 

   Reunião do CME de 12/7/2006   

Se sim, quem foi convidado_ Presidente do Conselho Executivo da AVEJICC; 

Presidente da Assembleia da AVEJICC; responsáveis da Rodoviária do Tejo 
     Por iniciativa de quem? _ Vereadora da educação 

 Para tratar de que assuntos? _ Projectos Educativos do ano lectivo 2005/2006; 

apoios a alunos com NEE; Análise ao funcionamento do estabelecimento de ensino 

do Concelho (instalações, pessoal docente e não docente, assiduidade, sucesso e 

insucesso); Qualificação escolar/profissional em ofertas de formação para o 

próximo ano lectivo; Acções de prevenção e de segurança dos espaços verdes para 

2006/2007; Intervenções/requalificação de Espaços Escolares; Escola a tempo 

inteiro; Acção Social Escolar; Rede de transportes escolares 

 

No ano lectivo de 2004/2005?                Sim                    Não  
 
     Se sim, quem foi convidado__ 
     Por iniciativa de quem? - 
      Para tratar de que assuntos? __ 
 
No ano lectivo de 2003/2004?                Sim                    Não X 
 
     Se sim, quem foi convidado__ 
     Por iniciativa de quem? - 
      Para tratar de que assuntos? __ 
 

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

 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
14/2/2007   
 
 
 
 
Acta do CME de 
13/3/2006 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
12/7/2006   
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

 

Nunca  

1 vez por ano                  
 
2 a 3 vezes por ano               

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

 
Como convidados?   X 

• Os Presidente do C.E. do Agrupamento; Presidente da Assembleia do 

Agrupamento 

Como representantes dos Ciclos de Ensino? X 
       
Outra situação_ A representante do Secundário é Vice-Presidente do C.E. do 

Agrupamento 

 

1.4 – Foram convidados especialistas para participar no CME? 

Nunca  

1 vez por ano                  

2 a 3 vezes por ano               X    

 mais de 3 vezes por ano 

Para tratar de que assuntos? __ Equipa da CEDRU: Carta Educativa (unicamente no 

período de elaboração 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 X 

Outro                                               X 

Quem? _ Técnico da área educativa 

1.5.2– No ano lectivo de 2006/2007? 

O Coordenador da Área Educativa X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME de  
7/12/2007 
11/4/2008 
10/7/2008 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

 

Outro. Quem? _ 

2 - Regularidade/assiduidade do/no CME 

 

2.1 – Número de reuniões por Ano Lectivo: 
 

2007/2008 3 

2006/2007 2 

2005/2006 2 

2004/2005 1 

2003/2004 1 

2002/2003 0 

 

2.2 – Qual a duração do mandato dos representantes? 

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

Lista de presenças no CME 

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? _________________________________ 
 
2.3.3 - No Ano Lectivo 2006/2007 

 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME  
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

 
 

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

                            Sim                  Não X 

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

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? __  
 
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? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

 
2.4- Na falta do seu representante, a DREL indicou 

um substituto para estar presente nas reuniões do CME? 
 

2.4.1- No Ano Lectivo de 2007/2008? 
 
Sim   X                  Não 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? _  
 

2.4.2 - No Ano Lectivo de 2006/2007? 
 
Sim  X                   Não 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? __ 
 
2.5 – Presenças e ausências dos Representantes/Convidados/Especialistas no 
CME 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME da 
Chamusca 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

 
3 – Funcionamento do CME 
 
3.1 – Quem preside habitualmente às reuniões do CME? 
 
Presidente da Autarquia 
Vice-Presidente da Autarquia       X 
 
Vereador da Educação                  X                       Em que situações? _  
 
Outro              
                                         
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     

Para tratar de que assuntos? __ 

Técnico da Divisão da Educação X 

Para tratar de que assuntos? __ Transportes escolares; assessoria à Vereadora; 

secretariado da reunião 

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     

Para tratar de que assuntos? __ 

Técnico da Divisão da Educação - X 

Para tratar de que assuntos? __ Transportes escolares; assessoria à Vereadora; 

secretariado da reunião 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? __ 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

 

Outros 

Para tratar de que assuntos? __ 

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

• Houve a intenção de se criar um grupo de trabalho de revisão da 

Carta Educativa, mas não passou de uma intenção. 

 

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?  

 

• No Ano Lectivo de 2005/2006? 

Composição do/s grupo/s de trabalho__ 

Criados por iniciativa de quem?  

Para tratar de que assuntos?  

 

• No Ano Lectivo de 2004/2005? 

Composição do/s grupo/s de trabalho __ 

Criados por iniciativa de quem?  

Para tratar de que assuntos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 438 

 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

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       

Para analisar projectos específicos a desenvolver               

Para dinamizar as discussões no CME          

Para redigir propostas e recomendações   

Para divulgar publicamente as decisões do CME  

Acompanhamento dos Projectos Educativos 
 

 

 
Procurar consensos 

 

4. Agendas das reuniões do CME 

4.1 – Como é definida a agenda do CME? 

A Autarquia avança com propostas e ordens de trabalhos  

 
X 

 

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

 

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 X 

Regimentos Internos X 

Projectos Educativos dos Agrupamentos/Escolas/Europeus X 

Carta Educativa/Construção dos Centros Escolares X 

Verticalização dos Agrupamentos  

Funcionamento dos Agrupamentos/Escolas  X 

Escola a tempo inteiro X 

Abandono Escolar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME da Chamusca, de 
19/4/2007 
 
Actas do CME 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

Sucesso, insucesso e qualidade do sucesso X 

Indisciplina X 

Acção Social Escolar X 

Transportes Escolares X 

Qualificação e requalificação do parque escolar X 

Rede escolar X 

Ensino / Formação Profissional 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? 
A Chamusca tem um único Agrupamento 

4.4.1 – No ano lectivo de 2007/2008? 
 
Em que discussões temáticas? __ Funcionamento do Agrupamento; Projectos; 

avaliação das AEC; avaliação dos resultados escolares; transportes escolares 
4.42- No Ano Lectivo de 2006/2007? 
 
Em que discussões temáticas? _ AEC; encerramento de escolas do 1º ciclo – 

alteração à Carta Educativa; sucesso/insucesso e abandono escolar; ofertas 

formativas 

 

4.4.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
 
Em que discussões temáticas? _ Carta Educativa; Balanço dos Projectos 

Educativos do ano lectivo 2005/2006; apoios a alunos com NEE; 

Funcionamento do estabelecimento de ensino do Concelho (instalações, pessoal 

docente e não docente, assiduidade, sucesso e insucesso); Qualificação 

escolar/profissional em ofertas de formação; Intervenções/requalificação de 

Espaços Escolares; Escola a tempo inteiro; Acção Social Escolar; Rede de 

transportes escolares 

 

4.4.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
 
Em que discussões temáticas? __ 
4.4.2 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
 
Em que discussões temáticas? __ 

 
 
 

Notas de campo de 
19/4/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actas do CME de 
7/12/2007 
11/4/2008 
10/7/2008 

 
Acta do CME de 

14/2/2007 
 
 
 

Acta do CME de 
13/3/2006 

 
Acta do CME de 

12/7/2006 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

4.5 – Nas reuniões do CME, os representantes apresentaram 
informações/relatórios sobre os temas em debate? 
Os representantes dos diferentes ciclos pertencem todos ao mesmo agrupamento e 

divulgam as informações veiculadas pelo mesmo, obedecendo à orientação da ordem 

de trabalhos. 

4.5.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? __  
• A autarquia (Vereadora) - dois dos centros escolares inicialmente previstos 

para na Carta Educativa não serão candidatáveis na 1.ª fase (diminuição do 

n.º de alunos); mantém-se a construção do Centro escolar da Chamusca; 

informações sobre o novo quadro comunitário – QREN e sobre orientações 

do Secretário de Estado; climatização das escolas; componente de apoio à 

família em 3 jardins-de-infância; aplicação da lei em vigor quanto aos 

transportes escolares; a supervisão e avaliação das AEC são da competência 

dos professores da escola, mas que não assistem e estão muito ocupados; 

bebedeiras e droga em alunos do Agrupamento, em festas de fim-de-semana; 

• Representante da Junta de Freguesia do Chouto: comparticipação das 

refeições do 1.º ciclo; 

• Representante da Junta de Freguesia do Ulme: transporte dos alunos; 

• Representante das Forças de Segurança: nova lei para o transporte de 

crianças, aquisição de novos equipamentos e formação; 

• Presidente da Assembleia Municipal: favorável à generalização do apoio à 

família; 

• Representante do pré-escolar: falou em nome da representante do 1.º ciclo 

sobre as taxas de abandono escolar e retenções no 1.º ciclo; bom inicio de 

ano para o pré-escolar e 1.º ciclo; colocação de quase todos os professores; 

relatório anual do Agrupamento; gabinete de apoio ao aluno; gestão de 

conflitos como área de formação prioritária de professores e de funcionários 

(definidas pelo Conselho Pedagógico); indisciplina nas AEC; necessidade de 

se fazer uma avaliação conjunta, da Câmara e das escolas; 

• Representante do Secundário (em nome da EB 2,3/S da Chamusca): taxas de 

abandono e de insucesso escolar; ofertas de cursos profissionais e CEF; a 

“escola não tem grande insucesso tendo em conta as provas de aferição e os 

exames nacionais”; resultados no Português, Matemática; o Agrupamento 

ficou no 9.º lugar na lista das melhores escolas do distrito; 

• Presidente da Assembleia de Escolas: proposta de reunião entre as escolas, a 

Câmara e os pais para analisar a questão dos excessos de álcool e de droga 

nas festas. 

 

 

• A autarquia (Vereadora): convívios inter-geracionais e sua importância; 

actividades da Escola + (hábitos de vida saudável); necessidade de haver 

uma associação de pais dinâmica e interventiva; exposição na Ascensão 

(aspectos ligados ao desenvolvimento económico e social); funcionamento da 

associação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
7/12/2007 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

• de estudantes; salas de 1.º ciclo na Chamusca (falta de salas); candidatura 

da CULT a mais um centro escolar a construir na Chamusca; Planos de 

emergência finalizados 

• Presidente do Conselho Executivo: formação de pais; reunião para debater a 

associação de pais; os pais só estão presentes aquando das avaliações; 

desinteresse dos pais quanto à escola dos filhos, principalmente no 3.º ciclo; 

apresentação de actividades do Agrupamento; taxas de insucesso no 2.º e 3.º 

ciclos 

• Presidente da Assembleia de escolas: a presidente da associação de pais não 

comparece às reuniões;  

• Representante do pré-escolar: actividades decorrem conforme planeada; 

horários nas piscinas 

• Representante do básico (assumida representante do 1.º ciclo): resultados no 

2.º período, similares ao 1.º. 

• Representante do Secundário: o desinteresse dos pais não é recente; Projecto 

Tutórias (NEE) 

• Representante da Segurança Social: discorda da opinião anterior 

• Representante da saúde: a actividade da Escola+ não funcionou por falta de 

adesão dos pais 

 

• A autarquia (Vereadora): transferência de competências no âmbito da 

educação; visitas dos técnicos da DREL aos edifícios; AEC (obrigatória 

oferta para o 1.º e 2.º anos, do ensino do Inglês); a adesão dos pais não é 

obrigatória; em Regulamento Interno deve constar regime de faltas às AEC; 

avaliação do curso EFA – alteração de horário (não correu bem); questiona 

o CME do facto dos alunos preferirem as escolas profissionais, aos cursos 

CEF; questiona sobre os maus resultados previstos para o 9.º ano; 

transferência, bem sucedida, de duas turmas de 1.º ano, para a escola sede 

(reunião de pais); transferência de verba do ME para pagar as AEC 

(insuficientes); candidatura da Chamusca a um novo Centro Escolar; 

• Representante do Básico: análise dos resultados escolares no 1.º ciclo, no 

ano lectivo 2007/2008; 

• Presidente do Conselho Executivo: níveis de sucesso satisfatório nos 

restantes ciclos; planos de recuperação para o 9.º ano resultaram; esquema 

de funcionamento das escolas; 

• Presidente da Assembleia de Escola: limitar a publicidade das escolas que 

oferecem cursos similares; alunos com estágio ficaram a trabalhar em 

período de férias; 

• Representante da IPJ: o Agrupamento deve divulgar, mas os alunos devem 

ser informados no processo de escolha da escola; 

• Representante da rodoviária: reunião para organizar transportes; lista de 

alunos transportados do Chouto;  

 
 
 
Acta do CME de 
11/4/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
10/7/2008 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

 
• Motorista do Chouto: bom funcionamento na freguesia do Chouto; 

dificuldade em conciliar com o transporte da rodoviária; 

• Representante da Junta de Freguesia da Chamusca: controle de vinhetas 

• Presidente da Assembleia Municipal: 1.º passe gratuito e todos os outros são 

pagos; 

• Representante do Secundário: envio de listas de alunos inscritos nos cursos, 

para controlo das vinhetas de transporte;  
4.5.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? – 

• A autarquia (Vereadora): actividades da autarquia em parceria com as 

escolas; fecho de 1 escola; transportes e gestão dos horários; percentagem de 

abandono e retenções por ano de escolaridade, no ano lectivo 2005/2006; 

cursos CEF e EFA para 2007/2008; criação de um fundo para necessidades 

emergentes para a educação; serviço SPO; poucos professores de apoio); 

proposta de alteração da carta educativa – construção de um centro escolar; 

• Representante do pré-escolar: gestão positiva do centro de recursos (dar 

continuidade às actividades); actividades da música foram suspensas; 

actividades de apoio à família 

• Representante do Básico (assume-se representante do 1º ciclo): 

funcionamento das AEC (dificuldades sentidas); ausência de abandono total 

no 1.º ciclo; taxas de insucesso escolar no 1.º ciclo do ensino básico; taxas de 

retenções na Escola EB 2,3/S; polémica em torna da alteração à carta 

educativa 

• Representante do Secundário (representante da Escola EB2/3 da Chamusca): 

arranque do ano lectivo; projecto educativo 2006/2009; plano de actividades; 

ofertas formativas/cursos profissionais; propostas de formação que abranjam 

toda a população; generalização da plataforma moodle; página da escola; 

Projecto Sócrates com outras escolas (desporto e educação física); polémica 

em torna da alteração à carta educativa 

• Presidente da Assembleia de Escola: curso profissional, com estágio 

curricular 

• Representante do Centro de Emprego: candidaturas de estágios profissionais 

no âmbito do PEPAP 

 

• A autarquia (Vereadora): aposta das AEC; organização dos transportes; 

protocolo entre a autarquia e a NERSANT; cursos RVCC; levantamento a 

nível concelhio de pessoas beneficiárias de RSI (rendimento social de 

inserção) em idade activa, sem escolaridade obrigatória ou sem escolaridade; 

• Representante do pré-escolar: prolongamento de horários no pré-escolar; 

não se efectuaram as actividades da música no Centro de Recursos 

Educativos; cobertura do pré-escolar quase a 100%; 

• Representante do básico: boa avaliação das AEC, mas consideram pouco 

tempo de trabalho com os alunos (perspectiva das professoras); cada 

actividade deve dispor de mais tempo; só existe abandono escolar no 1.º ciclo 

na etnia cigana; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de  
14/2/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
6/7/2007 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

• Presidente da Junta de freguesia de Ulme: jogos tradicionais só no final do 

ano 

• Presidente do Conselho Executivo: esquema de funcionamento do próximo 

ano lectivo – horários de transporte; integração de 2 alunos em cadeiras de 

rodas e consequente necessidade de realizar obras, sem que para tal haja 

verbas 

• Representante do Secundário: Programa Sócrates; 

• Presidente da Assembleia de Escola: estágios curriculares alargados para 

fora do concelho; transportes dos alunos em estágio; protocolos firmados 

com algumas empresas; cursos profissionais nas áreas da contabilidade, 

TIC, Comércio; 

• Representante da DREL: informação de que o CAE vai desaparecer e que 

passa a existir uma Equipa de Apoio às Escolas sediada na Escola Sá da 

Bandeira. 

 
4.5.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 

• A autarquia (Vice-Presidente): Carta educativa (adjudicação dos serviços 

da CEDRU); fecho de escola e as questões decorrentes das distâncias e da 

mobilidade; análise do relatório da CEDRU; 

• A autarquia (Vereadora): contextualização da situação da educação no 

concelho; aposta na área da educação; apoio às famílias; apetrechamento 

do Centro de Recursos Educativos e as escolas de 1.º ciclo, de material 

didáctico; apreciação do relatório final da carta educativa; 

• CEDRU: trabalho desenvolvido em torno da carta educativa (diagnóstico, 

projecções para 2010/2011; 

• Os restantes representantes: apreciação do relatório final da carta 

educativa; aprovado por unanimidade. 

 

• A autarquia (Vereadora): Apreciação dos Projectos educativos do ano 

2005/2006; os equipamentos têm que ter o parecer técnico vinculativo da 

Rede Social (reuniões da rede social para dar parecer às candidaturas ao 

Programa Pares – na sua maioria, os membros do CME integram a rede 

social); serviço de refeições no 1.º ciclo fornecido pela Santa Casa da 

Misericórdia; generalização do Inglês nos 1º e 2º anos do 1º ciclo 

• Representante do Agrupamento (Presidente do Executivo): apreciação dos 

projectos educativos da autarquia/Agrupamento; problemáticas da escola; 

NEE; Projecto da Biblioteca Escolar (orçamento disponível); necessidade 

de mais salas na EB1/Jardim-de-infância da Chamusca (a carta educativa 

não previa o crescimento); readaptação de outra sala para resolver o 

problema; Projecto Europeu da Escola em Movimento (diminuir o 

insucesso e abandono escolar); alargar o âmbito do projecto dos 

professores para os alunos; a necessidade de se estudar os modelos de 

ensino de outros países; a problemática da família; cursos previstos para 

2006/2007; inexistência de  

 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
6/7/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
13/3/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
12/7/2006 
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Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

              planos de segurança; necessárias obras de refeitórios 

• Representante do pré-escolar: avaliação dos programas e Centro de 

Recursos; inspecção aos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do 1.º 

ciclo (positiva); necessária continuidade do Centro de Recursos; projecto de 

intervenção precoce; problemática das NEE 

• Representante do Básico (assume-se representante do 1.º ciclo): avaliação 

das AEC;   

• Representante do secundário (assume-se representante da Escola 2/3S da 

Chamusca): Projectos da Agência Nacional Sócrates – sobre quem recai a 

coordenação do projecto do Agrupamento (orientado para professores) 

• Representante da IPSS (Provedor da Misericórdia): não garante nada 

quanto às refeições escolares; legislação sobre a intervenção das IPSS no 

prolongamento de horário 

• Representante da Segurança Social: exemplo da intervenção das famílias na 

Golegã 
• Representante das Forças de Segurança: já tem plano de emergência que 

aguarda parecer da AVEJICC 

• Representante da Rodoviária do Tejo: rede de transportes para 2006/2007, 

horários e percursos (alterações necessárias). 

 
4.5.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
 
 
4.5.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? __ 

• A autarquia (Vice-Presidente da Câmara): abertura formal do CME; carta 

educativa entregue à CEDRU, por acordo dos municípios da CULT e 

conhecimento do Ministério; o CME como mais um instrumento da Câmara; 

referência ao Congresso dos Municípios e à preocupação com a área 

pedagógica por parte das Câmaras; calendarização das reuniões do CME; 

correcções ao Regimento Interno; reuniões de final de ano e de início do 

próximo entre Câmara/escolas e jardins-de-infância para se aferir das 

necessidades; financiamento PRODEP para apetrechar as escolas de 1.º 

ciclo (financiamento a 100%); intervenções nos edifícios; ordem de trabalhos 

da próxima reunião – carta educativa, o relatório da DREL e a abordagem 

da Reforma do Ensino Secundário; pedido das listas de meninos das escolas 

e dos jardins-de-infância; refere a preocupação da carta educativa em lutar 

contra o abandono escolar; passagem para as autarquias da contratação do 

pessoal não-docente do pré-escolar em cooperação com o centro de 

emprego; existe descentralização de competências, mas falta de verbas; a 

câmara tem suportado as despesas da educação e da área social; sugestão 

para o projecto educativo do Agrupamento integrar as questões do ambiente, 

prevenção e segurança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
22/6/2004 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

• A autarquia (Presidente da Câmara): as visitas às escolas para 2004/2005 

devem contar com a presença do representante da DREL, da técnica de 

saúde e dos representantes do Agrupamento; 

• Representante do Secundário: projecto educativo em fase de 

implementação; necessidade de se falar sobre a Reforma do Ensino 

Secundário e os novos cursos tecnológicos; questiona o abandono escolar e 

a redução do n.º de alunos; 

• Representante do Centro de Emprego: o centro não tem a responsabilidade 

de ocupar todas as vagas de pessoal não-docente, o centro existe para 

suprir necessidades de fim de linha; 

• Representante do Pré-Escolar: necessária continuidade das boas 

funcionárias. 

 
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? 
 

4.6.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? _  Não apresentou 
 
4.6.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? __ 
 

• Informa que a CAE vai desaparecer e que passa a existir uma Equipa de 

Apoio às Escolas, sediada na Escola Secundária Sá da Bandeira 

 
4.6.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 

• (novo representante) Teceu considerações sobre o Concelho da Chamusca 

e colocou-se à disposição do CME; parecer positivo da Carta educativa 

(apesar de não poder votar)  
•  

4.6.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
 
4.6.5 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
 

• Refere as visitas que está a empreender a todas as escolas de 1.º ciclo e 

Jardins-de-Infância do Concelho; apresentará na sessão seguinte um 

relatório sobre o funcionamento do sistema educativo, conforme disposto 

legalmente; desresponsabilização dos pais pela escolarização dos seus 

filhos; trabalhar no CME a questão da contratação do pessoal não-docente 

no pré-escolar  
 

 
 
 
Acta do CME de 
22/6/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
6/7/2007 
 
 
 
Acta do CME de 
13/3/2006 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
22/6/2004 
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Checklist do CME da Autarquia da Chamusca 
 

 
Fontes 

4.7 – Intervenções dos representantes/especialistas do/ao CME 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
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6.4 Análise de conteúdo corpus documental – CLE/CME de Chamusca  
 
Meta-categoria I – Do CLE ao CME - Genealogia do processo do  
 

Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

 
Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

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

A Câmara sempre teve, em relação ao sector do ensino, uma atenção muito especial. O 
concelho é muito disperso, com problemas complicadíssimos: crianças com aprendizagens 
difíceis, problemas de alcoolismo, problemas de grande afastamento das escolas, algumas 
delas a 30km da sede da vila, transportes escolares, condições de qualidade das escolas. Nós 
tivemos sempre desde a década de 1980 um acompanhamento sempre imediato e muito 
atento ao ensino. Portanto, nos últimos anos, fomos aperfeiçoando isso e trabalhando 
sempre em rede com as Juntas de Freguesia. Defendemos sempre a existência de comissões 
de pais, para apoiar e até gerirem alguns processos, nomeadamente das refeições nas 
escolas, das pequenas cantinas, que funcionam por protocolos com os Centros de Dia que 
são os nossos fornecedores de refeições. Sobretudo a partir de meados da década de 1990 
nós fechámos três escolas, quando ainda não se falava em fechar escolas. Temos uma 
viatura, por dia, a transportar meninos. Mete os meninos nos vários níveis de ensino, desde 
os jardins-de-infância, até ao secundário. É uma viatura que anda 300Km por dia, só no 
Concelho da Chamusca. Começámos rede pré-escolar, praticamente, em 1981/82. No fim 
da década de 1980 tínhamos jardins-de-infância/pré-primária em todas as freguesias. 
Depois passámos por um período de substituição dos equipamentos, edifícios bem 
apetrechados. Tivemos sempre uma relação muito intima com a comunidade local, com a 
Junta de Freguesia, com os serviços de saúde, para nos ajudar, às vezes, a resolver alguns 
problemas, que não eram propriamente problemas de saúde, mas antes sociais e de 
educação alimentar, como por exemplo, uma família que mandava os filhos para a escola 
com uma lancheira com dois bolicaos e um pacote de batatas fritas. Parece que é um 
sintoma de melhoria da vida normal, mas não é. Com os problemas sociais, às vezes é 
preciso apoiar os pais, mas é preciso saber a quem direccionar esse apoio. 
 
Embora eu não tivesse estado, na altura, no processo tenho uma ideia precisa sobre as 
motivações políticas da autarquia e de todos os outros parceiros, para a criação da 
Comissão. O nosso Concelho sempre apostou forte na educação e sempre pretendeu que 
todos tivessem as mesmas igualdades de acesso a tudo aquilo que era importante, desde o 
pré-escolar, ao 3º ciclo, já que na altura não tínhamos ensino secundário. Sem rede social e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM7 
p. 473 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

 
Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

para que esta máquina funcionasse, uma vez que temos sete freguesias e algumas delas 
bastantes distantes da sede, era preciso haver uma comissão que aligeirasse todos estes 
procedimentos e os canais de informação. Anualmente tínhamos a Festa da Ascensão, 
uma actividade com muito significado e muito trabalhada, onde participavam todas as 
crianças e jovens. Essa actividade era para os jovens, mas também para os idosos. Para que 
funcionasse bem e para que as verbas pudessem ser atribuídas para algumas actividades, 
tinha que haver alguém que as gerisse e que fosse responsável por elas. Na escola, na altura, 
foi sempre a … que fez essa ligação e fê-lo sempre muito bem. 

 
 
 
EVE3 
p. 478 

a.2) Especificidades regimentais 
dos CLE 

 
 
 

  

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

Retomei a conversa com a Dr.ª… [Vereadora] e fiquei a saber que essa comissão tinha a 
função de promover a articulação entre os diferentes níveis de ensino. Começou por ser um 
núcleo organizativo das tradicionais festas da semana da “Ascensão”, encarregue do 
planeamento das actividades educativas de um dos dias dessa festa, tendo depois adquirido 
outra dinâmica, especialmente no tocante a encontros de professores. 
 
 
 
Relativamente ao funcionamento do Centro de Recursos fez-se o ponto da situação quanto 
às opiniões dos estabelecimentos de ensino do concelho, quanto à importância da sua 
manutenção, enquanto espaço de concretização do Projecto Bola de Neve dos Saberes, 
previsto para este ano lectivo. 

 
Notas de 
campo do 
CME da 
Chamusca, 
p. 484 
 
 
 
 
ACLE14, 
p.1 
 
 
 

 

b.4)Intervenção da autarquia 
operacionalizada através do 
CLE 

 
Comecei por lhe perguntar se a Chamusca teve Conselho Local da Educação, ao que me 
respondeu que não. Surpreendida com a resposta, precisei a natureza do Conselho e levantei 
a hipótese de ter tido outra designação. Respondeu-me então que se lembrava de um 
projecto, melhor de um movimento onde participavam representantes da autarquia e das 
escolas, que se reuniam para reflectir sobre política educativa. 
 
 

 
 
Notas de 
campo do 
CME da 
Chamusca, 
p. 484 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

 
Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

 
Notas 

 

Falou-me do PEPT 2000 e da criação do Centro de Recursos Educativos e referiu-se à 
dinâmica que se estabeleceu envolvendo as juntas de freguesia em torno das novas 
tecnologias, com periodicidade semanal; a metodologia utilizada pela autarquia consistiu no 
estabelecimento de parcerias e de protocolos. 
 
 
 
O senhor vereador … informou não ser intenção da Câmara Municipal avançar com os 
Conselhos Locais de Educação, preferindo apostar na continuação de uma Comissão do 
Ensino nos moldes da actual. 
 
Como temas para a Ascensão 2000, a Câmara Municipal propôs três: “a Ascensão entre 
milénios”, “Do passado ao futuro” e o “século XX”. No dia 18 de Fevereiro o tema tem que 
ficar definido no seio da Comissão da Ascensão. Assim, a Comissão de Ensino decidiu de 
imediato, optar pelo tema “O sec. XX”. 

 
Notas de 
campo do 
CME da 
Chamusca, 
p. 485 
 
ACLE8, p. 2 
 
 
 
 
ACLE15, 
p.2 
 

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

 
 
Havia reuniões regulares mas achava que não se lavravam actas, pois não tinha encontrado 
esses registos na autarquia. No início do ano todos os professores do concelho eram 
convidados para uma reflexão sobre a educação e os seus problemas. Falou-me que a 
designação desses encontros era a de “multiprof”, que não se lembrava bem do tipo de 
organização que os suportava, mas que uma sua colega, a Dr.ª …, vice-presidente de um 
dos agrupamentos escolares me poderia dar informações muitos úteis sobre todo este 
processo. 
 
 
Falou desta última comissão como uma entidade muito informal, preocupada em reunir as 
pessoas com a finalidade de as consciencializar para a necessidade da cooperação, pois o 
trabalho de todos e de cada um tinha a mesma finalidade. Fez um reparo em relação à 
tradição de trabalho conjunto, que estabelecesse a interligação entre os vários ciclos de 
ensino. Havendo uma lógica de continuidade de uns ciclos para os subsequentes, os 
delegados do 2º ciclo reuniam-se com os professores do 1º ciclo no intuito de definirem os 
prés requisitos que os alunos deveriam ter adquirido quando transitavam para o 2º ciclo.  
 

 
 
 
Notas de 
campo do 
CME da 
Chamusca, 
p. 484 
 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME da 
Chamusca, 
p. 485 
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Foi salientado o facto de que a Comissão de Ensino ou CLE poderá continuar numa 
parceria de voluntariado, independentemente do número de agrupamentos. 
 
 

 
ACLE6, p. 2 
 

c.6)Calendário do processo 
político 

Questionada [Vice-Presidente do Agrupamento] sobre o movimento de que me falara a 
vereadora, disse-me que se tratava da Comissão do Ensino do Concelho da Chamusca, 
entidade que recebia verbas da autarquia, do Governo Civil e do Ministério da Educação; 
não se lembrava da existência ou não de actas, mas tinha um dossier antigo onde, 
eventualmente, poderia encontrar alguma informação que me interessasse. Combinamos 
que eu iria à sua escola para com ela falar sobre estes assuntos. 
 
Na sua opinião deve ter começado entre 1992 e 1995, não havia actas, mas dessa iniciativa 
teria restado um trabalho feito por alguns colegas numa acção de formação no Centro de 
Formação do Entroncamento, no ano lectivo 1997/98, com o formador José Diogo, que 
tinha como tema “ o projecto educativo da Comissão de Ensino do Concelho da 
Chamusca”.   
 
 

Notas de 
campo do 
CME da 
Chamusca, 
p. 484 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME da 
Chamusca, 
p. 484-485 
 

 

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

 
 
Os Conselhos Municipais passaram a ser uma estrutura formal. Nós encontrámos sempre 
formas para resolver os problemas, na área social e na educação e também na saúde, 
embora aí seja mais complexo. Identificados os problemas na educação e na área social 
tivemos que encontrar saídas para eles, mesmo antes de todas estas coisas novas, destes 
novos formatos organizativos. Quando começaram a aparecer órgãos com alguma estrutura 
formal nós adoptámos o figurino sem alterarmos nada, aproveitando a história anterior. 
 
 
O espírito subjacente à comissão, segundo o meu ponto de vista, perdeu-se um bocadinho. 
As actividades eram outras, as motivações também passaram obviamente a ser outras. 

 
 
EPCM7 
p. 475 
 
 
 
 
 
EVE3 
p. 478 

Cruza com D8 
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Meta-categoria II - As configurações dos CME e os contextos nacional, regional e local 
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Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 
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Notas 
 

d.8) Leitura e apropriação  

Depois surgiu a necessidade, através da legislação, creio eu, de se criar um Conselho 
Municipal da Educação. Tivemos que o fazer, teve que ser constituído. 
 
Eu não estive no processo da constituição e não acompanhei o trabalho de campo que foi 
feito. Nessa altura eu estava no agrupamento, mas sei que o trabalho [Carta educativa] foi 
entregue a uma empresa que fez o estudo possível, calculo que muito idêntico para os onze 
municípios da Lezíria, embora eu não conheça os outros projectos. Mas quando isto é 
analisado por pessoas que não estiveram … que foi o caso… 
 
 

 
EVE3 
p. 478 
 
 
EVE3 
p. 480 

 

d.9) Acto de constituição dos 
CME 

 
Eu quando entrei aqui, fizemos a instalação formal do Conselho Municipal, há cerca de 
quatro anos, no princípio de 2006, se não estou em erro. 
 
 

 
EVE3 
p. 480 

 

d.10) Metodologias de 
constituição dos CME 

 
Orientei de novo a conversa para o CME, procurando saber o ano da sua criação e pedindo 
informações sobre a sua orgânica e sobre os temas abordados nas reuniões deste órgão. 
Respondeu-me que o CME foi criado em 2003, quando foi necessário fazer a carta 
educativa, documento aprovado em 2006. 
 

Notas de 
campo do 
CME da 
Chamusca, p. 
485 

 

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

Exactamente. Não foi preciso formalizar uma coisa muito grande, porque o modus operandi 
é uma ferramenta. Era esse o nosso modo de trabalho. Para nós não constituiu dificuldade 
nenhuma. É claro que às vezes aparece uma coisa ou outra, a formatação dessas coisas 
obriga a uma eleição … Eu diria que as pessoas sabem que este clima de grande abertura é 
muito facilitador e evita conflitualidades. Nós entendemos que devemos evitar 
conflitualidade a todo o custo. È claro que conflitualidade existe, mas conflitualidade por 
pequenos procedimentos com coisas menores, não. Esta prática existiu sempre e continua a 
existir. É muito útil e esses órgãos não retiraram dinâmica às outras coisas. 
 

 
 
 
EPCM7 
p. 476 
 
 
 
 

 



 452 

Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

 
 
Afirmou ainda que desde sempre houve um trabalho com as crianças no sentido de se lhes 
proporcionar o máximo possível de aprendizagens, por exemplo, através de actividades de 
complemento curricular como a música, a informática e a natação, e que as novas 
orientações do ministério da educação apenas implicaram a alteração dos calendários.  
 
 

 
Notas de 
campo do 
CME da 
Chamusca, p. 
485 

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

 
 
 
 

  

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

 
 
 
 

  

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

 
 
 
 

  

e.15) Noção e objectivos do 
CME 

 
Creio que as dinâmicas da rede, neste momento, se sobrepõem, um bocadinho, às do 
Conselho Municipal de Educação. Mas ao fim e ao cabo aquilo que se faz no Conselho 
também está sempre presente na rede. Quando se reúnem os parceiros do Conselho 
Municipal, o que é que se pretende fazer? Definir algumas políticas; dar a conhecer em 
termos de sucesso, de insucesso, de abandono escolar, tudo o que se passa nos diferentes 
níveis de ensino; definir a necessidade de criação dos Centros Escolares. 
 

 
EVE3 
p. 479 

 

e.16) Competências do CME 

 
Da carta educativa que é fundamental em todo o processo. Sem a rever não faz sentido estar 
a falar no Conselho Municipal e de outras coisas que, a nível da Carta Educativa, nunca 
foram feitas. 
 

 
EVE3 
p. 480 

 

e.17) Composição do CME    
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e.18) regime de funcionamento 

 
 
Ficou estipulado que o melhor dia da semana para reunir é a última quarta-feira do mês, da 
parte da manhã, intercalado com as reuniões da rede social. 
 
 

ACME46, p. 
2 

 

f.19) O apoio logístico das 
autarquias ao CME 

 
 
 
 
 

  

f.20) Modos de presidir e 
orientar o CME 

 
 
È difícil ligar tudo isto: Conselho Municipal com a Carta; Conselho Municipal com a Rede. 
E como estou à frente de todas essas coisas tenho investido muito mais da Rede. É difícil 
conjugar tudo. Somos sempre os mesmos, há sempre sobreposição de técnicos e os dois ou 
três que estão em qualquer uma destas coisas, repetem muitas vezes as mesmas coisas para 
aqueles que estão sempre presentes. 
 
Já no meu carro aproveitei para registar as últimas impressões, que se prendem com o perfil 
profissional desta vereadora, uma professora de carreira. A dada altura da conversa referiu-
se à importância de ter tal profissão, pela competência acrescida para olhar para as questões 
da intervenção da autarquia pelo prisma pedagógico. Aliás, notei pelas suas respostas, 
marcadas por uma matriz de natureza pedagógica muito centrada nas escolas e nas 
aprendizagens dos alunos. 
 
 
 
 
O Vice-Presidente da Câmara deu início ao funcionamento formal do CME. Começou por 
informar que a carta educativa está em fase de elaboração por parte de uma empresa, 
através de um acordo feito pelos municípios, com o conhecimento do Ministério da 
Educação. 

 
 
 
EVE3 
p. 480-481 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME da 
Chamusca, p. 
p. 486 
 
 
 
 
 
 
ACME46, p. 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Presidente da Câmara nunca 
assumiu a presidência do CME 
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A Vereadora da Acção Social e Educação da Câmara Municipal da Chamusca, … , deu 
início à Ordem de Trabalhos, pelo ponto 1. O ano lectivo 2006/2007 teve o seu início na 
data prevista e as actividades de enriquecimento curricular também iniciaram na primeira 
semana de aulas; encontra-se a decorrer um curso Técnico-Profissional, na área do 
ambiente, resultado da candidatura da EB 2,3/s da Chamusca; entre os dias 18 a 24 de 
Março, no Mercado Municipal da Chamusca, vai decorrer um conjunto de actividades 
estruturadas por áreas, Ambiente, Desporto, Informática e Ciência, dirigidas às crianças do 
pré-escolar e 1.º ciclo e terão lugar dentro dos horários extra-curriculares normais. 
Ocorrerão outras actividades mais ligadas ao desporto com o objectivo de promover a 
interacção comunitária …  

 
 
 
 
ACME49, p. 
1 

f.21) Número e periodicidade 
das reuniões do CME 

 
 
 

  

f.22) Controlo da assiduidade 
nos CME 

 
 
 

  

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

 
Constatei algumas coisas. Muito tinha mudado desde o início do processo, nomeadamente 
as necessidades, a nível de centros escolares e de outras. Neste momento temos um grupo 
constituído, de supervisão, para rever todo o processo. Rever o que já se fez, o que nunca se 
fez e o que está por fazer. É uma equipa composta por um técnico da Câmara, que é o nosso 
coordenador para esta área e por quatro elementos do agrupamento. 
 
 
Desde o início do ano passado que eu tenho esta comissão prevista, mas que nunca foi 
possível. Foi um ano muito complicado, a nível de professores, com muita coisa que lhes 
foi pedida e nunca houve condições para iniciar este trabalho. 
 

 
EVE3 
p. 480 
 
 
 
 
 
EVE3 
p. 480 

 

f.24) Cumprimento dos 
mandatos dos representantes 

 
 
 

  

f.25) Sistema de 
representatividade 
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f.26) Agendas das reuniões do 
CME propostas pelas autarquias 

Ordem de Trabalhos: 
1. Aprovação do Regimento do Conselho Municipal de Educação 
2. 2. Preparação de futuras acções 

A próxima reunião do Conselho Municipal de Educação, terá como ordem de 
trabalhos: a carta educativa, o relatório da DREL, e abordagem da reforma do 
ensino secundário.  

 

Tendo em atenção todas as competências definidas no artigo 4.ºdo decreto-lei n..º 
7/2003, seguiu este Conselho, a seguinte Ordem de Trabalhos:  
1-Informações;  
2- Percentagem de abandono e de retenções, por ano de escolaridade, no ano 
lectivo 2005/ 2006;  
3— Proposta de alteração da Carta Educativa” - Prever a construção de um Centro 
Escolar - EB1/JI, na zona Sul do concelho;  
4- Informações/Sugestões para CEF’s/EFA’s para 2007/2008;  
5— Outros assuntos.  
 

 
 
ACME46, p. 
1 
 
 
ACME46, 
p.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME49, p. 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 

  

f.28) Intervenção dos 
representantes da DREL 

 
A professora …, representante da Direcção Regional de Educação de Lisboa, está a realizar 
a visita a todas as escolas do primeiro ciclo e jardins-de-infância do concelho. Na próxima 
reunião, apresentará o relatório sobre o funcionamento do sistema educativo do ano lectivo 
que está a terminar, mas que tem questões que irão transitar. Compete ao representante do 

ACME46, p. 
2 
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Ministério da Educação apresentar, em cada reunião, um relatório sintético sobre o 
funcionamento do sistema educativo.  
 

f.29) Entidades externas 
convidadas para participar no 
CME 

 
O Vice-Presidente … procedeu à Introdução da reunião de trabalho, fazendo o 
enquadramento e caracterização do Concelho da Chamusca, assim como a exposição de 
todo o trabalho desenvolvido no âmbito da Carta Educativa. Estando o Concelho integrado 
na CULT, foi a CEDRU — Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, 
Lda., que mediante concurso público ganhou e foi a responsável pela elaboração da Carta 
Educativa dos 11 Concelhos da CULT. Foram realizadas reuniões entre o Município e o 
Agrupamento Vertical de Escolas e Jardins-de-Infância do Concelho da Chamusca. 
Questionaram-se as Juntas de Freguesia e os Estabelecimentos de Ensino. 

O Dr. … apresentou o trabalho que foi desenvolvido no sentido da elaboração da Carta 
Educativa. A metodologia aprovada dividiu-se em três pontos fundamentais: o 
Enquadramento Territorial, o Diagnóstico Estratégico da Rede Educativa, e a Proposta de 
Intervenção na Rede Educativa. Passou a apresentar o documento a todos os parceiros.   

A Vereadora da Acção Social e Educação da Câmara Municipal da Chamusca,  
..., deu início à Ordem de Trabalhos, informando inicialmente que se  
encontram presentes a convite deste Conselho Municipal de Educação, o Senhor  
Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Vertical de Escolas e Jardins-
deInfância do Concelho da Chamusca, e o Presidente da Assembleia do Agrupamento 
Vertical de Escolas e Jardins-de-Infância do Concelho da Chamusca. 

O representante da Rodoviária do Tejo informou de horários e percursos previstos para o 
próximo ano lectivo e auscultou os parceiros sobre as eventuais alterações necessárias ao 
bom funcionamento do mesmo.  
Realizou-se debate sobre o tema para que fiquem já estabelecidos os procedimentos e rede 
de transportes para o ano lectivo de 2006/2007. 
 

 
 
 
 
ACME47, 
p.1 
 
 
 
 
 
ACME47, 
p.1 
 
 
 
ACME48, 
p.1 
 
 
 
 
 
ACME48, 
p.4 

 

f.30) Temas mais importantes 
debatidos no CME 

Quanto aos temas abordados nas reuniões desse órgão, falou-me dos projectos educativos, 
tanto os autárquicos como os europeus, dos transportes escolares e dos apoios sócio 

Notas de 
campo do 
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educativos. CME da 
Chamusca, p. 
485 

f.31) Saberes que circulam no 
CME 

 
 
 
 

  

 
 
 
Meta-categoria III - A mobilização dos CME pelas autarquias 
 

Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
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g.32) As autarquias dão 
continuidade/não dão 
continuidade à gestão no campo 
educativo 

 
Parece que todos os dias só nos dão notícias desagradáveis e parece que tudo corre mal, mas 
não é verdade. Isto não é para dourar figura nenhuma, mas corresponde a um debate, a uma 
experiência de trabalho e a uma opção. Como nós temos um problema gravíssimo, uma área 
gigantesca de 760 quilómetros quadrados, temos 11.000 pessoas, temos distâncias enormes, 
assimetrias complexas, características das localidades diferentes, em função de tudo isto 
tivemos que formatar o trabalho. 
 
 
A Vereadora … salientou a grande aposta na área da educação, nomeadamente na qualidade 
dos serviços prestados na componente de apoio à família e nas infra-estruturas de todos os 
estabelecimentos de ensino, sendo que temos ainda um Importante trabalho pela frente que 
consiste em apetrechar o Centro de Recursos Educativos e os Estabelecimentos de Ensino do 
1.° CEB, de material didáctico. 
 
 

 
 
 
 
EPCM7 
p. 476 
 
 
 
 
ACME47, p. 
2 
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 A Vereadora … colocou á apreciação de todos, o Relatório Final da Carta Educativa, e o 
documento foi aprovado por unanimidade de presenças. Salienta-se o parecer positivo da 
Dr.ª … e do Representante da DREL, uma vez que os mesmos parceiros por razões de 
carácter legal não podem proceder à votação.  
 
 
A CULT está a candidatar-nos a dois centros escolares, embora não seja uma resposta a curto 
prazo. Um deles será na Chamusca, pois a Chamusca é que está a crescer, verificando-se o 
inverso nas freguesias. 
 
 
A Vereadora da Acção Social e Educação da Câmara Municipal da Chamusca, …, deu Início 
à Ordem de Trabalhos, pelo ponto 1., mencionando alguns dos assuntos que se encontram 
em curso, nomeadamente a transferência de competências no âmbito da educação, do Estado 
Central para as autarquias. Esta transferência vai verificar-se ao nível dos edifícios e do 
pessoal não docente, Actividades de Enriquecimento Curricular e Acção Social Escolar. Ao 
nível dos edifícios houve uma visita dos técnicos da DREL à Escola EB2,3/S, para 
verificarem as condições da mesma e as conclusões não foram positivas, os três blocos não 
estão bem, têm 30 anos, as casas de banho e a cozinha precisam de uma intervenção total. É 
necessário um pavimento novo, pintar as paredes. A parte exterior dos edifícios também não 
está bem e as coberturas têm ferrugem.  
 

 
 
ACME47, p. 
3 
 
 
ACME52, p. 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME53, p. 
1 
 

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

 
O Vice-Presidente … referiu que existe descentralização de competências, mas faltam 
verbas.  
A Câmara Municipal tem suportado verbas na área social e da educação. Quanto à questão 
do pessoal auxiliar, terá que se ver como se pode actuar.  
 
 
Em relação ao ponto 3 da ordem de trabalhos, a Vereadora … propôs a alteração da Carta 
Educativa, para que se preveja na mesma um Centro Escolar (EB1 + J.I.), na zona Sul ou na 
sede do concelho, à semelhança do que já se encontra previsto para a zona Norte 
(Carregueira e Pinheiro Grande). Caso seja na Chamusca, haverá algumas mais-valias pela 
concentração de recursos: Centro Recursos Educativos, Piscinas, Biblioteca, etc. 

 
 
 
ACME46, p. 
3 
 
 
 
 
 
ACME49, p. 
4 
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g.34) As autarquias 
desenvolvem/não desenvolvem 
projectos inovadores através do 
CME 

Acrescentou que para o ano lectivo de 2007/2008 irá funcionar uma nova actividade, a 
educação ambiental, que se prende com a particularidade da região e com o investimento do 
município na preservação do ambiente. Como se trata de uma zona rica em recursos 
cinegéticos, chegou-se à conclusão que seria útil a criação de um curso CEF nesta área, 
projecto que envolveu a autarquia, os empresários e as escolas. Assim se procurou encontrar 
uma saída profissional para muitos jovens, investindo numa formação orientada para uma 
profissão concreta. 
 
 
No seguimento dos cursos profissionais, a Vereadora mencionou o protocolo de parceria que 
foi assinado entre esta autarquia e o Nersant, na área do Ambiente e Tratamento de Resíduos. 
Existem outros projectos como o EmpEscolas e EmpCrianças, para fomentar o 
empreendedorismo (para 4.° anos e extensível ao secundário). Está a decorrer neste momento 
na Nova Fronteira, um curso de RVCC com equivalência ao 9.º ano, e com 14 pessoas. 
Também se encontram a decorrer cursos de RVCC na Junta de Freguesia da Chamusca e da 
Parreira. 
 
A Vereadora falou um pouco sobre a Escola+, onde salientou a actividade desenvolvida com 
a saúde, para que as crianças adquiram hábitos mais saudáveis de vida. Houve uma adesão 
positiva por parte dos alunos e negativa por parte dos pais, nesta Iniciativa, que consistiu na 
medição da massa … a EB2,3/S para explicar as incidências dos inquéritos aplicados. 
 

 
 
Notas de 
campo do 
CME da 
Chamusca, p. 
485 
 
 
 
 
ACME50, p. 
3 
 
 
 
 
 
ACME52, p. 
2 
 
 

 

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

 
 
Numa primeira fase, eu não estava aqui na Câmara e o que o grupo de trabalho definiu foi a 
importância da criação de um centro escolar a norte, na Carregueira, e transformar o 
Pinheiro, (nunca percebi bem porquê), também num centro escolar. Passado algum tempo 
chegámos à conclusão que não seria só por aí que devíamos passar. 
 

 
 
 
EVE3 
p. 479 
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Neste momento vamos começar a construir o Centro Escolar da Chamusca, para ir buscar as 
escolas mais pequeninas da zona sul. Esta a zona ficava completamente desprotegida e 
achámos que não seria esse o caminho. Definimos, exactamente, alguns acertos. Tudo muda, 
nada é estático. Temos que fazer leituras e projecções para o futuro. Quanto fiz a propostas 
para o centro escolar que congregasse, o que fosse possível congregar a sul, foi muito 
polémico. As pessoas gostam pouco de mudanças e acham que a vinda das crianças, ou de 
algumas crianças mata as freguesias, mata as dinâmicas, mas não é isso que mata as 
freguesias. O que mata as freguesias é a falta emprego, não criando emprego, ou não criando 
dinâmicas de instalação de unidades fabris ou outras. É evidente que o mundo é o que é e as 
coisas têm andado a mudar a um ritmo alucinante e as pessoas vão-se embora e não são as 
crianças que têm esse peso. Com a população que temos extremamente envelhecida que 
ainda vive muito de algumas sinergias locais, os mais velhos ficam com os mais novos e isso 
eu sinto que é importante. Não se retiram crianças por retirar, é para lhes dar outro tipo de 
condições. É evidente que estando aqui, ou mais próximo daqui, têm outras oportunidades. É 
impensável fazer uma biblioteca, uma piscina e um polidesportivo em cada sítio. Todos têm 
direito a usufruir destes equipamentos. Mas deslocar crianças de 32Km de distância, todos os 
dias, não é exequível. Fazemo-lo semanalmente. Trazemos as crianças das escolas e dos 
jardins à sede para terem natação, para terem biblioteca. Há muito tempo que o fazemos e 
continuamos exactamente a oferecer as mesmas coisas. O que preside às nossas ofertas é a 
qualidade. Que interesse é que isto tem para a formação e para a estruturação destas 
crianças? Não são actividades que surgem pelo facto de serem moda. Há uma série de 
actividades muito bem estruturadas e pensadas. No pré-escolar: as tecnologias; o gosto pela 
leitura; a música, porque consideramos que a música é fundamental; o desporto; para além 
das actividades ligadas às bibliotecas, temos sempre, aí, uma série de actividades ligadas ao 
ambiente. Pretendemos conjugar as várias coisas. É seleccionando um livro. Por exemplo, 
onde eles trabalham os direitos da criança, trabalham a sua freguesia: o que é mais 
estruturante em termos de freguesia. Se eles não amarem a terra, por certa a abandonam. Não 
é? É por aí que nós estruturamos. Para os próximos quatro anos o projecto é mesmo conhecer 
a freguesia e em vez de virem aqui sempre, vão passar a ir daqui, para outras freguesias para 
as conhecer. Chegámos à conclusão que os do Chouto não conhecem os do Arrepiado. 
Nunca lá foram e isso é inaceitável. É esse o nosso trabalho. 
 
Há coisas que têm sido propostas no Conselho Municipal que têm sido seguidas. Por 
exemplo a última foi a criação de um centro de novas oportunidades. Sentíamos isso como 
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uma necessidade para o concelho. Não sabemos quem faz a qualificação da informação, 
porque esses dados não são dados ao município. Olho para as estatísticas do Centro de 
Emprego e continuo a ver a quantidade de desempregados que temos, sem o primeiro ciclo, 
outros com o segundo ciclo, outros com o terceiro. Isso preocupa-me porque muitos destes 
desempregados, eu conheço-os quase todos, não conseguem arranjar trabalho, nem nunca 
conseguirão arranjar trabalho, por falta de competências e têm que as arranjar… pequenas 
vitórias que vamos conseguindo que são importantes… 
 

 
EVE3 
p. 483 

g.36) As autarquias 
desenvolvem/não desenvolvem 
relações de proximidade com os 
interlocutores do CME 

 
 
Portanto, este trabalho foi feito sempre de uma forma assumida, com muito poucos meios 
técnicos, mas com muita ligação ao terreno. 
 
 
Temos uma belíssima relação com os pais. E os pais fazem parte de uma escola de pessoas 
que participam activamente noutras questões cívicas e essa participação ajuda-nos muito. Às 
vezes é preciso contratar, por exemplo, uma pessoa para uma escola e nós chegámos à malha 
fina. Em vez de contratarmos uma pessoa por qualquer razão, porque achamos que tem 
perfil, ouvimos a opinião dos pais, pois são eles que conhecem aquelas pessoas e vão gerir 
todo processo. A gestão, ali, tem que ser muito próxima, tem que haver níveis de confiança 
entre as pessoas e quem lá está a tomar conta dos seus filhos…parece uma coisa complicada, 
mas não é …Nós somos pais reagimos assim…, portanto é natural que as pessoas reajam 
também assim. Nós temos que aprender que estas coisas tecnocráticas são muito mais do que 
isso. Obrigam a comportamentos e nós próprios a aprender todos os dias. Aprendemos todos 
os dias. Não há qualquer problema, pois também sabemos pouco. Em resumo, este é o 
“embrulho” que nos leva a dizer e a estar … não é contentes connosco, porque o trabalho 
nunca está feito, mas que estamos no terreno, conhecemos bem o terreno e não temos 
dificuldade nenhuma em conversar seja com que entidade for, desde que sirva para melhorar 
o serviço. Não temos sede de protagonismo rigorosamente nenhuma. Nós queremos é que as 
crianças venham à escola, que os pais se sintam bem na escola. Portanto é essa a cultura que 
temos e eu sinto-me confortável com ela. Por isso é que falo com algum entusiasmo. 
 
Temos uma belíssima relação com essas entidades todas que, como deve calcular, não é 
fácil. As próprias freguesias são diferentes, as vivências são diferentes e muitas vezes o que 
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se aplica naquela freguesia ao norte não se aplica da mesma maneira ao sul. O conhecimento 
da Dra. … que foi membro da Direcção da Escola EB 2/3, a participação dos Presidentes de 
Junta a participação das Comissões de Pais é muito importante. Na abertura do ano lectivo 
estavam presentes trezentas e tal pessoas, Professores, Pessoal Auxiliar, Comissões de Pais, 
Presidentes de Junta, membros das IPSS. Isso é muito importante, pois garante, à partida, 
uma certa estabilidade. Em vez das pessoas, quando há uma chatice, começarem a disparar 
uns contra os outros, a dizer que a responsabilidade é de uns e de outros, começa tudo a 
perguntar: _O que eu tenho que fazer para ajudar a resolver o problema? Há uma belíssima 
relação de trabalho com o sector e isso deixa-nos muito aliviados. 
 
 
Mantemos essas pequenas redes de ligação à escola, ás vezes uma pequena comunidade com 
uma particularidade muita própria, questões de transporte e uma série de pequenas coisas e 
não temos tido conflitualidade nesse sector, ao contrário estas entidades todas tem 
contribuído para se viver com confiança. Esta é a minha leitura, que parece muito idílica, 
mas estou a dizer isso com o coração nas mãos e com um brilho nos olhos. Dá-me um prazer 
especial dizer isso, acho que andamos todos, sobretudo os cidadãos que intervêm 
civicamente ou que têm intervenção, seja onde for. Não devemos deixar de valorizar estas 
experiências. 
 
Eu própria tenho a dizer, embora presida ao Conselho Municipal de Educação, faço questão 
de reunir sempre com todos os parceiros para falarmos de pontos que são cruciais, mas, de 
facto, no nosso Concelho a educação mexe mais em termos de rede social, pois um dos 
eixos da rede é mesmo a educação, a formação e a qualificação profissional das crianças e 
dos jovens. Daí que a junção destes eixos na rede social faça com que as dinâmicas sejam 
completamente diferentes e distintas. 
 
Ontem fizemos a abertura oficial do ano lectivo onde estavam todos os parceiros, todos os 
professores, todos os auxiliares, fornecedores de refeições, as AECs, numa reunião muito 
alargada onde aproveitámos para falar de projectos, de comissões, de tudo aquilo que tem a 
ver com crianças e jovens, com a educação, não só desta faixa etária, mas também com a dos 
adultos. 
 
Foi tudo reorganizado. Eu não tenho, neste momento, técnico que se dedique à educação. Eu 
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abarco essa responsabilidade, o que me leva uma grande parte do tempo. Para além da rede e 
da CPCJ, temos todos os transportes escolares, toda habitação municipal e social e a saúde, 
com todos estes abalos que têm vindo a acontecer ultimamente... E para todo esse trabalho 
temos um técnico. Vale-nos a concentração de todos estes serviços o que nos permite abarcar 
as diferentes realidades e gerir isto numa verdadeira rede. Conseguimos resolver muitas 
coisas porque temos os canais de comunicação e claro que alguns são informais. 
Obviamente! Para resolvermos uma coisa, na altura, não vamos fazer um fax ou mail, 
pegamos no telefone ou vamos ali à saúde… 
 
Em termos sociais resolvemos muitas situações com uma reunião a que chamados reuniões 
de emergência social em que, de um dia para o outro, ou passadas algumas horas, com meia 
dúzia de telefonemas, temos aqui os parceiros todos e não saímos daqui enquanto a coisa não 
fica encaminhada, minimizada, ou mesmos resolvida, quer para crianças, quer para idosos. 
Isso é uma mais valia, mas é um peso, em termos de responsabilidade, até para os meus 
técnicos que são chamados a fazer mil e uma coisa. 
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g.37) As autarquias servem-
se/não se servem do CME para 
resolver conflitos e problemas 

 
 
Foi sempre um assunto que muito nos motivou. Hoje temos uma belíssima rede de parceiros. 
A rede social no Concelho da Chamusca tem 37 parceiros. É muito interessante e difícil de 
gerir, mas é muito entusiasmante. Em qualquer situação, carrega-se no botão e não é preciso 
empurrar ninguém. É preciso só pôr a funcionar o sector que é necessário. É sempre um 
sector em que eu, pessoalmente, como cidadão, tenho orgulho nele, não como eleito local, 
por que estou a fazer a minha obrigação e devo fazê-lo o melhor que posso e sei, mas como 
cidadão é um sector que sempre me entusiasmou muito. Nós considerámos que era assim que 
se deveria trabalhar. Consideramos um método excelente, pois não se perdem energias, 
racionalizam-se meios e aqui nunca foi preciso estar seis meses à espera para reparar uma 
porta. É um sistema em que se fala com o Presidente da Junta, com um elemento da 
Associação… 
 
Por outro lado, o fornecimento das refeições de forma institucionalizada. Temos protocolos 
com todos os Centros de Dia, com a Misericórdia que são os nossos fornecedores de 
refeições. Os outros serviços estão todos a funcionar. As escolas estão bem equipadas. Os 
professores sabem que têm aqui, não uma entidade distante, mas uma entidade próxima, que 
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é óbvio que não resolve os problemas que são da competência do Ministério, aí nós não nos 
metemos, mas que ajuda a resolver. No desporto temos os técnicos que vão à escola, 
actividade musical, a vinda à piscina, os meninos têm todas as condições que poderemos 
oferecer, tanto os que estão longe, como os que estão perto. Portanto é um sector que nos 
entusiasma muito. Consideramos que a experiência de trabalho que temos é uma experiência 
de cidadania. O funcionamento em rede do sector social, da saúde, dos pais, da escola, das 
Juntas de Freguesias, do Centro de Dia e também a própria ligação dos velhos com os novos, 
as diferenças de gerações. Os meninos conhecem os velhos e os velhos conhecem os 
meninos que é uma coisa muito importante, do meu ponto de vista. É animador num 
concelho onde muitas vezes acordamos e só temos dificuldades à porta! Agora, tem um custo 
muito elevado. Mesmo nos períodos de crise e tivemos duas, uma geral e uma interna, ficou 
sempre assente que os sectores do ensino, acção social e a saúde eram os três sectores sem 
diminuição dos apoios. Procura-se a racionalização todos os dias, aproveitar o máximo 
possível, gerir os equipamentos da forma mais económica que puder ser, mas sem dizer que 
não temos dinheiro. Não temos dinheiro, mas vamos ver o que é que podemos fazer para que 
neste sector as condições sejam iguais. Isto é a opinião geral, é uma atitude assumida, a 
Câmara toda participa nisso. Este Centro de Inclusão, aonde trabalha a Dra. … [Vereadora 
da Educação]e onde funciona o sector da saúde, da acção social, do ensino, etc…é muito 
activo, tem muita gente. É um sector novo, com técnicos especializados. 
 
Tem! Desde sempre temos tido uma grande preocupação. Sabemos que equipamentos 
degradados não são apelativos e ninguém lá quer estar. Começámos por aí: muito boa 
qualidade nos equipamentos. No pré-escolar é quase tudo novo; no primeiro ciclo é quase 
tudo requalificado. 
 
Toda a gente tem auxiliares do município, sem que o Ministério da Educação nos tenha dado 
nada. Não deu e nem dá. Fazemos questão que todas as crianças tenham um adulto de 
referência para as acompanhar. Não é só por termos as refeições e os prolongamentos. Antes 
disso já tínhamos, porque consideramos que isso é fundamental e porque queremos manter 
esta qualidade para os manter ligados à sua terra. Consideramos que isso é fundamental. 
Oferecemos tudo o que há para oferecer. Os pais têm oportunidade para aderir, ou não, às 
nossas propostas, em todos os níveis e isso é importante e acho que é reconhecido. 
 
Quanto aos pais: já perdi um bocadinho as expectativas, pois acho que é muito difícil e nem 
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acredito em escolas de pais. Eles já andaram na escola. Se não a valorizaram e não a 
valorizam actualmente não conseguem passar uma mensagem positiva aos filhos. Não me 
parece que nós consigamos fazê-los regressar à escola para serem nossos parceiros naquilo 
que os filhos devem sentir em relação à escola. Eu gostava que eles sentissem que a escola é 
um parceiro sempre disponível para a educação dos seus filhos e não um depósito. Não 
queria que aquilo fosse sentido como tal, mas acho isso uma tarefa um bocado complicada. 
Há pouco tempo, tive uma reunião em que uma mãe dizia: “_Quer queira, quer não, os 
prolongamentos são para nós ficarmos a trabalhar descansados e eles ficarem ali”. Eu 
respondi-lhe que não podia ver isso assim, pois não é esse o espírito (não sou a favor de se 
investir… porque o dinheiro é de todos e custa-nos a ganhar… que não era o caso dela, que 
não trabalhava). Expliquei-lhe que todas estas ofertas que se fazem têm de ter um cunho de 
qualidade e as crianças têm que saber que estão ali numa actividade, que é lúdica, mas com a 
finalidade de aprenderem. Que não é preciso grande rigidez, mas acharem que os filhos estão 
ali para ocupar duas horas e não fazerem nada … e coitadinhos… ainda são vítimas dos 
professores que estão à sua frente…então levem-nos para casa que não vale a pena! Assim 
não! E ainda por cima a conversa que têm comigo é a mesma que têm com os filhos. Eles 
olham para o professor com falta de respeito. Estas conversas que têm com os filhos, de uma 
forma indevida, sem medirem distâncias são o nosso grande problema. 
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g.38) As autarquias 
mobilizam/não mobilizam os 
diferentes saberes que circulam 
no CME 

 
 
 
A Vereadora mencionou ainda que o Gabinete de Acção Social vai ter uma exposição na 
Ascensão, no espaço que era reservado às Juntas de Freguesia do concelho. Essa exposição 
vai apresentar aspectos relacionados com o desenvolvimento económico e o 
desenvolvimento social, que se tem verificado no concelho. 
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Cruza com G39 

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

 
Por outro lado sinto que a informação nunca é suficiente para aqueles que só estão presentes 
algumas vezes e que querem saber muito mais. Isto não é muito positivo. 
 
A Vereadora afirmou que, do resultado das várias reuniões de trabalho com o Agrupamento 
Vertical de Escolas e Jardins-de-infância do Concelho da Chamusca, pensou-se em, no que 
diz respeito ao Ensino Pré-Escolar, dividir o ano lectivo em dois períodos, de acordo com as 
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novas actividades, sendo que, de Outubro a Fevereiro seria o período com a Informática e 
música e de Março até final do ano lectivo, período com o natação e conhecimento do meio. 
 
 
 A vereadora mencionou que estas actividades (AEC) foram uma grande aposta e que deram 
muito trabalho a organizar. 
 
 
A Vereadora da Acção Social e Educação da Câmara Municipal da Chamusca, …, deu início 
à reunião, informando que os Centros Escolares previstos na Carta Educativa para a 
Carregueira e Pinheiro Grande, não serão candidatáveis nesta primeira fase. Na nossa carta 
educativa estão previstos dois Centros Escolares, a norte do concelho, mas neste momento 
temos a noção que o previsto para o Pinheiro Grande não é exequível. No curto prazo e 
devido à grande diminuição do número de alunos a EB1 vai transformar-se numa EB1+)I (o 
Jardim de Infância vai ocupar uma das salas da Escola de 1.º Ciclo). No caso da Carregueira 
existe terreno e Intenção de construção. O outro Centro Escolar que ficou decidido fazer-se 
será na Chamusca, decisão já tomada após alteração à Carta Educativa.  
Os centros educativos poderão ter como vantagem o facto das salas de aula estarem 
totalmente equipadas com as novas tecnologias, terem Biblioteca, sala de actividades, 
refeitório, tudo contíguo.  
 
 
Uma das preocupações actuais da vereadora é a climatização das escolas, muito frias no 
inverno e quentes na Primavera. 
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g.40) As autarquias 
incentivam/não incentivam a 
aprendizagem política de todos os 
parceiros 

 
O que mudaria? Se eu conseguisse mudar algumas cabeças, não no sentido de mudar para o 
meu jeito…o que eu gostaria é que todos gostassem da educação como eu gosto. Gostava 
que sentissem isto como de interesse de todos. Acho que tudo começa naquilo que nós 
formos capazes de dar às nossas crianças e é de pequeninos. Só por aí é que nós vamos 
conseguir mudar o país, com gente mais habilitada, mais informada, com mais competências. 
Isso adquire-se, desde pequenino. 
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autarquia ao CME  
É um Conselho de parceiros que eu penso que poderia ter dinâmicas muito mais vivas. 
Talvez por culpa minha. Há muita coisa para fazer. De facto o CME não está a desempenhar 
muito bem, se calhar, o papel para que foi constituído. Apesar de tudo, destes 
constrangimentos, acho que, no nosso município, a educação funciona bem. Poderá não 
haver todos aqueles contactos, todas aquelas reuniões, todas aquelas as formalidades, mas 
apesar de tudo isso, acho que a educação no Município da Chamusca funciona bem. 
 
 
Eu considero que o Conselho Municipal é importante. Se calhar devia ter outra dinâmica, 
que, infelizmente, ainda não lhe consegui imprimir. Mas apesar disso, a qualidade da 
educação, que é aquilo que se pretende, as leituras que se devem fazer, os novos caminhos, 
os novos percursos que têm que ser feitos a nível da educação. No nosso concelho é mais 
fácil de gerir, pois temos só um agrupamento. 
 
Considerou que este órgão nunca correspondeu ao que dele seria de esperar, embora no seu 
seio sempre se tivessem feito balanços da acção realizada e reflexões sobre os problemas 
existentes. Falou do fraco empenho das famílias, que considerou pouco críticas, pois mesmo 
quando a crítica existia revestia-se sempre de propósitos pouco construtivos. Considerou o 
CME, antes de mais, um lugar de encontro e de partilha de conhecimentos e de experiências. 
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h.42) Importância atribuída pela 
autarquia à 
participação/intervenção dos 
representantes/convidados no 
CME 
 
 

 
Não há um grande investimento da parte dos parceiros, temos que dizer isso, porque também 
são chamados para muitas coisas, mas sinto que era possível fazer mais. 
 
A professora … [representante do secundário] fez uma referência ao problema do abandono 
escolar. O Vice-Presidente informou que é um assunto que está a ser tratado na Carta 
Educativa.  
 
 
A vereadora … solicitou aos vários representantes da educação que se manifestassem. Assim 
a Educadora …   
representante do ensino pré-escolar referiu que a frequência do Centro de Recursos 
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está a decorrer normalmente, no entanto a actividade de música fica suspensa a partir de 
Março, sentindo-se a necessidade de haver uma continuidade. Segundo a senhora vereadora, 
será efectuada nos próprios jardins-de-infância uma vez por semana, mas esta actividade tem 
de ser bem equacionada. 
 

p. 2 
 
 
 

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

A vereadora referiu ainda algumas festas que têm acontecido nos fins-de-semana, com 
alunos do agrupamento, com muitas bebedeiras e droga. O professor [Presidente da 
Assembleia do Agrupamento] fez uma proposta, a escola e a câmara fazerem uma reunião 
com pais e presidentes das Juntas de freguesia, para transmitir-lhes o que tem acontecido. A 
vereadora acha que estas reuniões deverão ser mais a nível local, nas freguesias. 

ACME51,  
p. 5 

 

h.44) Perspectiva da autarquia 
sobre a relação entre 
representantes e representados 

 
A Vereadora ainda lançou algumas questões, tais como: oferecendo a escola um determinado 
CEF porque preferem os alunos uma Escola Profissional? O que leva este tipo de alunos e 
pais a preferirem ter mais custos e maiores distâncias a percorrer? Por exemplo, alunos que 
vão para fora do concelho, havendo oferta desses mesmos cursos na nossa escola. Nestes 
casos a câmara não comparticipa o transporte e apesar de tudo não ficam na escola. 
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Questiona os representantes 
sobre questões centrais da rede 
escolar. 
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de Fonte 

Linha 
/página 

Notas 
 

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

 
O Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia informa que, vão ter menos alunos, terão 
que reduzir o pessoal e acabar com o ATL. 
 
O Senhor Provedor da Santa Casa não garante nada relativamente às refeições escolares, dado 
que apesar de ser uma empresa a fornecer as refeições, estas são confeccionadas no Edifício 

ACME48, 
p.3 
 
 
 
ACME48, 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

Notas 
 

do Lar de Idosos.  
Irá sair no site do Ministério da Educação, legislação/documentação para que as IPSSs 
possam assegurar um horário das 7h30m às 9h e das 17h30m às 19h, para o Ensino Pré-
Escolar. A Santa Casa está a estudar este assunto, dadas todas as limitações.  
 
Relativamente à avaliação ao Programa de Generalização do Ensino do Inglês aos 3.º e 4.º 
anos, segundo a avaliação da Professora … [representante do Básico], correu muito bem e os 
alunos aprenderam o inglês. Na Escola do 1.º CEB onde correu menos bem, os alunos 
aprenderam igualmente o inglês, apesar de tudo. Na fase do ano lectivo em que correu muito 
mal, procedeu-se à troca de professores e começou a correr bem. Verificou-se grande 
aderência, mas foi menos bom na Escola do 1.º CEB da Chamusca. A Vereadora colocou a 
questão se será vantajoso para os 1.º e 2.º anos, o Ensino do Inglês?  
 
 
A Professora [representante do Secundário] do AVEJICC informou que é a Agência Nacional 
Sócrates que dinamiza este tipo de Projectos. 
 
Relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos, a Prof. … [representante do Básico] 
referenciou que não temos abandono total e completo no 1.º Ciclo. O insucesso escolar 
caracteriza-se pelas retenções que são: 1% - 1.º ano, 18% - 2.º ano, 3% -- 3.º ano, 10% - -4.º 
ano. No 2.º ano as maiores dificuldades registam-se na Língua Portuguesa e no 3.º ano na 
Matemática.  
 
 
Foi ainda discutida a questão dos SPO [Serviço de Psicologia e Orientação], e referindo-se 
que a DREL não dá resposta nesse sentido, verificando-se muita necessidade desse serviço. 
 
No 1.º Ciclo questionou-se a indisciplina que se verifica nas AEC, mais em contexto de sala 
de aula [Música, especialmente] os docentes não conseguem dar a aula, não houve, por parte 
de algumas escolas, a apresentação dos professores das AEC à comunidade escolar. Deve-se 
fazer uma avaliação conjunta com docentes e autarquia. De acordo com o Agrupamento a 
indisciplina piorou em geral, as actividades são pouco lúdicas, mas há que garantir qualidade, 
os tempos das actividades estão de acordo com o Ministério da Educação e têm períodos de 
recreio e são até às 17h30m e não até às l8hOOm. 

p.3 
 
 
 
 
 
ACME48, 
p.3 
 
 
 
 
 
 
ACME48, 
p.3 
 
 
 
ACME49, 
p.3 
 
 
 
ACME49, 
p.3 
 
 
 
ACME51, 
p.4 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

Notas 
 

 

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

 
Está a decorrer um Curso de Educação e Formação para Jovens, com certificação de nível II, 
com a designação de Operador Florestal. Na área do Ambiente está a decorrer um curso 
profissional Tipo 5 e que dá equivalência ao 12.º ano. Neste curso tem –se verificado muito 
bom aproveitamento, e está a ser um sucesso. 
 

ACME49, 
p.2 
 

 

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

 
O Presidente do Conselho Executivo do AVEJICC apresentou os cursos previstos para o 
próximo ano lectivo 2006/2007.  
Foram discutidos entre os parceiros todos os novos dados e informação apresentada pelo 
Presidente do Conselho Executivo. 
 
A Professora … [representante do secundário] referiu que isto já se verificou há alguns anos 
atrás e que as coisas têm vindo a piorar. Antigamente no Pré-Escolar e no 1.º Ciclo ainda se 
conseguia, mas já se conseguiu mais. Os pais preocupam-se com a alimentação, com a 
cantina e não com o percurso escolar, sobretudo no secundário, onde os resultados não foram 
bons.  
 

ACME48, 
 p. 4 
 
 
 
ACME52, 
p. 2 

 

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

O Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Vertical de Escolas e Jardins-de-
Infância do Concelho da Chamusca, iniciou a questão relativa aos Projectos Educativos e 
passou palavra à Professora Responsável pelo 1.º Ciclo do Ensino Básico, … , a qual fez a 
sua avaliação sobre os Programas a decorrer, afirmando que correram bem com excepção de 
um estagio no âmbito da Educação Física que não terá corrido da melhor forma; com os 
técnicos há satisfação plena por parte dos docentes. Relativamente, ao Ensino Pré-escolar, a 
Responsável, Educadora …, fez a sua avaliação, informando que é positiva relativamente aos 
Programas e Centro de Recursos. 
 
O Presidente do Conselho Executivo do AVEJICC, procedeu à apresentação do Projecto 
Biblioteca Escolar, referindo que a Escola Sede faz parte do Programa das Bibliotecas 
Escolares, tendo-se candidatado para a Biblioteca Escolar do 1.º Ciclo e Jardins-de-infância 
do concelho. A Escola da Chamusca foi a escolhida mediante determinados requisitos, sendo 
um deles o facto de ter mais de 100 alunos. Tem financeiramente 12.500€ para o próximo ano 
lectivo 

ACME48, 
p. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME48, 
 p. 2 
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Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

Notas 
 

 
O Presidente [do Agrupamento] mencionou ainda que a nível nacional, estaremos dentro ou 
acima da média. Em relação ao 3.º Ciclo os resultados acabaram por ser também bastante 
satisfatórios, designadamente: 7.º ano — 87,6%, 8.º ano - 87,7%, 9.º ano — 90% dos alunos 
foram admitidos a exame com a possibilidade de transitar de ano. Quanto ao ensino 
secundário e à avaliação interna, foram apuradas as seguintes percentagens: 10.º ano - 
Ciências e Tecnologia - 79%, 11.º ano — 2 turmas: 100% e 78% respectivamente, perfazendo 
uma taxa de sucesso de 90,91%, 12.º ano - 2 turmas: Técnico de Administração — 100% e 
Técnico de Gestão Ambiental — 87,88%, não estando aqui contemplados os resultados dos 
exames nacionais.  
 

 
ACME52,  
p. 2 
 

j.49) Importância atribuída pelos 
actores locais ao CME 

[representante do secundário] A nível nacional os resultados do Agrupamento nos exames 
nacionais do ensino secundário foram muito positivos, ficamos em 9.º lugar na lista das 
melhores escolas do distrito. E no universo de 688 escolas o Agrupamento ficou em 197.º 
lugar a nível nacional.  
 
O Agrupamento fez o seu relatório anual e, em relação às questões dos conflitos (clima e 
ambiente de escola) refere que já se começa a sentir no Pré-Escolar desobediência e recusa 
em participarem em algumas actividades. Está generalizado em todos os níveis de ensino e, 
este ano as coisas têm vindo a piorar. O conselho pedagógico já implementou algumas 
estratégias e já se notam algumas alterações:  
 
 

ACME51, p. 
3 
 
 
 
 
ACME51, p. 
4 

 

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

 
Referiu [representante do básico] ainda que a Câmara Municipal faz um enorme esforço para 
colocar o número suficiente de funcionários para dar apoio às escolas do concelho, pelo que a 
Câmara da Chamusca aposta forte na educação. 
 

ACME49, 
p.2 

 

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

 
A Professora … [representante do secundário] representante da Escola 2/3 S da Chamusca 
informou que o arranque do ano lectivo decorreu normalmente, apesar dos problemas 
habituais inerentes ao início dos anos lectivos. 
 

ACME49, 
p.2 

 

j.52) Os actores locais    
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia 
de Fonte 

Linha 
/página 

Notas 
 

mobilizam/não mobilizam os 
diferentes saberes que circulam 
no CME 

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

O Presidente da Assembleia referiu também que, se deveriam estudar os modelos de ensino 
de cada país, as boas práticas e diferenças entre os países, para que se possam conhecer 
melhor as diferentes experiências.  
Foi feita discussão entre os parceiros sobre as problemáticas na escola, em que o que se 
salientou foi sobretudo a família como o grande problema. 
 
Esta situação [fecho de escolas e a construção do Centro Escolar] gerou a manifestação de 
diversas opiniões entre os presentes, nomeadamente: perigo de desertificação nas freguesias, 
medida meramente politica em detrimento do bem-estar das crianças, perigo da perda de 
identidade, da perda de laços e raízes, perigo da diminuição do número de crianças inscritas 
em Jardim de Infância, perigo de morte” das comunidades. Todos os presentes concordam 
com os perigos enunciados, mas também todos estão conscientes de que os vários indicadores 
afirmam que as escolas vão ter de fechar, sendo preferível ficar prevista essa situação e 
depois não ser necessário concretizar, do que não estar em planeamento e mais tarde não 
existirem verbas para a sua concretização. 

ACME48, p. 
3 
 
 
 
 
 
 
ACME49, p. 
4 
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6. 5. 1 Entrevista ao Presidente da C. M. da Chamusca 

Chamusca, 15 de Setembro de 2009 

 

Entrevistadora: O Sr. Presidente acompanha o processo de constituição dos Conselhos 

locais/Conselhos Municipais de Educação há muito tempo. Desde quando? 

 

Presidente: A Câmara sempre teve, em relação ao sector do ensino, uma atenção muito 

especial. O concelho é muito disperso, com problemas complicadíssimos: crianças com 

aprendizagens difíceis, problemas de alcoolismo, problemas de grande afastamento das 

escolas, algumas delas a 30km da sede da vila, transportes escolares, condições de qualidade 

das escolas. Nós tivemos sempre desde a década de 1980 um acompanhamento sempre 

imediato e muito atento ao ensino. Portanto, nos últimos anos, fomos aperfeiçoando isso e 

trabalhando sempre em rede com as Juntas de Freguesia. Defendemos sempre a existência de 

comissões de pais, para apoiar e até gerirem alguns processos, nomeadamente das refeições 

nas escolas, das pequenas cantinas, que funcionam por protocolos com os Centros de Dia que 

são os nossos fornecedores de refeições. Sobretudo a partir de meados da década de 1990 nós 

fechámos três escolas, quando ainda não se falava em fechar escolas. Temos uma viatura, por 

dia, a transportar meninos. Mete os meninos nos vários níveis de ensino, desde os jardins-de-

infância, até ao secundário. É uma viatura que anda 300Km por dia, só no Concelho da 

Chamusca. Começámos rede pré-escolar, praticamente, em 1981/82. No fim da década de 

1980 tínhamos jardins-de-infância/pré-primária em todas as freguesias. Depois passámos por 

um período de substituição dos equipamentos, edifícios bem apetrechados. Tivemos sempre 

uma relação muito intima com a comunidade local, com a Junta de Freguesia, com os serviços 

de saúde, para nos ajudar, às vezes, a resolver alguns problemas, que não eram propriamente 

problemas de saúde, mas antes sociais e de educação alimentar, como por exemplo, uma 

família que mandava os filhos para a escola com uma lancheira com dois bolicaos e um 

pacote de batatas fritas. Parece que é um sintoma de melhoria da vida normal, mas não é. 

Com os problemas sociais, às vezes é preciso apoiar os pais, mas é preciso saber a quem 

direccionar esse apoio. Portanto, este trabalho foi feito sempre de uma forma assumida, com 

muito poucos meios técnicos, mas com muita ligação ao terreno. Foi sempre um assunto que 

muito nos motivou. Hoje temos uma belíssima rede de parceiros. A rede social no Concelho 

da Chamusca tem 37 parceiros. É muito interessante e difícil de gerir, mas é muito 

entusiasmante. Em qualquer situação, carrega-se no botão e não é preciso empurrar ninguém. 

É preciso só pôr a funcionar o sector que é necessário. É sempre um sector em que eu, 
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pessoalmente, como cidadão, tenho orgulho nele, não como eleito local, por que estou a fazer 

a minha obrigação e devo fazê-lo o melhor que posso e sei, mas como cidadão é um sector 

que sempre me entusiasmou muito. Nós considerámos que era assim que se deveria trabalhar. 

Consideramos um método excelente, pois não se perdem energias, racionalizam-se meios e 

aqui nunca foi preciso estar seis meses à espera para reparar uma porta. É um sistema em que 

se fala com o Presidente da Junta, com um elemento da Associação… 

Por outro lado, o fornecimento das refeições de forma institucionalizada. Temos 

protocolos com todos os Centros de Dia, com a Misericórdia que são os nossos fornecedores 

de refeições. Os outros serviços estão todos a funcionar. As escolas estão bem equipadas. Os 

professores sabem que têm aqui, não uma entidade distante, mas uma entidade próxima, que é 

óbvio que não resolve os problemas que são da competência do Ministério, aí nós não nos 

metemos, mas que ajuda a resolver. No desporto temos os técnicos que vão à escola, 

actividade musical, a vinda à piscina, os meninos têm todas as condições que poderemos 

oferecer, tanto os que estão longe, como os que estão perto. Portanto é um sector que nos 

entusiasma muito. Consideramos que a experiência de trabalho que temos é uma experiência 

de cidadania. O funcionamento em rede do sector social, da saúde, dos pais, da escola, das 

Juntas de Freguesias, do Centro de Dia e também a própria ligação dos velhos com os novos, 

as diferenças de gerações. Os meninos conhecem os velhos e os velhos conhecem os meninos 

que é uma coisa muito importante, do meu ponto de vista. É animador num concelho onde 

muitas vezes acordamos e só temos dificuldades à porta! Agora, tem um custo muito elevado. 

Mesmo nos períodos de crise e tivemos duas, uma geral e uma interna, ficou sempre assente 

que os sectores do ensino, acção social e a saúde eram os três sectores sem diminuição dos 

apoios. Procura-se a racionalização todos os dias, aproveitar o máximo possível, gerir os 

equipamentos da forma mais económica que puder ser, mas sem dizer que não temos 

dinheiro. Não temos dinheiro, mas vamos ver o que é que podemos fazer para que neste sector 

as condições sejam iguais. Isto é a opinião geral, é uma atitude assumida, a Câmara toda 

participa nisso. Este Centro de Inclusão, aonde trabalha a Dra. … [Vereadora da Educação] e 

onde funciona o sector da saúde, da acção social, do ensino, etc…é muito activo, tem muita 

gente. É um sector novo, com técnicos especializados. Temos uma belíssima relação com os 

pais. E os pais fazem parte de uma escola de pessoas que participam activamente noutras 

questões cívicas e essa participação ajuda-nos muito. Às vezes é preciso contratar, por 

exemplo, uma pessoa para uma escola e nós chegámos à malha fina. Em vez de contratarmos 

uma pessoa por qualquer razão, porque achamos que tem perfil, ouvimos a opinião dos pais, 

pois são eles que conhecem aquelas pessoas e vão gerir todo processo. A gestão, ali, tem que 
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ser muito próxima, tem que haver níveis de confiança entre as pessoas e quem lá está a tomar 

conta dos seus filhos…parece uma coisa complicada, mas não é …Nós somos pais reagimos 

assim…, portanto é natural que as pessoas reajam também assim. Nós temos que aprender que 

estas coisas tecnocráticas são muito mais do que isso. Obrigam a comportamentos e nós 

próprios a aprender todos os dias. Aprendemos todos os dias. Não há qualquer problema, pois 

também sabemos pouco. Em resumo, este é o “embrulho” que nos leva a dizer e a estar … 

não é contentes connosco, porque o trabalho nunca está feito, mas que estamos no terreno, 

conhecemos bem o terreno e não temos dificuldade nenhuma em conversar seja com que 

entidade for, desde que sirva para melhorar o serviço. Não temos sede de protagonismo 

rigorosamente nenhuma. Nós queremos é que as crianças venham à escola, que os pais se 

sintam bem na escola. Portanto é essa a cultura que temos e eu sinto-me confortável com ela. 

Por isso é que falo com algum entusiasmo. Temos uma belíssima relação com essas entidades 

todas que, como deve calcular, não é fácil. As próprias freguesias são diferentes, as vivências 

são diferentes e muitas vezes o que se aplica naquela freguesia ao norte não se aplica da 

mesma maneira ao sul. O conhecimento da Dra. …  [Vereadora da Educação] que foi membro 

da Direcção da Escola EB 2/3, a participação dos Presidentes de Junta a participação das 

Comissões de Pais é muito importante. Na abertura do ano lectivo estavam presentes trezentas 

e tal pessoas, Professores, Pessoal Auxiliar, Comissões de Pais, Presidentes de Junta, 

membros das IPSS. Isso é muito importante, pois garante, à partida, uma certa estabilidade. 

Em vez das pessoas, quando há uma chatice, começarem a disparar uns contra os outros, a 

dizer que a responsabilidade é de uns e de outros, começa tudo a perguntar: _O que eu tenho 

que fazer para ajudar a resolver o problema? Há uma belíssima relação de trabalho com o 

sector e isso deixa-nos muito aliviados.  

Desculpe lá eu estar a falar assim, mas não posso falar de outra maneira! 

 

Entrevistadora: Eu tive essa dimensão quando tive acesso à documentação da Comissão de 

Ensino da Chamusca. Essa Comissão foi criada pela Autarquia e por todas essas entidades? 

[Presidente: Todos participaram!] Portanto, foi uma comissão que teve uma vida, evoluiu? 

[Presidente: Sim, sim] Depois apareceram os Conselhos Municipais de Educação. [Presidente: 

Sim.] Como é que se dá esta passagem? 

 

Presidente: Para nós foi natural. Os Conselhos Municipais passaram a ser uma estrutura 

formal. Nós encontrámos sempre formas para resolver os problemas, na área social e na 

educação e também na saúde, embora aí seja mais complexo. Identificados os problemas na 
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educação e na área social tivemos que encontrar saídas para eles, mesmo antes de todas estas 

coisas novas, destes novos formatos organizativos. Quando começaram a aparecer órgãos 

com alguma estrutura formal nós adoptámos o figurino sem alterarmos nada, aproveitando a 

história anterior. 

 

Entrevistadora: Manteve-se a dinâmica! 

 

Presidente: Exactamente. Não foi preciso formalizar uma coisa muito grande, porque o modus 

operandi é uma ferramenta. Era esse o nosso modo de trabalho. Para nós não constituiu 

dificuldade nenhuma. É claro que às vezes aparece uma coisa ou outra, a formatação dessas 

coisas obriga a uma eleição … Eu diria que as pessoas sabem que este clima de grande 

abertura é muito facilitador e evita conflitualidades. Nós entendemos que devemos evitar 

conflitualidade a todo o custo. È claro que conflitualidade existe, mas conflitualidade por 

pequenos procedimentos com coisas menores, não. Esta prática existiu sempre e continua a 

existir. É muito útil e esses órgãos não retiraram dinâmica às outras coisas. Mantemos essas 

pequenas redes de ligação à escola, ás vezes uma pequena comunidade com uma 

particularidade muita própria, questões de transporte e uma série de pequenas coisas e não 

temos tido conflitualidade nesse sector, ao contrário estas entidades todas tem contribuído 

para se viver com confiança. Esta é a minha leitura, que parece muito idílica, mas estou a 

dizer isso com o coração nas mãos e com um brilho nos olhos. Dá-me um prazer especial 

dizer isso, acho que andamos todos, sobretudo os cidadãos que intervêm civicamente ou que 

têm intervenção, seja onde for. Não devemos deixar de valorizar estas experiências. Parece 

que todos os dias só nos dão notícias desagradáveis e parece que tudo corre mal, mas não é 

verdade. Isto não é para dourar figura nenhuma, mas corresponde a um debate, a uma 

experiência de trabalho e a uma opção. Como nós temos um problema gravíssimo, uma área 

gigantesca de 760 quilómetros quadrados, temos 11.000 pessoas, temos distâncias enormes, 

assimetrias complexas, características das localidades diferentes, em função de tudo isto 

tivemos que formatar o trabalho. 

Era isto que gostava de lhe dizer. Agora, acompanho-a ao Centro de Inclusão onde tem 

muito mais documentação e a formatação dos programas. Isto não é despachar! 

 

Entrevistadora: 

Claro, Sr. Presidente. Eu coloco as questões à Sr.ª Vereadora. 
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Presidente: Exactamente. Eu vou acompanhá-la ao Centro de Inclusão. 

 

Entrevistadora: Muito obrigada Sr. Presidente pelo seu contributo. 
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6.5.2 Entrevista à Vereadora da Educação da C. M. da Chamusca 

Chamusca, 15 de Setembro de 2009 

 

Entrevistadora: Sr.ª Vereadora, muito obrigada por me conceder esta entrevista.  

Na entrevista ao Sr. Presidente questionei-o sobre o Conselho Local/Conselho 

Municipal de Educação. Ele fez a apresentação de tudo o que tem sido a intervenção da 

Autarquia, no campo educativo. Falei-lhe da Comissão de Ensino da Chamusca.  

Quais foram as motivações políticas da autarquia para a criação da Comissão de Ensino 

da Chamusca?   

 

Vereadora da Educação: Embora eu não tivesse estado, na altura, no processo tenho uma ideia 

precisa sobre as motivações políticas da autarquia e de todos os outros parceiros, para a 

criação da Comissão. O nosso Concelho sempre apostou forte na educação e sempre 

pretendeu que todos tivessem as mesmas igualdades de acesso a tudo aquilo que era 

importante, desde o pré-escolar, ao 3º ciclo, já que na altura não tínhamos ensino secundário. 

Sem rede social e para que esta máquina funcionasse, uma vez que temos sete freguesias e 

algumas delas bastantes distantes da sede, era preciso haver uma comissão que aligeirasse 

todos estes procedimentos e os canais de informação. Anualmente tínhamos a Festa da 

Ascensão, uma actividade com muito significado e muito trabalhada, onde participavam todas 

as crianças e jovens. Essa actividade era para os jovens, mas também para os idosos. Para que 

funcionasse bem e para que as verbas pudessem ser atribuídas para algumas actividades, tinha 

que haver alguém que as gerisse e que fosse responsável por elas. Na escola, na altura, foi 

sempre a Fátima que fez essa ligação e fê-lo sempre muito bem.  

Depois surgiu a necessidade, através da legislação, creio eu, de se criar um Conselho 

Municipal da Educação. Tivemos que o fazer, teve que ser constituído. O espírito subjacente à 

comissão, segundo o meu ponto de vista, perdeu-se um bocadinho. As actividades eram 

outras, as motivações também passaram obviamente a ser outras. Eu própria tenho a dizer, 

embora presida ao Conselho Municipal de Educação, faço questão de reunir sempre com 

todos os parceiros para falarmos de pontos que são cruciais, mas, de facto, no nosso Concelho 

a educação mexe mais em termos de rede social, pois um dos eixos da rede é mesmo a 

educação, a formação e a qualificação profissional das crianças e dos jovens. Daí que a junção 

destes eixos na rede social faça com que as dinâmicas sejam completamente diferentes e 

distintas. Ontem fizemos a abertura oficial do ano lectivo onde estavam todos os parceiros, 

todos os professores, todos os auxiliares, fornecedores de refeições, as AECs, numa reunião 
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muito alargada onde aproveitámos para falar de projectos, de comissões, de tudo aquilo que 

tem a ver com crianças e jovens, com a educação, não só desta faixa etária, mas também com 

a dos adultos. Creio que as dinâmicas da rede, neste momento, se sobrepõem, um bocadinho, 

às do Conselho Municipal de Educação. Mas ao fim e ao cabo aquilo que se faz no Conselho 

também está sempre presente na rede. Quando se reúnem os parceiros do Conselho 

Municipal, o que é que se pretende fazer? Definir algumas políticas; dar a conhecer em 

termos de sucesso, de insucesso, de abandono escolar, tudo o que se passa nos diferentes 

níveis de ensino; definir a necessidade de criação dos Centros Escolares. Numa primeira fase, 

eu não estava aqui na Câmara e o que o grupo de trabalho definiu foi a importância da criação 

de um centro escolar a norte, na Carregueira, e transformar o Pinheiro, (nunca percebi bem 

porquê), também num centro escolar. Passado algum tempo chegámos à conclusão que não 

seria só por aí que devíamos passar. Neste momento vamos começar a construir o Centro 

Escolar da Chamusca, para ir buscar as escolas mais pequeninas da zona sul. Esta a zona 

ficava completamente desprotegida e achámos que não seria esse o caminho. Definimos, 

exactamente, alguns acertos. Tudo muda, nada é estático. Temos que fazer leituras e 

projecções para o futuro. Quanto fiz a propostas para o centro escolar que congregasse, o que 

fosse possível congregar a sul, foi muito polémico. As pessoas gostam pouco de mudanças e 

acham que a vinda das crianças, ou de algumas crianças mata as freguesias, mata as 

dinâmicas, mas não é isso que mata as freguesias. O que mata as freguesias é a falta emprego, 

não criando emprego, ou não criando dinâmicas de instalação de unidades fabris ou outras. É 

evidente que o mundo é o que é e as coisas têm andado a mudar a um ritmo alucinante e as 

pessoas vão-se embora e não são as crianças que têm esse peso. Com a população que temos 

extremamente envelhecida que ainda vive muito de algumas sinergias locais, os mais velhos 

ficam com os mais novos e isso eu sinto que é importante. Não se retiram crianças por retirar, 

é para lhes dar outro tipo de condições. É evidente que estando aqui, ou mais próximo daqui, 

têm outras oportunidades. É impensável fazer uma biblioteca, uma piscina e um 

polidesportivo em cada sítio. Todos têm direito a usufruir destes equipamentos. Mas deslocar 

crianças de 32Km de distância, todos os dias, não é exequível. Fazemo-lo semanalmente. 

Trazemos as crianças das escolas e dos jardins à sede para terem natação, para terem 

biblioteca. Há muito tempo que o fazemos e continuamos exactamente a oferecer as mesmas 

coisas. O que preside às nossas ofertas é a qualidade. Que interesse é que isto tem para a 

formação e para a estruturação destas crianças? Não são actividades que surgem pelo facto de 

serem moda. Há uma série de actividades muito bem estruturadas e pensadas. No pré-escolar: 

as tecnologias; o gosto pela leitura; a música, porque consideramos que a música é 
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fundamental; o desporto; para além das actividades ligadas às bibliotecas, temos sempre, aí, 

uma série de actividades ligadas ao ambiente. Pretendemos conjugar as várias coisas. É 

seleccionando um livro. Por exemplo, onde eles trabalham os direitos da criança, trabalham a 

sua freguesia: o que é mais estruturante em termos de freguesia. Se eles não amarem a terra, 

por certa a abandonam. Não é? É por aí que nós estruturamos. Para os próximos quatro anos o 

projecto é mesmo conhecer a freguesia e em vez de virem aqui sempre, vão passar a ir daqui, 

para outras freguesias para as conhecer. Chegámos à conclusão que os do Chouto não 

conhecem os do Arrepiado. Nunca lá foram e isso é inaceitável. É esse o nosso trabalho. 

 

Entrevistadora: Neste processo de institucionalização dos Conselhos Municipais de Educação, 

qual o espaço de influência da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da 

Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo, actualmente Comunidade Intermunicipal? 

 

Vereadora da Educação: Eu não estive no processo da constituição e não acompanhei o 

trabalho de campo que foi feito. Nessa altura eu estava no agrupamento, mas sei que o 

trabalho foi entregue a uma empresa que fez o estudo possível, calculo que muito idêntico 

para os onze municípios da Lezíria, embora eu não conheça os outros projectos. Mas quando 

isto é analisado por pessoas que não estiveram … que foi o caso…  

Eu quando entrei aqui, fizemos a instalação formal do Conselho Municipal, há cerca de 

quatro anos, no princípio de 2006, se não estou em erro. Constatei algumas coisas. Muito 

tinha mudado desde o início do processo, nomeadamente as necessidades, a nível de centros 

escolares e de outras. Neste momento temos um grupo constituído, de supervisão, para rever 

todo o processo. Rever o que já se fez, o que nunca se fez e o que está por fazer. É uma equipa 

composta por um técnico da Câmara, que é o nosso coordenador para esta área e por quatro 

elementos do agrupamento. Desde o início do ano passado que eu tenho esta comissão 

prevista, mas que nunca foi possível. Foi um ano muito complicado, a nível de professores, 

com muita coisa que lhes foi pedida e nunca houve condições para iniciar este trabalho. 

 

Entrevistadora: Está a falar da revisão da carta educativa! 

 

Vereadora da Educação: Da carta educativa que é fundamental em todo o processo. Sem a 

rever não faz sentido estar a falar no Conselho Municipal e de outras coisas que, a nível da 

Carta Educativa, nunca foram feitas. È difícil ligar tudo isto: Conselho Municipal com a 

Carta; Conselho Municipal com a Rede. E como estou à frente de todas essas coisas tenho 
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investido muito mais da Rede. É difícil conjugar tudo. Somos sempre os mesmos, há sempre 

sobreposição de técnicos e os dois ou três que estão em qualquer uma destas coisas, repetem 

muitas vezes as mesmas coisas para aqueles que estão sempre presentes. Por outro lado sinto 

que a informação nunca é suficiente para aqueles que só estão presentes algumas vezes e que 

querem saber muito mais. Isto não é muito positivo. Não há um grande investimento da parte 

dos parceiros, temos que dizer isso, porque também são chamados para muitas coisas, mas 

sinto que era possível fazer mais. 

 

Entrevistadora: O sector em que trabalha abarca toda a rede social? 

 

Vereadora da Educação: Tudo. 

 

Entrevistadora: Houve uma reorganização do sector não havendo secções diferenciadas? Não 

é assim? 

 

Vereadora da Educação: Foi tudo reorganizado. Eu não tenho, neste momento, técnico que se 

dedique à educação. Eu abarco essa responsabilidade, o que me leva uma grande parte do 

tempo. Para além da rede e da CPCJ, temos todos os transportes escolares, toda habitação 

municipal e social e a saúde, com todos estes abalos que têm vindo a acontecer ultimamente... 

E para todo esse trabalho temos um técnico. Vale-nos a concentração de todos estes serviços o 

que nos permite abarcar as diferentes realidades e gerir isto numa verdadeira rede. 

Conseguimos resolver muitas coisas porque temos os canais de comunicação e claro que 

alguns são informais. Obviamente! Para resolvermos uma coisa, na altura, não vamos fazer 

um fax ou mail, pegamos no telefone ou vamos ali à saúde… Em termos sociais resolvemos 

muitas situações com uma reunião a que chamados reuniões de emergência social em que, de 

um dia para o outro, ou passadas algumas horas, com meia dúzia de telefonemas, temos aqui 

os parceiros todos e não saímos daqui enquanto a coisa não fica encaminhada, minimizada, ou 

mesmos resolvida, quer para crianças, quer para idosos. Isso é uma mais valia, mas é um 

peso, em termos de responsabilidade, até para os meus técnicos que são chamados a fazer mil 

e uma coisa. 

 

Entrevistadora: Então para que serve o Conselho Municipal de Educação? 
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Vereadora da Educação: É um Conselho de parceiros que eu penso que poderia ter dinâmicas 

muito mais vivas. Talvez por culpa minha. Há muita coisa para fazer. De facto o CME não 

está a desempenhar muito bem, se calhar, o papel para que foi constituído. Apesar de tudo, 

destes constrangimentos, acho que, no nosso município, a educação funciona bem. Poderá não 

haver todos aqueles contactos, todas aquelas reuniões, todas aquelas as formalidades, mas 

apesar de tudo isso, acho que a educação no Município da Chamusca funciona bem.  

 

Entrevistadora: A via informal tem um grande peso? 

 

Vereadora da Educação: Tem! Desde sempre temos tido uma grande preocupação. Sabemos 

que equipamentos degradados não são apelativos e ninguém lá quer estar. Começámos por aí: 

muito boa qualidade nos equipamentos. No pré-escolar é quase tudo novo; no primeiro ciclo é 

quase tudo requalificado. Toda a gente tem auxiliares do município, sem que o Ministério da 

Educação nos tenha dado nada. Não deu e nem dá. Fazemos questão que todas as crianças 

tenham um adulto de referência para as acompanhar. Não é só por termos as refeições e os 

prolongamentos. Antes disso já tínhamos, porque consideramos que isso é fundamental e 

porque queremos manter esta qualidade para os manter ligados à sua terra. Consideramos que 

isso é fundamental. Oferecemos tudo o que há para oferecer. Os pais têm oportunidade para 

aderir, ou não, às nossas propostas, em todos os níveis e isso é importante e acho que é 

reconhecido. 

 

Entrevistadora: Qual o balanço que faz da intervenção do Conselho Municipal? O que 

mudaria? 

 

Vereadora da Educação: O que mudaria? Se eu conseguisse mudar algumas cabeças, não no 

sentido de mudar para o meu jeito…o que eu gostaria é que todos gostassem da educação 

como eu gosto. Gostava que sentissem isto como de interesse de todos. Acho que tudo 

começa naquilo que nós formos capazes de dar às nossas crianças e é de pequeninos. Só por aí 

é que nós vamos conseguir mudar o país, com gente mais habilitada, mais informada, com 

mais competências. Isso adquire-se, desde pequenino. Quanto aos pais: já perdi um bocadinho 

as expectativas, pois acho que é muito difícil e nem acredito em escolas de pais. Eles já 

andaram na escola. Se não a valorizaram e não a valorizam actualmente não conseguem 

passar uma mensagem positiva aos filhos. Não me parece que nós consigamos fazê-los 

regressar à escola para serem nossos parceiros naquilo que os filhos devem sentir em relação à 
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escola. Eu gostava que eles sentissem que a escola é um parceiro sempre disponível para a 

educação dos seus filhos e não um depósito. Não queria que aquilo fosse sentido como tal, 

mas acho isso uma tarefa um bocado complicada. Há pouco tempo, tive uma reunião em que 

uma mãe dizia: “_Quer queira, quer não, os prolongamentos são para nós ficarmos a trabalhar 

descansados e eles ficarem ali”. Eu respondi-lhe que não podia ver isso assim, pois não é esse 

o espírito (não sou a favor de se investir… porque o dinheiro é de todos e custa-nos a 

ganhar… que não era o caso dela, que não trabalhava). Expliquei-lhe que todas estas ofertas 

que se fazem têm de ter um cunho de qualidade e as crianças têm que saber que estão ali 

numa actividade, que é lúdica, mas com a finalidade de aprenderem. Que não é preciso grande 

rigidez, mas acharem que os filhos estão ali para ocupar duas horas e não fazerem nada … e 

coitadinhos… ainda são vítimas dos professores que estão à sua frente…então levem-nos para 

casa que não vale a pena! Assim não! E ainda por cima a conversa que têm comigo é a mesma 

que têm com os filhos. Eles olham para o professor com falta de respeito. Estas conversas que 

têm com os filhos, de uma forma indevida, sem medirem distâncias são o nosso grande 

problema. 

Eu considero que o Conselho Municipal é importante. Se calhar devia ter outra 

dinâmica, que, infelizmente, ainda não lhe consegui imprimir. Mas apesar disso, a qualidade 

da educação, que é aquilo que se pretende, as leituras que se devem fazer, os novos caminhos, 

os novos percursos que têm que ser feitos a nível da educação. No nosso concelho é mais fácil 

de gerir, pois temos só um agrupamento. Há coisas que têm sido propostas no Conselho 

Municipal que têm sido seguidas. Por exemplo a última foi a criação de um centro de novas 

oportunidades. Sentíamos isso como uma necessidade para o concelho. Não sabemos quem 

faz a qualificação da informação, porque esses dados não são dados ao município. Olho para 

as estatísticas do Centro de Emprego e continuo a ver a quantidade de desempregados que 

temos, sem o primeiro ciclo, outros com o segundo ciclo, outros com o terceiro. Isso 

preocupa-me porque muitos destes desempregados, eu conheço-os quase todos, não 

conseguem arranjar trabalho, nem nunca conseguirão arranjar trabalho, por falta de 

competências e têm que as arranjar… pequenas vitórias que vamos conseguindo que são 

importantes… 

 

Entrevistadora: Muito obrigada 

 

Vereadora da Educação: Espero tê-la ajudado.
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6.6 Notas de campo do CME da Chamusca 
 

19 de Abril de 2007 
 

Fui recebida pela Dr.ª … , vereadora da educação da autarquia da Chamusca. Da mútua 

apresentação fiquei a saber que é professora de carreira e que coordena este departamento 

desde 2005.  

Comecei por lhe explicar o sentido do meu trabalho e manifestei-lhe o interesse pessoal 

em compreender o processo de criação do CME. Comecei por lhe perguntar se a Chamusca 

teve Conselho Local da Educação, ao que me respondeu que não. Surpreendida com a 

resposta, precisei a natureza do Conselho e levantei a hipótese de ter tido outra designação. 

Respondeu-me então que se lembrava de um projecto, melhor de um movimento onde 

participavam representantes da autarquia e das escolas, que se reuniam para reflectir sobre 

política educativa. Havia reuniões regulares mas achava que não se lavravam actas, pois não 

tinha encontrado esses registos na autarquia. No início do ano todos os professores do 

concelho eram convidados para uma reflexão sobre a educação e os seus problemas. Falou-me 

que a designação desses encontros era a de “multiprof”, que não se lembrava bem do tipo de 

organização que os suportava, mas que uma sua colega, a Dr.ª …, vice-presidente de um dos 

agrupamentos escolares me poderia dar informações muitos úteis sobre todo este processo. 

Para facilitar o contacto com a Dr.ª … [vice-presidente de um dos agrupamentos 

escolares]  tomou a iniciativa de, logo ali, ela própria lhe ligar, dando-me assim a 

oportunidade de imediatamente recolher mais informações. Apresentou-me como colega e 

investigadora e passou-me o telefone, para que eu pudesse colocar-lhe as questões que 

achasse mais convenientes. Questionada sobre o movimento de que me falara a vereadora, 

disse-me que se tratava da Comissão do Ensino do Concelho da Chamusca, entidade que 

recebia verbas da autarquia, do Governo Civil e do Ministério da Educação; não se lembrava 

da existência ou não de actas, mas tinha um dossier antigo onde, eventualmente, poderia 

encontrar alguma informação que me interessasse. Combinamos que eu iria à sua escola para 

com ela falar sobre estes assuntos. 

Retomei a conversa com a Dr.ª … [Vereadora da Educação] e fiquei a saber que essa 

comissão tinha a função de promover a articulação entre os diferentes níveis de ensino. 

Começou por ser um núcleo organizativo das tradicionais festas da semana da “Ascensão”, 

encarregue do planeamento das actividades educativas de um dos dias dessa festa, tendo 

depois adquirido outra dinâmica, especialmente no tocante a encontros de professores. Na sua 

opinião deve ter começado entre 1992 e 1995. Não havia actas, mas dessa iniciativa teria 
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restado um trabalho feito por alguns colegas numa acção de formação no Centro de Formação 

do Entroncamento, no ano lectivo 1997/98, com o formador …, que tinha como tema “ o 

projecto educativo da Comissão de Ensino do Concelho da Chamusca”.   

Falou desta última comissão como uma entidade muito informal, preocupada em reunir 

as pessoas com a finalidade de as consciencializar para a necessidade da cooperação, pois o 

trabalho de todos e de cada um tinha a mesma finalidade. Fez um reparo em relação à tradição 

de trabalho conjunto, que estabelecesse a interligação entre os vários ciclos de ensino. 

Havendo uma lógica de continuidade de uns ciclos para os subsequentes, os delegados do 2º 

ciclo reuniam-se com os professores do 1º ciclo no intuito de definirem os prés requisitos que 

os alunos deveriam ter adquirido quando transitavam para o 2º ciclo.  

Afirmou ainda que desde sempre houve um trabalho com as crianças no sentido de se 

lhes proporcionar o máximo possível de aprendizagens, por exemplo, através de actividades 

de complemento curricular como a música, a informática e a natação, e que as novas 

orientações do ministério da educação apenas implicaram a alteração dos calendários. 

Acrescentou que para o ano lectivo de 2007/2008 irá funcionar uma nova actividade, a 

educação ambiental, que se prende com a particularidade da região e com o investimento do 

município na preservação do ambiente. Como se trata de uma zona rica em recursos 

cinegéticos, chegou-se à conclusão que seria útil a criação de um curso CEF nesta área, 

projecto que envolveu a autarquia, os empresários e as escolas. Assim se procurou encontrar 

uma saída profissional para muitos jovens, investindo numa formação orientada para uma 

profissão concreta. 

Falou-me do PEPT 2000 e da criação do Centro de Recursos Educativos e referiu-se à 

dinâmica que se estabeleceu envolvendo as juntas de freguesia em torno das novas 

tecnologias, com periodicidade semanal; a metodologia utilizada pela autarquia consistiu no 

estabelecimento de parcerias e de protocolos. 

Orientei de novo a conversa para o CME, procurando saber o ano da sua criação e 

pedindo informações sobre a sua orgânica e sobre os temas abordados nas reuniões deste 

órgão. Respondeu-me que o CME foi criado em 2003, quando foi necessário fazer a carta 

educativa, documento aprovado em 2006. Falou-me de aspectos relacionados com o sistema 

de representatividade, referindo que os representantes dos professores resultam das propostas 

apresentadas pelo Conselho Executivo do AVEJICC, único existente no concelho. Quanto aos 

temas abordados nas reuniões desse órgão, falou-me dos projectos educativos, tanto os 

autárquicos como os europeus, dos transportes escolares e dos apoios sócio educativos. Estes 

relatórios eram enviados antecipadamente para todos os elementos do CME. Considerou que 
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este órgão nunca correspondeu ao que dele seria de esperar, embora no seu seio sempre se 

tivessem feito balanços da acção realizada e reflexões sobre os problemas existentes. Falou do 

fraco empenho das famílias, que considerou pouco críticas, pois mesmo quando a crítica 

existia revestia-se sempre de propósitos pouco construtivos. Considerou o CME, antes de 

mais, um lugar de encontro e de partilha de conhecimentos e de experiências. 

Para finalizar a nossa conversa, solicitei a documentação existente sobre o CME, mas 

como esta não estava disponível, ficou de me ser enviada pelo correio. 

Já no meu carro aproveitei para registar as últimas impressões, que se prendem com o 

perfil profissional desta vereadora, uma professora de carreira. A dada altura da conversa 

referiu-se à importância de ter tal profissão, pela competência acrescida para olhar para as 

questões da intervenção da autarquia pelo prisma pedagógico. Aliás, notei pelas suas 

respostas, marcadas por uma matriz de natureza pedagógica muito centrada nas escolas e nas 

aprendizagens dos alunos. 

Quanto à informação que me foi inicialmente transmitida de não ter existido o CLE, este 

aspecto deverá ser ainda por mim confirmado; a vereadora falou-me na possibilidade de 

contactar uma senhora de nome …, supostamente conhecedora da existência deste tipo de 

entidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


