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1. DOSSIÊ DO CONSELHO LOCAL DE EDUCAÇÃO/ 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

AUTARQUIA DE ALMEIRIM 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.1 – Contextualização geográfica do Concelho de Almeirim 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 de Almeirim, Relatório final, p. 9. 
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1.1 Breve monografia do CLE/CME de Almeirim 

 

I. Processo de transição/instalação do CLE/CME 

1- Conselho Local de Educação/Conselho Municipal de Educação 

Figura 1.2: Cronologia do Conselho Local/Conselho Municipal de Educação de Almeirim. Fontes: Actas do 
Conselho Municipal de Educação de Almeirim. 
 

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

Municipal de Educação (CME)1 de Almeirim remete-nos, num primeiro momento, para o ano 

de 2003, mais propriamente para a reunião de Câmara de 10/12/2003, data associada à 

decisão de constituição do CME; dois meses mais tarde, esta iniciativa é corroborada pela 

Assembleia Municipal, de 22 de Fevereiro de 2004 (cf. Notas de campo do CME de 

Almeirim, p.77; Checklist do CME da Autarquia de Almeirim, p. 28). Não há qualquer 

experiência anterior de Conselho Local de Educação. A memória histórica dos actores 

autárquicos transmitida pelos seus testemunhos orais evoca as relações de proximidade e de 

diálogo com os actores locais e especialmente com as escolas; justifica, naquele contexto 

preciso, a pouca utilidade do CLE; referencia a não motivação da autarquia em dar vida a uma 

entidade desta natureza, quando outros o fazem; reconhece, à posteriori, a falta de visão 

estratégica desta opção:  

Inquiri-a sobre o ano da criação do CME e se essa criação resultou de um processo de passagem do CLE 
para o CME. Respondeu-me que não existiu CLE em Almeirim e que o CME fora criado em 2003 como 
resultado do decreto regulamentar. Para precisar a data de criação fez um contacto telefónico, tendo 
solicitado o dossier do CME (cf. Notas de campo do CME de Almeirim, p.78). 
 
Há quase 20 anos. Faz em Dezembro 20 anos. Talvez por ter entrado num momento em que estas coisas 
não tinham grande relevância para a vida autárquica e talvez por ter vivido a evolução dos tempos 
antigos, para os tempos modernos, digamos assim (cf. EPCM6, p. 70). 
 
Talvez um defeito meu de não ter tido sensibilidade para criar o Conselho Local de Educação, mesmo 
antes da legislação (cf. EPCM6, p. 70). 

                                                 
1 Para a reconstituição do processo político do CLE/CME de Almeirim mobiliza-se o seguinte corpus 
documental: notas de campo das visitas exploratórias à autarquia de Almeirim, referentes à comunicação 
presencial e por e-mail com a Vereadora da Educação e com a Chefe de Divisão; entrevista ao Presidente da 
Câmara de Almeirim; Regimento do CME; actas das reuniões do CME (cf. Inventário do acervo documental de 
Almeirim, p. 25). 
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Mas há um aspecto muito importante. Na nossa autarquia temos tido, desde sempre, uma relação muito 
próxima com os agentes, com os professores, com os pais. Portanto, sempre houve esta interacção, por 
hábito e por maneira de estar na vida. Também sou professor. Estive num Conselho Directivo. Na altura 
ainda eram os Conselhos Directivos. Esta aproximação da vida escolar sempre foi uma constante e por 
conseguinte não sentíamos necessidade de formar o Conselho Local (cf. EPCM6, p. 70). 

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

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

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

autarquia de Almeirim, concretiza as directivas nacionais e inicia o processo de constituição 

do CME, contactando todas as estruturas representadas e 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, nomeadamente os representantes dos 

educadores/professores, pelos respectivos Conselhos Pedagógicos, dos agrupamentos/escola 

secundária, saindo do Agrupamento Febo Moniz, a representante da Educação Pré-Escolar, do 

Agrupamento de Fazendas de Almeirim, a representante dos professores do Ensino Básico e 

da única Escola Secundária existente no concelho, o representante dos professores do Ensino 

Secundário (cf. Notas de Campo do CME de Almeirim, p.81). 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 coordenação e consulta, que tem por 

objectivo promover, a nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a 

intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais 

identificados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as 

acções consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do 

mesmo” (cf. Inventário do acervo documental do CLE/CME de Almeirim, RCME1, p.1): 

Desde o início deste mandato, visto que os Conselhos Municipais de Educação tiveram o seu ponto alto 
de importância, enquanto órgãos de acompanhamento da actividade de educação no concelho e também 
como elemento de aconselhamento do executivo municipal, sobretudo, na elaboração da Carta Educativa 
(cf. EPCM6, p. 69). 
 
Foi fundamental para a política de educação do nosso concelho. O tempo passa depressa, mas penso que 
começou ainda no mandato anterior e entrou neste mandato (cf. EPCM6, p. 69). 
 
Foi a necessidade de constituir estes novos órgão que também foram estabelecidos pela própria 
legislação, por aquilo que nos foi imposto (cf. EPCM6, p. 70) 
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Interpretámos o aparecimento do Conselho Municipal como sendo um órgão que podia acompanhar a 
elaboração das cartas educativas (cf. EPCM6,p. 70). 
 
No Regimento do CME de Almeirim 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 pontuais, por grupos de trabalho: 

Organigrama n.º 1.1 – Funcionamento do CME de Almeirim. 

 
Fontes: Actas do CME de Almeirim; Regimento do Conselho Municipal de Almeirim (cf. Inventário do 

acervo documental do CLE/CME de Almeirim, RCME1). 

 

 Os representantes são designados pelo período correspondente ao mandato autárquico. 

Como direitos e deveres dos intervenientes evocam-se os deveres da assiduidade e 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 

factor de diferenciação relativamente ao regimento tipo da ANMP, consta: a referência à 

possibilidade do CME integrar novos representantes, desde que previstos no art.º5.º do 

Decreto-lei 7/2003, de 15 de Janeiro (cf. RCME1, art.º 3.º, ponto 3).  

Finalmente já no ano lectivo de 2003/2004 tem lugar a primeira reunião, da qual se 

desconhece data e ordem de trabalhos2. 

 

II - Composição e funcionamento do CME 

1- Composição 

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

Presidente da Câmara Municipal; o Presidente da Assembleia Municipal; o Vereador da 

Educação; o representante das juntas de freguesia; o Director Regional da Educação ou quem 

o substitua; a representante do pessoal docente do Ensino Secundário público; a representante 

                                                 
2 Existe um hiato temporal e documental entre a tomada de decisão da constituição do CME e as primeiras 
reuniões desta entidade que se encontram documentadas. Assume-se o ano de 2003/2004 como sendo o da 
instalação e do início de funcionamento do CME de Almeirim: identifica-se uma reunião; salvaguarda-se a 
possibilidade da existência de outras reuniões, das quais não se conhecem quaisquer registos. 

CME 
Almeirim 

 

 
Plenário 

 
Grupos de Trabalho 
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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. 

RCME1, art.º 3º, ponto 4), como também dispor de apoio logístico e administrativo (cf. idem, 

art.º 4.º e 17.º). A escolha do Presidente da Câmara, aconselhado pela Vereadora recai desde o 

primeiro momento nos Presidentes/Vice-Presidentes dos Conselhos Executivos dos três 

Agrupamentos e da Escola Secundária Marquesa de Alorna, empenhado em ouvir e dialogar 

com as escolas e com as suas direcções e a obter a sua aprovação em termos da intervenção 

autárquica, em matérias educativa e de apoio socioeducativo; mas também noutros elementos, 

como a Directora Técnica da Santa Casa da Misericórdia, quando se trata de discutir as 

ofertas educativas das IPSS, no pré-escolar ou se aborda projectos de ensino privado; 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. O Presidente e a Vereadora da 

Educação fazem-se acompanhar da Técnica da Divisão da Educação e da Acção Social que os 

assessoria, na apresentação das propostas de preparação/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 Autarquia de 

Almeirim, p.36). Antecipadamente estas propostas/relatórios são enviados para todos os 

representantes e convidados do CME, para conhecimento e análise prévios.  

 

2- Regularidade/assiduidade do/no CME 

As informações referenciadas decorrem da leitura e análise das actas de sete, das oito 

reuniões do CME relativas ao período3, que vai do ano lectivo de 2003/2004, ao ano lectivo 

2007/2008. O quadro seguinte procura sistematizar esses dados: o período estudado, em 

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

                                                 
3 Inventário do acervo documental do CME: Autarquia de Almeirim, p. 25. 
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presenças/ausências dos representantes, dos técnicos da autarquia, dos convidados, dos 

especialistas convidados, nas reuniões do CME: 

 

Quadro 1.1 – Presenças/ausências dos representantes/convidados/especialistas no CME de Almeirim – 
2003/2004 a 2007/2008. 

 
Fontes: Actas do CME de Almeirim, 2003/2004 a 2007/2008; Notas de campo do CME de Almeirim (cf. 
Checklist do CME da Autarquia de Almeirim, p.35). 
  

Ao longo de dois mandatos autárquicos e abrangendo cinco anos lectivos, o CME de 

Almeirim reúne, pelo menos4, 8 vezes: no 1.º mandato, de 2003/2004 a 2004/2005, reúne 3 

vezes; no 2.º, de 2005/2006 a 2007/2008, reúne 5 vezes. O número de reuniões por ano 

lectivo é variável:  

Tabela 1.1 – Número de reuniões do CME de Almeirim, por Ano Lectivo. 

 

Fontes: Actas do CME de Almeirim (cf. Checklist do CME da Autarquia de Almeirim, p. 33).  

                                                 
4 Não se conhece, com exactidão, o n.º de reuniões tidas no ano lectivo de 2003/04. Ler a nota de roda pé n.º 2, p. 
11. 

Ano Lectivo N.º de reuniões do CME 

2007/2008 2 

2006/2007 1 

2005/2006 2 

2004/2005 2 

2003/2004 1 

2002/2003 0 
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Nestes encontros estão previstas 17 presenças, correspondentes 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 em 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 assíduos, sempre que convocados: os Presidentes dos 

Conselhos Executivos dos Agrupamentos/Escolas do Concelho. Mas também com outros 

convidados, como a Directora Técnica da Santa Casa da Misericórdia ou ainda com 

especialistas, como os técnicos da empresa CEDRU.  

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

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

por mandato e por reunião:  

Por mandato, permitindo-nos referenciar: a presença, quase constante do Presidente; a 

presença ininterrupta da Vereadora da Educação, da representante das IPSS, do representante 

dos Pais das Fazendas de Almeirim e da representante dos Professores do Pré-Escolar; a boa 

assiduidade dos restantes representantes dos professores, do representante dos Pais de 

Almeirim e dos representantes de alguns subsistemas, nomeadamente da Segurança Social e 

das Forças de Segurança; a presença irregular do Presidente da Assembleia Municipal, do 

representante das Juntas de Freguesia5, do representante da Saúde6 e do Coordenador 

Educativo da Lezíria do Tejo; a presença pontual do representante da Associação de 

Estudantes e dos representantes da Juventude e Desporto e do Emprego. As direcções das 

escolas marcam o seu espaço, pela presença, nem sempre continuada, de um membro do 

Conselho Executivo ou dos Coordenadores de Ciclo7: a representatividade tanto se concretiza 

pela comparência do presidente/vice-presidente de cada um, dos três agrupamentos8; como 

pela dupla acumulação de funções do representante do Ensino Básico/Agrupamento de 

Escolas de Fazendas de Almeirim e do representante do Ensino Secundário/Escola Secundária 

                                                 
5 O representante das Juntas de Freguesia não participa nas reuniões do 1.º mandato; no 2.º mandato, quando se 
dá a mudança de representante passa a ter uma boa assiduidade. 
6 A assiduidade do representante da Saúde é muito similar à da do representante das Juntas de Freguesia. 
7 A presença dos Coordenadores de Ciclo do Agrupamento Febo Moniz é habitual. 
8 No 1.º mandato é, unicamente, convidada a Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Febo Moniz, 
quando se trata de discutir a mudança/transferência de alunos, da Escola Básica para a Escola Secundária 
Marquesa de Alorna; a presença do interlocutor deste estabelecimento é protagonizada pelo representante do 
Secundário, simultaneamente Presidente/Vice-Presidente do Conselho Executivo da mesma escola. 
No 2º mandato, mesmo após o debate sobre a verticalização do Agrupamento Horizontal Almeirim/Tapada e sua 
integração no Agrupamento Febo Moniz mantém-se a dupla representatividade das entidades iniciais; só por esse 
facto se explica a existência de dois elementos vindos do Agrupamento Febo Moniz. 
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Marquesa de Alorna9. A directora técnica da Santa Casa da Misericórdia é chamada quando o 

tema se orienta para o alargamento de oferta privada no pré-escolar e no 1º ciclo do Ensino 

Básico. Os técnicos da CEDRU intervêm no CME no período de diagnóstico, projecto e 

aprovação da carta educativa: a redefinição da rede escolar, fecho de escolas do 1.º ciclo, a 

construção dos centros escolares, opções para o ensino profissional e a verticalização do 

Agrupamento Horizontal de Almeirim/Tapada são alguns dos temas tratados. 

Por reunião, permitindo-nos referenciar: o funcionamento do plenário, sempre, com 

mais de metade dos seus membros; a presença da quase totalidade dos representantes, quando 

se trata de discutir temas centrais, respondendo positivamente à mobilização do Presidente e 

da Vereadora da Educação. Em matéria de assiduidade assinala-se: a predominância do 

Presidente; da Vereadora; dos representantes dos professores; dos representantes dos pais; dos 

representantes das IPSS, da Segurança Social e das Forças de Segurança; a presença assídua 

dos dois elementos do Agrupamento Febo Moniz, marcando a sua dupla representatividade, 

dando voz a Almeirim e à Tapada; a presença quase constante do Agrupamento de Fazendas 

de Almeirim e da Escola Secundária Marquesa de Alorna, interesses personalizados, 

respectivamente, pelos representantes do Ensino Básico e do Ensino Secundário: 

 

O principal problema resultava da perda de representatividade. Como os representantes dos ciclos 
acabavam por não representar todos os agrupamentos, e como se sentiram dificuldades de comunicação 
entre as escolas e a autarquia, houve a necessidade de integrar no CME um representante de cada 
agrupamento, sem direito de voto, mas cuja presença que permitia melhorar a comunicação (cf. Notas de 
campo do CME de Almeirim, p. 79). 
 
Penso até que nem pensava ir tão longe. Também nunca senti da parte de nenhum elemento do Conselho 
Municipal de Educação críticas quanto à sua falta de assiduidade. Ninguém me disse: _ Olhe, afinal já 
não reunimos aquele Conselho há não sei quanto tempo… temos necessidade de o fazer! Aquilo que está 
na Carta Educativa estamos a cumprir (cf. EPCM6, p. 73). 
 
O balanço é positivo. Penso que no processo democrático que vivemos é fundamental, pelos elementos 
que fazem participação dele. É curioso que nós próprios, na constituição do Conselho Municipal de 
Educação sentimos necessidade, pelo menos para, mesmo sem direito a voto, mas com assistência, da 
participação das Associações de Estudantes. Achamos que é importante que a voz dos alunos se fizesse 
ouvir. Acho que no regime democrático, como o nosso, o Conselho Municipal de Educação tem toda a 
razão de existir e de estar contemplado em lei e ter a aceitação que tem. Acho-o indispensável na nossa 
vida democrática (cf. EPCM6, p. 74). 

 
 

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 assumem a continuidade da sua intervenção; 

                                                 
9 No Quadro 1.1 essas acumulações de representações aparecem referenciadas por c) e d). 
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outros são alvo de troca. As alterações decorrem, da rotação de cargos, fruto da mobilidade no 

interior dos serviços, nos diferentes subsistemas; mas também de um novo processo de 

eleição de representantes10. A equipa autárquica mantém-se inalterável; os representantes dos 

Pais das Fazendas de Almeirim, da Segurança Social e das Forças de Segurança continuam 

em pleno. Os restantes membros passam a ter uma nova representação. Para tal 

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

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

mandatos; o modo de presidir e orientar o CME pelo Presidente da Câmara11; a relação de 

proximidade da Vereadora com as escolas; a forma como a autarquia organiza o seu sector da 

educação: 

 

Começou por se apresentar e enfatizou o facto de ser professora do 1º ciclo e de se encontrar há catorze 
anos na autarquia, com a responsabilidade pelos pelouros da educação e da acção social, cargo que 
acumulou com a docência durante muitos anos; agora, depois de se ter reformado, passou a desempenhar 
o cargo a tempo inteiro (cf. Notas de campo do CME de Almeirim, p. 77). 

 
Eu entendo que a presença da Vereadora nas reuniões dos agrupamentos é uma coisa e a reunião do 
Conselho Municipal de Educação, no seio de município, é outra coisa. Tem outra representatividade, tem 
outro fim e devia reunir com mais assiduidade. Talvez fosse uma maneira de trazer os problemas da 
escola para o Município, sem virem apenas pela via da Vereadora da Educação. Eram os pais, os 
professores, outros agentes que trariam para o seio do Município essa informação, que era importante 
fazê-lo. Com a Vereadora da Educação, actualmente, não tem funcionado muito bem (cf. EPCM6, pp. 71-
72). 
 
Nós, como Benavente e todos os outros municípios da Área da Lezíria encomendámos as Cartas 
Educativas a uma empresa especializada no assunto e eles debateram connosco, Conselho Municipal de 
Educação, os estudos que iam fazendo, as conclusões que iam tirando e a forma final da Carta Educativa. 
Por isso, é que eu considero que uma e outra não são incompatíveis, complementam-se, porque o 
conhecimento e a experiência e as preocupações do Conselho Municipal de Educação foram vertidas na 
Carta Educativa que foi feita, como eu digo, por outra entidade (cf. EPCM6, p.70). 
 
 
Para além do funcionamento em plenário, o CME conta no ano lectivo de 2005/06 com 

a intervenção de um grupo de trabalho, criado por iniciativa presidencial. Serve para analisar 

um projecto específico a desenvolver; para procurar consensos sobre o tema polémico da 

verticalização do Agrupamento de Almeirim/Tapada; para redigir propostas e recomendações 

                                                 
10 Os representantes dos professores são eleitos pelos Conselhos Pedagógicos dos Agrupamentos/Escola 
Secundária: o representante do pré-escolar sai do Agrupamento Febo Moniz; o do ensino básico do 
Agrupamento das Fazendas; o do secundário da Escola Secundária Marquesa de Alorna (cf. Notas de campo do 
CME de Almeirim, p. 81 ). 
11 Professor de profissão, como faz questão de referir, pauta a sua acção pela proximidade com todos os agentes 
educativos e com a vida escolar: “Mas há um aspecto muito importante. Na nossa autarquia temos tido, desde 
sempre, uma relação muito próxima com os agentes, com os professores, com os pais. Portanto, sempre houve 
esta interacção, por hábito e por maneira de estar na vida. Também sou professor. Estive num Conselho 
Directivo. Na altura ainda eram os Conselhos Directivos. Esta aproximação da vida escolar sempre foi uma 
constante e por conseguinte não sentíamos necessidade de formar o Conselho Local” (cf. EPCM6, p. 70). 
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(cf. Checklist do CME da Autarquia de Almeirim, p.38). É criado um único grupo de 

trabalho: 

Quadro 1.2 – Grupos de Trabalho do CME de Almeirim. 

Ano 

Lectivo 

Grupos de Trabalho 

 

Composição Temas/Actividades 

 
 
 

2005/06 

 
 
 

Carta Educativa 
 

Representantes dos 
professores do Ensino Pré-
Escolar, do Básico e do 
Secundário; 
Representantes dos 
Agrupamentos/Escola 
Secundária; Equipa da 
CEDRU 

 
 

 
Alterações à Carta Educativa 

Fontes: Actas do CME de Almeirim (cf. Checklist do CME da Autarquia de Almeirim, pp. 37-39). 

 

4 – Agendas das reuniões do CME 

 

Também havia o hábito de informar antecipadamente os conselheiros da proximidade das reuniões do 
CME, solicitando-lhes o envio de propostas para debate; mais tarde eram-lhes enviadas as convocatórias, 
com a súmula dos temas mais prementes a serem tratados. Perguntei se essas alterações estavam 
registadas no regimento do CME (cf. Notas de campo do CME de Almeirim, p. 80). 
 
As agendas das reuniões do CME são definidas pela autarquia, mais propriamente pela 

Vereadora e pela Técnica da Divisão da Educação, mobilizando para tal, a intervenção dos 

conselheiros e dos convidados: informam-nos antecipadamente da proximidade das reuniões 

do CME; solicitam-lhes o envio de propostas para debate; mais tarde são-lhes enviadas as 

convocatórias, com a súmula dos temas mais prementes a serem tratados, previamente 

aprovadas pelo Presidente; às quais se anexam os respectivos relatórios (cf. Notas de campo 

do CME de Almeirim, p. 80). Identificam-se os temas mais importantes incluídos nessas 

agendas: carta educativa; construção dos Centros Escolares; verticalização dos agrupamentos; 

funcionamento dos agrupamentos/escolas; escola a tempo inteiro; qualificação e 

requalificação do parque escolar. Estes são os temas transversais que alimentam as discussões 

nas reuniões do CME, nas quais participam, de diferente modo, os representantes, os 

convidados e os especialistas. A contabilização destas intervenções, referenciadas sempre que 

cada membro toma/retoma a palavra, ao longo das sessões do CME, dá lugar ao quadro 

seguinte que se interliga com o quadro 1.1: 
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Quadro 1.3 – Intervenções dos representantes/convidados/especialistas no CME de Almeirim – 2003/2004 a 
2007/2008. 

 
Fontes: Actas do CME de Almeirim, 2003/2004 a 2007/2008; Notas de campo do CME de Almeirim (cf. 
Checklist do CME da Autarquia de Almeirim, p. 45). 
 

Da leitura transversal, por mandato, denota-se a intervenção marcante da Vereadora, na 

defesa dos projectos/pareceres da autarquia; no confronto/consenso com os restantes 

representantes. Ressalta a acção apaziguadora do Presidente da Câmara, como orientador das 

reuniões, sempre empenhado em dar conta dos projectos em matéria de política educativa 

local, mas também regional, na sua dupla responsabilidade de autarca e de Presidente da Junta 

da CULT; em gerir conflitos e em criar consensos; em dinamizar o CME como fórum de 

debate, de consulta, de validação da sua intervenção. Dos restantes autarcas, sobressai a 

pouca, mas incisiva intervenção do Presidente da Assembleia Municipal, na sua crítica à 

exclusão escolar, pela defesa de efectiva igualdade de oportunidades para todos os alunos, 

pela melhoria da posição do concelho de Almeirim, no ranking nacional das escolas; também 

sobreleva a única participação do representante das Juntas de Freguesia, quando se refere aos 

benefícios da permanência dos alunos no mesmo espaço escolar, do 1.º ao 3.º ciclo do Ensino 

Básico (cf. Checklist do CME da Autarquia de Almeirim, pp. 41-44). 

Do representante da DREL, destaca-se: no 1.º mandato, a ausência de 

presenças/intervenções; no 2.º mandato, a falta de continuidade na representação, entregue a 
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personalidades diferentes12; as intervenções circunstanciais sobre o seu papel no CME e nas 

escolas, e sobre as competências dos conselhos executivos. Dos dois representantes dos pais 

referencia-se a sua participação diferenciada: a acção directa e crítica do representante das 

Fazendas de Almeirim, contra fecho das escolas do 1.º ciclo, o não cumprimento da oferta de 

prolongamento no pré-escolar, receando as rivalidades entre lugares e a oposição dos pais, à 

deslocação das crianças; a acção pontual do representante de Almeirim quando se trata de 

discutir a mudança de alunos nas escolas da cidade (cf. Checklist do CME da Autarquia de 

Almeirim, pp. 41-44). 

Dos representantes dos professores, assíduos, mas diferentemente intervenientes, prende 

a atenção a intervenção do representante do Ensino Básico, pela sua responsabilidade em dar 

voz ao Agrupamento Fazendas de Almeirim13, em momentos decisivos, como o do fecho de 

escolas ou nas fases de organização/avaliação das AEC. O mesmo não se pode dizer dos 

representantes dos subsistemas, muitas vezes presentes, mas nada participativos. Excepção 

feita aos representantes das IPSS e da Formação Profissional, principalmente no 2.º mandato: 

a primeira, quando se pronuncia sobre a verticalização do Agrupamento da Tapada; o 

segundo, no momento em que fala da ambiguidade do quadro legal que rege as AEC. Como 

nunca tendo intervindo, aparecem os representantes da Saúde, da Segurança Social, da 

Juventude e Desporto, das Forças de Segurança e o da Associação de Estudantes14. A técnica 

da autarquia não toma a palavra, mas está sempre presente na assessoria à vereadora (cf. 

Checklist do CME da Autarquia de Almeirim, pp. 41-44). 

Por seu turno, os convidados ao CME, alguns dos representantes dos 3 Agrupamentos e 

da Escola Secundária, personalizados pelos seus Presidentes/Vice-Presidentes ou pelos seus 

Coordenadores de Ciclo, intervêm de uma forma nem sempre regular, salientando-se: a 

intervenção marcante das direcções/coordenações de ciclo dos Agrupamentos Febo Moniz e 

da Tapada quando se debate a verticalização/junção de ambos, ou mesmo quando constituídos 

num só agrupamento, mantém a dupla voz, das duas instituições; a intervenção esporádica, 

mas incisiva da/do Presidente/Vice-Presidente da Escola Secundária Marquesa de 

Alorna/representante do secundário, quando refere a sua posição relativamente à mobilidade 

de alunos entre escolas e/ou discorda da integração de uma escola profissional, naquele 

estabelecimento; a participação das direcções de todos os agrupamentos, nomeadamente das 

                                                 
12 No 2.º mandato conhece-se três diferentes representantes da DREL. 
13 Na reunião do CME, de 19/06/2008 está presente a representante do Ensino Básico, habitual porta-voz do 
Agrupamento das Fazendas de Almeirim, mas também toma a palavra a Presidente do Conselho Executivo desta 
instituição. 
14 O representante da Associação de Estudantes está presente numa única reunião. 
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Fazendas de Almeirim, quando se faz o balanço das AEC, se discute a Carta Educativa e a 

construção dos centros escolares ou se fala dos problemas de cada escola (cf. Checklist do 

CME da Autarquia de Almeirim, pp. 41-44):  

 

(Presidente do Agrupamento Febo Moniz) Uma vez que tal não chegou a ser legislado, a posição da 
Escola Básica é que os alunos do 7º, 8º e 9º anos de escolaridade se mantenham nesta escola. Esta foi a 
posição apresentada ao coordenador do CAE, uma vez que a Escola tem capacidade para acolher todos os 
alunos do 3º Ciclo, possui instalações e equipamentos suficientes e adequados e está vocacionada 
pedagogicamente para o 2º e 3º Ciclos. Disse também que a saída de mais alunos para a Escola 
Secundária viria a desequilibrar o quadro do pessoal docente, pois embora presentemente só exista um 
horário zero, os restantes professores encontram-se no limiar e passaria a haver mais horários zero (cf. 
ACME1, p. 2). 
 
A Dr.ª (Presidente da Escola Secundária) começou por manifestar o seu desagrado pela realização da 
reunião convocada pelo CAE, dado não estarem presentes as duas partes interessadas. Recordou que em 
determinado período os alunos do 3º Ciclo foram retirados da Escola Secundária o que levou a problemas 
com o quadro de professores, visto ter-se repentinamente passado de cerca de dois mil para seiscentos 
alunos dando origem a horários zero (cf. ACME1, p.3). 
 
A professora (Presidente do Agrupamento Almeirim/Tapada) quis realçar o desempenho positivo do 
Agrupamento Almeirim/Tapada referindo que com a fusão deste com o Agrupamento Febo Moniz, numa 
perspectiva de verticalidade, seria criado um mega-agrupamento que envolveria cerca de 1600 alunos, 
400 docentes e 100 não docentes. E questionou sobre o que é mais eficiente a nível pedagógico, qual o 
modo de funcionamento do Conselho Pedagógico, quais os benefícios para os alunos, qual a 
representatividade das Escolas e se este seria o contributo mais válido para um ensino e educação de 
qualidade (cf. ACME4, p. 5). 
 
O professor (representante do ensino secundário/vice-presidente do C. Executivo da Escola Secundária 
Marquesa de Alorna) referiu que não concorda com a implementação de uma escola profissional na 
Escola Secundária Marquesa de Alorna, uma vez que esta apresentou recentemente uma candidatura para 
3 cursos profissionais nível III (equivalência 12.º ano) e, possivelmente, de educação e formação de 
jovens nível II (equivalência 9.º ano) (cf. ACME4, p. 4). 

 

Quanto aos restantes convidados, regista-se a intervenção da Directora Técnica da Santa 

Casa da Misericórdia, como IPSS, na defesa da manutenção dos ATL, do alargamento da rede 

de creches, para evitar as amas clandestinas, na aposta privada para o 1.º ciclo; assim como a 

participação especializada dos técnicos da CEDRU, responsáveis pela elaboração da Carta 

Educativa. Em duas reuniões do CME, no período de 2005 a 2006 apresentam, 

minuciosamente, as novas perspectivas da reconfiguração da rede escolar, num ambiente 

favorável por parte da autarquia e hostil por parte dos agrupamentos/escolas visadas. 

Representam momentos cruciais desta entidade, pela importância do debate, do confronto e da 

intervenção política dos actores locais, mobilizados em torno de temas, como a Carta 

Educativa, a verticalização dos agrupamentos e reorganização e a reconfiguração da rede 

escolar. Nessas discussões intervêm o Presidente da Câmara, a Vereadora da Educação, o 

Presidente da Assembleia Municipal, os representantes dos professores dos diferentes 

níveis/ciclos de ensino e os Presidentes dos Agrupamentos/Escola Secundária. Neste processo 
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salienta-se: a rejeição do Agrupamento Horizontal de Almeirim/Tapada, à verticalização 

forçada; a solidariedade dos Presidentes dos Conselhos Executivos dos restantes 

Agrupamentos/Escola Secundária, para com o Agrupamento visado; a declaração de voto dos 

representantes dos professores do Pré-Escolar e do Ensino Básico, contra a decisão política, à 

revelia das escolas; a posição institucional da Vereadora e do Presidente da Assembleia 

Municipal, em prol da verticalização; a procura de consensos por parte do Presidente da 

Câmara (cf. Checklist do CME da Autarquia de Almeirim, pp. 41-44): 

 

A reunião terminou com o Dr. … (CEDRU) fazendo referência à extrema importância dos agrupamentos 
verticais (cf. ACME2, p.4) 
 
Manifestamos o nosso desagrado ao modo como a Carta Educativa prevê a reconfiguração e 
reorganização da rede educativa no que concerne ao ponto 3.1.1. Agrupamento Vertical de Almeirim, 
visto que em Conselho Municipal de Educação, de 19 de Janeiro foi dado um parecer desfavorável à 
verticalização dos Agrupamentos Febo Moniz e Almeirim/Tapada. Na presente Carta Educativa não 
foram contemplados dois cenários nomeadamente “a continuidade dos agrupamentos existentes” e num 
cenário alternativo a verticalização dos agrupamentos existentes na cidade de Almeirim (cf. ACME5, p.4 
- Declaração de voto dos representantes do pré-escolar e do ensino básico). 
 
A professora (Presidente do Agrupamento Febo Moniz) disse que toda a reflexão que o agrupamento 
Febo Moniz efectuou foi em função dos interesses dos alunos e dos seus pais. Reforçou também a 
importância da existência dos 3 agrupamentos acessíveis, manuseáveis, nos quais se consegue actuar, 
sendo assim importante indicar, na página 91, os dados referentes ao 2.º e 3.º ciclos em Almeirim para 
realçar a dimensão do agrupamento proposto, que será de 1600 alunos, considerando que devido à 
dispersão territorial no concelho, não será certamente «uma rede territorial equilibrada e eficiente de 
recursos educativos…» (cf. ACME4, p.5). 
 
O Sr. Presidente salientou que é fundamental haver bom senso (cf. ACME7,p. 3). 

 
Surpreendentemente, tive da parte das minhas interlocutoras a concordância com tudo o que dissera; tanto 
a vereadora como a técnica começaram por reafirmar a dificuldade que tinham em gerir a agenda 
educativa. Referiram ter havido muitos problemas com a verticalização dos agrupamentos escolares no 
ano anterior, assunto que provocou debate acesso no CME. Foram longas as reuniões e grande o 
confronto entre os interlocutores envolvidos (cf. Notas de campo do CME de Almeirim, p. 79). 
 
A vereadora sempre defendera a verticalização, pois achava que tal organização proporcionava uma 
maior ligação entre os ciclos, uma melhor rentabilização dos recursos e permitia a planificação das 
actividades comuns. Por parte dos agrupamentos escolares existiam dificuldades de adaptação à nova 
organização, que implicava a passagem de um agrupamento transversal para um agrupamento vertical (cf. 
Notas de campo do CME de Almeirim, p. 79). 

 
A agenda do CME acompanha a agenda de política educativa nacional. O maior 

investimento faz-se nos momentos da discussão da Carta Educativa, da construção dos 

centros escolares e das AEC e neste sentido é visível um esforço de aperfeiçoamento do 

funcionamento e da gestão desta entidade, pela autarquia, a que não é estranho o 

protagonismo do Presidente de Câmara e da Vereadora da Educação. Entenda-se esta 

orientação no resumo das intervenções dos representantes na última reunião de 19/06/2008 

(cf. ACME8): 



 22 

A autarquia (Presidente): alterações nos Centros Escolares de Almeirim e Fazendas de Almeirim 
(segundo a DREL, as construções devem ser feitas de raiz); orientações do ministério para o fecho de 
escolas pequenas para concentrar Centros Escolares; avaliação do ano lectivo de 2007/2008; apologia de 
uma vasta oferta educativa, tanto pública, como privada; necessária proximidade com as escolas; 
 
A autarquia (Vereadora): abertura da sessão; escolas em risco de fechar; avaliação do ano lectivo 
2007/2008 (AEA); funcionários do centro de emprego para colmatar a falta de auxiliares; assume a culpa 
das falhas na rede de transportes; condições favoráveis para a oferta da componente de apoio à família 
para o próximo ano; ausência de convite para participar nas reuniões das escolas das Fazendas, ao 
contrário do que acontece em Almeirim; necessidade de lançar um inquérito aos pais sobre os seus 
interesses; 
 
Representante da Associação de Pais das Fazendas de Almeirim: receio com o fecho de escolas; 
contentamento com o empenho das escolas no bom funcionamento das AEC; não cumprimento da oferta 
de prolongamento no pré-escolar (descontentamento); falta de auxiliares; 
 
Representante do Pré-escolar: bom funcionamento das AEC; 
 
Representante do Básico: avaliação satisfatória das AEC; a autarquia como bom parceiro educativo; 
cooperação com a EDUTEC (empresa das AEC); dificuldades com os transportes das crianças, 
insuficiência de auxiliares, oposição dos pais aos monoblocos; o plano de actividades da autarquia deve 
ser enviado à escola até Setembro, antes do Plano de Actividades do Agrupamento ser aprovado; urgência 
no lançamento do inquérito aos pais;  
 
Representante da Santa Casa da Misericórdia: manutenção do ATL; como IPSS, a Misericórdia propõe o 
alargamento das creches, para evitar as amas clandestinas; proposta de criação de uma EB de 1.º ciclo 
privado; excelente parceria da autarquia; 
 
Representante da Escola Secundária: falta de pessoal (cf. Checklist do CME de Almeirim, pp. 41-42). 

 
 
5 – Circulação da Informação 
 

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

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

da geminação representante/escola de pertença e alicerça-se nos momentos chave que põem 

em causa as estruturas de gestão pedagógica e administrativa das escolas e que alteram as suas 

lógicas de funcionamento15. 

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

entidade, principalmente os referentes à Carta Educativa, na intenção de promover alguma 

discussão pública. Os canais de comunicação são variados, mas nem sempre eficazes: a 

Assembleia Municipal; os Conselhos Pedagógicos dos agrupamentos/escola; 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 (cf. 

Checklist do CME da Autarquia de Almeirim, p. 46): 

                                                 
15 Referimo-nos à discussão da Carta Educativa, nomeadamente ao fecho das escolas do 1.º ciclo e à 
verticalização do Agrupamento das Tapadas. 
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Na minha autarquia, em relação ao Conselho Municipal de Educação, confesso que existe uma lacuna. O 
Conselho Municipal de Educação devia de reunir mais vezes no ano e devia ter uma actividade mais 
marcante na vida do Município e não tem. Esta é uma observação que faço de fora, por que eu não tenho 
o pelouro da educação, é uma vereadora, que também era professora até há pouco tempo, a Vereadora …. 
Eu acho que, por um lado, o facto de ela estar muito integrada no meio, sobretudo do primeiro ciclo, pois 
era professora desse ciclo, por outro lado pelo facto de pela actual legislação, pertencer aos órgãos de 
cada um dos agrupamentos esbateu um pouco a frequência e assiduidade com que o Conselho Municipal 
de Educação deveria reunir (cf. EPCM6, p. 71). 
 
A organização da vida da escola, neste momento e dos órgãos da própria escola prejudica um pouco o 
Conselho Municipal de Educação. Eu acho que neste momento os pais e a autarquia já estão de tal 
maneira integrados na vida do agrupamento que não sentem muito a necessidade de ir ao Conselho 
Municipal de Educação. Tanto mais que aquilo que a Carta Educativa apontava com sendo necessidades 
têm vindo a ser concretizadas (cf. EPCM6, p. 72) 
 
Outra situação que obrigou o Conselho Municipal e tomar as suas posições e a acompanhar foi a 
introdução das disciplinas de enriquecimento curricular que foi uma novidade, a meu ver com o defeito de 
não serem obrigatórias. Eu acho que deveriam ter sido. Poderiam não ser três, mas pelos menos duas 
delas acho que deveriam ter sido. Este regime de voluntariado trouxe alguma desorganização à 
implementação do enriquecimento curricular. Eu acho que tem muitas virtudes, mas por força desta 
deficiência teve alguns defeitos de funcionamento, nomeadamente, aqui no meu concelho, que não 
conseguimos ultrapassar, nem no Conselho Municipal de Educação, onde os professores tem sempre uma 
voz que é muito difícil de contrariar (cf. EPCM6, p. 74). 
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1.3 Inventário do acervo documental do CLE/CME de Almeirim 
 
 
 

      
 Inventário do acervo documental do CLE / CME de Almeirim  

Tipo de 
documento Descrição do documento 

N.º 
Doc. N.º pág/Tempo Data Referência 

Regimento do CLE     

Actas do CLE     
Regimento do CME 1 10 14-03-2003 RCME1 

5 11-04-2005 ACME1 
4 02-06-2005 ACME2 
1 10-11-2005 ACME3 
4 19-01-2006 ACME4 
7 07-03-2006 ACME5 
6 06-07-2007 ACME6 
6 08-02-2008 ACME7 

Documentos 
do CLE / 

CME 
Actas do CME 8 

5 19-06-2008 ACME8 

Entrevista 

Entrevista ao presidente de 
Câmara Municipal de 

Almeirim 1 7 pág./22’ 10-09-2009 EPCM6 

Notas de 
campo Notas de campo dos contactos 1 5 pág. 19-10-2007 

Notas de 
campo do 
CME de 

Almeirim 

 
com a Vereadora e Técnica 

Superior   07-10-2009  

 
 
 

 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 
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1.4 Checklist do CME da Autarquia de Almeirim 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos CME 

 
Checklist do CME da Autarquia de Almeirim 
 

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

grupo 2. 

Qual o ano de constituição do Conselho Local de Educação?  

Quem tomou a iniciativa da constituição do CLE? 

O Presidente                  O vereador             As escolas                    Outros           

        Quem? ________________________________________________________                  
      1.3 - Identifique os membros do CLE? 

 
   

Presidente da Câmara Municipal ou seu representante  

Vereador de Pelouro da Educação  

Chefe da Divisão de Educação e Juventude  

Representantes das Juntas de Freguesia  

Representantes dos partidos políticos com assento na A. Municipal  

Representantes dos Agrupamentos  

Representantes da Escola Secundária   

Representante da Associação de Pais  

Director do Centro de Formação   

Representante da Associação de Estudantes da Esc. Secundária  

Representante do Ensino Especial  

Representante do Ensino Recorrente  

Representantes das IPSS  

Representante do CRSS  

Delegado de Saúde  
 

 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim de 
19/10/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Validada pela Técnica 
Superior em 7 de Outubro 
de 2009 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 

Checklist do CME da Autarquia de Almeirim 

 

 

Fontes 

Representante de Associações Empresariais   
Representante das Colectividades e Associações do Concelho  

 

 
1.4 – O CLE tinha habitualmente convidados? 
 
Representantes dos partidos políticos representados na Autarquia 
 
Quais? __   
 
Outros __ 
 
1.5- O CLE teve quantas reuniões, por ano? 

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

1.6 – Neste período, indique 3 assuntos tratados nestas reuniões que considere mais 
significativos da actividade do CLE. 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 

2- Conselho Municipal de Educação (constituição/regimento) 
 
 
 
2.1 – Qual a data de constituição do Conselho Municipal de Educação? 
A decisão política foi tomada em reunião de Câmara de 10/12/2003 e corroborada 

em reunião de Assembleia Municipal de 22 de Fevereiro de 2004. 

 

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

     ANMP X                     CLE                     Outro             Qual?__________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de 
campo do 
CME de 
Almeirim de 
7/10/2009 
(Inquérito 
presencial à 
Técnica 
Superior) 
 
 
 
Regimento do 
CME de 
Almeirim 

 
 

 

10/12/2003 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Almeirim 
 

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

indirecta 

2.3.4 - Anos de mandatos dos representantes?  

Sim  X                      Não 

Se sim, qual? __ Mandato autárquico – 4 anos 

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 

Representante do Ensino Superior público 0 

 
 
 
Regimento 
do CME de 
Almeirim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do 
CME de 
Almeirim 
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1.2 – O CME teve convidados? 

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

     Se sim, quem foi convidado: Directora Técnica da Santa Casa; Presidente do 

Agrupamento Febo Moniz 

Representante das Instituições de Ensino Superior privado 0 

Representante do pessoal docente do E. Secundário público 1 

Representantes do pessoal docente do E. Básico público 1 

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

Representante dos estabelecimentos de educação do E. Básico 
e secundário privados 

0 

Representantes das associações de pais e encarregados de educação 2 

Representante das associações de estudantes  
 

1 

Representante das IPSS 1 

Representante dos serviços públicos de saúde 1 

Representante dos serviços da segurança social 1 

Um representante dos serviços de emprego/formação profissional 1 

Representante dos serviços públicos da área da juventude e do desporto 
 

1 

Representante das forças de segurança 1 

Outros representantes 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
8/2/2008 
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     Por iniciativa de quem? _ Vereadora da educação 

      Para tratar de que assuntos? __ 
• No ano lectivo de 2006/2007?                Sim                    Não    

     Se sim, quem foi convidado? __ Agrupamento Febo Moniz delega a 

participação nos coordenadores de ciclo - prof.ª  Conceição André e prof.ª 

Antonieta. 

     Por iniciativa de quem? _ Vereadora da Educação 

      Para tratar de que assuntos? __ Avaliação do ano lectivo 2006/2007 (ponto 

único) 

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

Reunião do CME de 19/1/2006 

           - Se sim, quem foi convidado? __ Presidente do Agrupamento Febo 

Moniz e Presidente do Agrupamento Almeirim/Tapada; CEDRU. 

Posteriormente fez-se uma reunião de trabalho com o corpo docente. 

          - Por iniciativa de quem? _ Vereadora da Educação 

          - Para tratar de que assuntos? – Discussão da Carta Educativa 

 
Reunião do CME de 7/3/2006 

Se sim, quem foi convidado? __ Presidente do Agrupamento Febo Moniz e 

Presidente do Agrupamento Almeirim/Tapada; CEDRU 

          - Por iniciativa de quem? _ Vereadora da Educação; Presidente da 

Câmara 

          - Para tratar de que assuntos? – Aprovação da Carta Educativa (em causa 

estava a verticalização do Agrupamento horizontal). 

 

•  No ano lectivo de 2004/2005?              

  Sim                    Não  

           - Se sim, quem foi convidado__ Presidente do Conselho Executivo da 

Escola básica de 2º e 3º Ciclos Febo Moniz de Almeirim (reunião do CME de 

11/4/2005) 

            - Por iniciativa de quem? _Vereadora da Educação; Presidente da 

Câmara 

             - Para tratar de que assuntos? _ Rede Escolar: a continuidade dos alunos 

do 3º ciclo na escola básica Febo Moniz ou a deslocação de algumas turmas 

para a Escola Secundária Marquesa de Alorna. 

Esta reunião tem por objectivo elaborar o parecer da autarquia sobre o assunto. 
 
1.3 – Nos últimos dois anos, os Presidentes/representantes dos 

Agrupamentos e das Escolas participaram nas reuniões do CME? 

 
Notas de campo do 
CME de Almeirim de 
7/10/2009 
(Inquérito presencial à 
Técnica Superior) 
 
Acta do CME de 
6/7/2007 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Almeirim 
19/10/2007 
 
Acta do CME de 
19/1/2006 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Almeirim 
19/10/2007 
 
Acta do CME de 
7/3/2006 
 
 
Notas de campo do 
CME de Almeirim de 
7/10/2009 
(Inquérito presencial à 
Técnica Superior) 
 
Acta do CME de 
11/4/2005 
 
 

X  

 
X 
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Fontes 

Nunca 
 
1 vez por ano                                        
 
2 - 3 vezes por ano                               X 
Sempre 
 
Mais de 3 vezes por ano 

 
1.3.1 - Se sim, qual o enquadramento dessa participação? 

 
Como convidados?                                             X 
 
Como representantes dos Ciclos de Ensino?      X 
      
A representante do Secundário desempenha o cargo de Vice-Presidente da Escola 

Secundária de Almeirim 

Outra situação_________________________________________________ 

1.4– Foram convidados especialistas para participar no CME? 

Nunca 
 
1 vez por ano                                        
 
2 - 3 vezes por ano                               X  
 
Mais de 3 vezes por ano 

 

Para tratar de que assuntos? ___ Carta Educativa - representante da CEDRU ( no 

período de construção e discussão da carta educativa). 

 
1.5– Quem representa habitualmente a DREL no CME? 

1.5.1– No ano lectivo de 2007/2008? 

O Coordenador Educativo da Lezíria do Tejo X 

Outro  

Quem? ______________________________________________________ 

1.5.2– No ano lectivo de 2006/2007? 

O Coordenador Educativo da Lezíria do Tejo X 

 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim de 
7/10/2009 
(Inquérito 
presencial à 
Técnica 
Superior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
19/1/2006 
Acta do CME de 
07/3/2006 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim de 
7/10/2009 
(Inquérito 
presencial à 
Técnica 
Superior) 
 



 33 

 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Almeirim 
 

 
Fontes 

Outro. Quem? _ 

2 - Regularidade/assiduidade do/no CME 

2.1 – Número de reuniões por Ano Lectivo: 
 

2007/2008 2 

2006/2007 1 

2005/2006 2 

2004/2005 2 

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              
Mandato autárquico 

2.3 – Como foi feito o controlo da assiduidade dos representantes? 

- Folhas de presença 

2.3.1 – No Ano Lectivo 2007/2008 

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

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

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

faltas? 
                            Sim                  Não X 

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

• As faltas seguidas determinaram efectivamente a perda de mandato? 

                            Sim                  Não X 

Se sim, de qual/quais representante/s?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
 
 
 
 
 
Regimento do 
CME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Almeirim 
de 7/10/2009 
(Inquérito 
presencial à 
Técnica Superior) 
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• 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? _ 
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                      Não X 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim de 
7/10/2009 
(Inquérito 
presencial à 
Técnica 
Superior) 
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2.4.2 - No Ano Lectivo de 2006/2007? 
 
Sim                      Não X 
 
Se sim, quem foi/foram o/s substituto/s? ___ 
 
2.5 – Presenças e ausências dos Representantes/Convidados/Especialistas no 
CME 
 

 
 
3 – Funcionamento do CME 
 
3.1 – Quem preside habitualmente às reuniões do CME? 
 
Presidente da Autarquia X                     Em que situações? Inicia e passa a palavra 

à vereadora; modera o diálogo em situações conflituosas 

 
Vereador da Educação X                         Em que situações? __ Por impedimento do 

Sr. Presidente 

 

Outro__                                                   

 
 
Notas de campo do 
CME de Almeirim 
de 7/10/2009 
(Inquérito 
presencial à 
Técnica Superior) 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
Notas de campo do 
CME de Almeirim 
de 7/10/2009 
(Inquérito 
presencial à 
Técnica Superior) 
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Identifique_______________________________________________________ 
 
 
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? Secretariar a reunião; participar nas discussões. 

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? Secretariar a reunião; participar nas discussões 

Técnico da Acção Social 

Para tratar de que assuntos? ____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim de 
7/10/2009 
(Inquérito 
presencial à 
Técnica 
Superior) 
 
 



 37 

 

Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Almeirim 
 

 
Fontes 

 
________________________________________________________________ 

Outros 

Para tratar de que assuntos?__________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
3.3 – O CME funcionou com grupos de trabalho? 
 
Sim X                                Não                            
Uma única vez 

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? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
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• No Ano Lectivo de 2005/2006? 

Composição do/s grupo/s de trabalho_ Grupo de Trabalho da Carta Educativa -  Grupo 

Docente (Representantes dos professores diferentes ciclos de ensino; Representantes 

dos Agrupamentos/Escola Secundária); Equipa da CEDRU 

Criados por iniciativa de quem? _ Presidente 

Para tratar de que assuntos? _ Alterações à Carta Educativa 

 

• No Ano Lectivo de 2004/2005? 

Composição do/s grupo/s de trabalho 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Criados por iniciativa de quem? _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Para tratar de que assuntos? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

• No Ano Lectivo de 2003/2004? 

Composição do/s grupo/s de trabalho 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Criados por iniciativa de quem? _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Para tratar de que assuntos? ________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
Acta do CME 
de 19/1/2006 
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3.4 – No caso do CME estar organizado em grupos de trabalho/secções, 
para que servem? 
 

Para inventariar temas a debater no CME  

Para sistematizar os trabalhos e deliberações do CME       

Para analisar projectos específicos a desenvolver              X 

Para dinamizar as discussões no CME          

Para redigir propostas e recomendações  X 

Para divulgar publicamente as decisões do CME  

Acompanhamento dos Projectos Educativos 
 

 

 
Procurar consensos 

X 

4. Agendas das reuniões do CME 

A Autarquia avança com propostas e ordens de trabalhos   

 

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

 

A Autarquia mobiliza os representantes para a definição da agenda 
 

X 

Outra situação _  

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

Transferência de competências para as Autarquias  

Regimento Interno X 

Projectos Educativos dos Agrupamentos/Escolas  

Carta Educativa/Construção dos Centros Escolares X 

Verticalização dos Agrupamentos X 

Funcionamento dos Agrupamentos/Escolas  X 

Escola a tempo inteiro X 

Abandono Escolar  

Sucesso, insucesso e qualidade do sucesso  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
19/1/2006 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo do 
CME de Almeirim de 
7/10/2009 
(Inquérito presencial à 
Técnica Superior) 
 
 
Notas de campo do 
CME de Almeirim 
19/10/2007 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
 
Notas de campo do 
CME de Almeirim 
19/10/2007 
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Indisciplina   

Acção Social Escolar  

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? 

4.4.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008? 
Reunião de 8/2/2008 
Em que discussões temáticas? _ Construção dos Centros Escolares (utilização dos 

monoblocos – benefícios e prejuízos; transporte das crianças (problemas 

surgidos); modalidade de apoio às famílias – prolongamento de horário 

 

4.4.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 
Reunião de 6/7/2007 
Em que discussões temáticas? _Carácter obrigatório ou facultativo das AEC; 

necessidade de instalação de novas instalações escolares; ranking das escolas 

 
4.4.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
Reunião de 19/1/2006 
Em que discussões temáticas? __ Rectificação ao relatório preliminar da Carta 

Educativa (propostas de alteração à carta educativa apresentadas pela presidente 

do agrupamento horizontal de Almeirim/Tapada); Construção dos Centros 

Escolares; negociação quanto ao n.º de salas (posições do Agrupamento Febo 

Moniz e Agrupamento Vertical de Fazendas); discussão sobre a fusão dos 

Agrupamentos (apresentação dos argumentos de defesa do Agrupamento 

horizontal da Tapada – qual a utilidade de um mega agrupamento com 1600 

alunos, 400 docentes e 100 não docentes?). 

Reunião de 7/3/2006 
Em que discussões temáticas? __ Aprovação da Carta Educativa (declaração de 

voto dos presidentes dos Agrupamentos). 

4.4.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
Reunião de 11/4/2005 
Em que discussões temáticas? _ Rede Escolar: A continuidade dos alunos do 3º 

ciclo na escola básica Febo Moniz ou a deslocação de algumas turmas para a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
8/2/2008 
 
 
Acta do CME de 
6/7/2007 
 
Notas de campo de 
19/10/2007 
 
 
Acta do CME de 
19/1/2006 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
7/3//2006 
 
 
Acta do CME de 
11/4/2005 
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Escola Secundária Marquesa de Alorna. Posição da Febo Moniz: os alunos devem 

permanecer, pois existem bons equipamentos e professores. Posição da Secundária: 

são desperdiçadas instalações e bons recursos humanos 

Reunião de 2/6/2005  
Em que discussões temáticas? _ Horários das escolas do 1º ciclo; fusão de 

agrupamentos; construção de mais escolas/jardins e encerramento de outros; centros 

escolares; ensino profissional na escola secundária ou construção de uma escola 
profissional. 
4.4.2 – No Ano Lectivo de 2003/2004? 
Em que discussões temáticas? _______________ 
 
4.5 – Nas reuniões do CME, os representantes apresentaram 

informações/relatórios sobre os temas em debate? 

4.5.1 – No Ano Lectivo de 2007/2008?  
• Autarquia (Presidente): parecer favorável para a construção do Centro 

escolar/sua importância; dificuldades na construção do Centro escolar das 

Fazendas de Almeirim; custos das construções; apelo ao bom senso; 

Projecto PET 21 (Projecto de Educação Tecnológica); 
• Autarquia (Vereadora): valorização do espaço físico do Agrupamento 

Febo Moniz; apologia da verticalização da Escola Secundária com este 

Agrupamento (comparação feita com o caso do Agrupamento das 

Fazendas); possibilidade de alargamento da E.B. 2,3 das Fazendas; 

comparação entre as Fazendas e Almeirim; gestão de salas no pré-escolar; 

dificuldade em gerir a componente de apoio à família; 
• Representante das Juntas de Freguesia: integração dos alunos no mesmo 

espaço escolar desde o 1º ciclo até ao 3º ciclo (benefícios); 
• Representante da Associação de Pais das Fazendas de Almeirim: salas de 

aula em funcionamento; rivalidades entre os lugares e oposição dos pais à 

deslocação das crianças; contestação aos monoblocos; diferenças 

existentes entre as Fazendas e Almeirim; 
• Representante da Santa Casa da Misericórdia: gestão das salas no pré-

escolar; defesa da rede IPSS (oferta de melhores horários) 
• Representante do Pré-Escolar: fecho de um Jardim e sua integração no 

Centro Escolar. 
 

• Autarquia (Presidente): alterações nos Centros Escolares de Almeirim e 

Fazendas de Almeirim (segundo a DREL, as construções devem ser feitas 

de raiz); orientações do ministério para o fecho de escolas pequenas para 

concentrar Centros Escolares; avaliação do ano lectivo de 2007/2008; 

apologia de uma vasta oferta educativa, tanto pública, como privada; 

necessária proximidade com as escolas. 

 
Acta do CME 
de 2/6/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Acta do CME 
de 8/2/2008 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 19/6/2008 
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• Autarquia (Vereadora): abertura da sessão; escolas em risco de 

fechar; avaliação do ano lectivo 2007/2008 (AEA); funcionários do 

centro de emprego para colmatar a falta de auxiliares; assume a culpa 

das falhas na rede de transportes; condições favoráveis para a oferta 

da componente de apoio à família para o próximo ano; ausência de 

convite para participar nas reuniões das escolas das Fazendas, ao 

contrário do que acontece em Almeirim; necessidade de lançar um 

inquérito aos pais sobre os seus interesses; 

• Representante da Associação de Pais das Fazendas de Almeirim: 

receio com o fecho de escolas; contentamento com o empenho das 

escolas no bom funcionamento das AEC; não cumprimento da oferta 

de prolongamento no pré-escolar (descontentamento); falta de 

auxiliares 
• Representante do Pré-Escolar: bom funcionamento das AEC 
• Representante do Básico: avaliação satisfatória das AEC; a autarquia 

como bom parceiro educativo; cooperação com a EDUTEC (empresa 

das AEC); dificuldades com os transportes das crianças, insuficiência 

de auxiliares, oposição dos pais aos monoblocos; o plano de 

actividades da autarquia deve ser enviado à escola até Setembro, antes 

do Plano de Actividades do Agrupamento ser aprovado; urgência no 

lançamento do inquérito aos pais;  
• Representante da Santa Casa da Misericórdia: manutenção do ATL; 

como IPSS, a Misericórdia propõe o alargamento das creches, para 

evitar as amas clandestinas; proposta de criação de uma EB de 1.º 

ciclo privado; excelente parceria da autarquia 
• Representante da Escola Secundária: falta de pessoal 
 

4.5.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? 
• Autarquia (Vereadora): avaliação do ano lectivo 2006/2007; 

propostas para 2007/2008 – AEC (contratação de uma empresa); 

horário das AEC; carácter facultativo das AEC; louvor ao 

trabalho dos professores que se encontram envolvidos nas AEC; 

construção de um novo centro escolar; 

• Autarquia (Presidente): consenso quanto ao carácter facultativo 

ou obrigatório das AEC; 

• Autarquia (Presidente da Assembleia Municipal): a autarquia 

deve melhorar os horários das AEC e criar condições pedagógicas 

para o seu bom e equitativo funcionamento; melhorar o ranking 

das escolas de Almeirim; 

• Representante do Básico (Agrupamento Fazendas de Almeirim): 
funcionamento das AEC no Agrupamento que representa; 

dificuldade em gerir o horário dos alunos que só se inscrevem, em 

algumas actividades; os pais têm que ser responsabilizados pela 

sua escolha;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
19/6/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME de 
6/7/2007   
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• descontentamento dos pais com o horário da natação; 

• Representante do Pré-Escolar: inutilidade das AEC na pré-escola 

(poucos alunos se inscrevem); responsabilização dos pais pela 

educação dos filhos; 
• Representante da Associação de Pais de Fazendas de Almeirim: n.º 

de actividades a que os pais podem aderir (na globalidade ou apenas 

duas); 

• Representante do Centro de Emprego: indefinição da obrigatoriedade 

das AEC (quadro legal); com as AEC todas as crianças podem 

usufruir de actividades que anteriormente não tinham acesso; as 

crianças têm que ter tempo para serem crianças; 

• Representante da DREL: dificuldades de transporte das crianças para 

as AEC; 

•  

  
4.5.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 
 

• Coordenador da Área Educativa: pedido da palavra para se apresentar e para 

se disponibilizar no apoio às escolas; 

• Autarquia (vereadora): apresentação dos novos elementos do CME; 

distribuição do regimento pelos novos membros (aceitam-se propostas para 

alteração do regimento); aprovação da carta educativa (com alterações); 

sugestões para alteração de regimento; debate sobre a junção de 

Agrupamentos – verticalização de todos os agrupamentos; 

• Autarquia (Presidente): reunião de trabalho do grupo docente com a equipa 

CEDRU, para tratar das alterações à carta educativa; 

• Autarquia (Presidente da Assembleia Municipal): os interesses dos alunos estão 

acima dos interesses dos professores; 

• Representante das IPSS: alterações na redacção do regimento; “o CME deve 

reger-se pela lei que se encontra em vigor”( a propósito da verticalização do 

Agrupamento); 

• Representante do Básico: dar voz aos que estão no terreno; assume-se 

representante do Agrupamento vertical de Fazendas de Almeirim; 

• Representante do Secundário: discordância quanto à criação de uma escola 

profissional da Escola Secundária Marquesa de Alorna; 

 

 
 

 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim de 
7/10/2009 
(Inquérito 
presencial à 
Técnica 
Superior) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acta do CME 
de 19/1/2006 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Almeirim 
 

 
Fontes 

• Autarquia: parecer do CME sobre a carta educativa; votação da carta educativa 

na sua totalidade; 

• Representante da CEDRU: apresentação em Powerpoint da carta educativa; 

• Representantes dos Agrupamentos: parecer discordante quanto à verticalização 

dos Agrupamentos; 

• Representantes do Básico e do Pré-Escolar: declaração de voto (perspectiva dos 

agrupamentos e dos seus respectivos conselhos pedagógicos, contra a fusão do 

Agrupamento Horizontal da Tapada, no Agrupamento Vertical Febo Moniz); 

 

4.5.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
 

• Autarquia (vereadora): elaborar o parecer da autarquia sobre a 

continuidade/deslocação dos alunos do 3º ciclo da Escola Básica Febo Moniz 

com base nas opiniões do CME;  

• A autarquia (presidente da autarquia): cada escola não deve ultrapassar o n.º 

de turmas da sua tipologia);  

• A autarquia (presidente da Assembleia Municipal): sugestão para que os 

alunos do 9.º ano transitem para a escola secundária 

• Representante do Secundário: deslocação de alunos da escola básica para a 

escola secundária 

• Representante dos pais de Almeirim: definição rigorosa de critérios de 

deslocação de turmas (aproveitar a oportunidade para criar turmas com 

menos alunos) 
• Representantes do secundário e dos pais: proposta conjunta de transferir 3 a 4 

turmas para a escola secundária, de modo a manter o equilíbrio entre as 

escolas; definição de critérios adicionais (proposta vencedora) 
 

• A autarquia: apresenta fase preliminar do Relatório final da carta educativa 

(horários das escolas do 1º ciclo, fusão de escolas e agrupamentos, construção 

e encerramento de escolas, centros escolares, ensino profissional na escola 

secundária ou construção de uma escola profissional?) 
• Equipa CEDRU: apresentação da carta educativa no que se refere à 

Reconfiguração e reorganização da rede educativa e ao programa de 

intervenção (aumento da população no básico e diminuição no secundário); 

necessidades dos agrupamentos e das autarquias; regime normal para o 1º 

ciclo; reforçar o ensino profissional com a construção de uma escola em 

Almeirim, com valências que abranjam Almeirim, Alpiarça e Chamusca; 

referência à extrema importância da verticalização dos Agrupamentos 
 

 
 
 
Acta do CME 
de 7/3/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 11/4/2005 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 2/6/2005 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Almeirim 
 

 
Fontes 

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

 
4.6.2 – No Ano Lectivo de 2006/2007? __  

• Intervenção: constata as dificuldades de transporte das crianças para as AEC    

( fala da experiência de outros concelhos em que se opta por impor a 

frequência de todas as actividades ou de nenhuma) 

 
4.6.3 – No Ano Lectivo de 2005/2006? 

• Intervenção: apresenta-se e mostra-se disponível para apoiar as escolas; cabe 

aos Conselhos Executivos definir estratégias e critérios para a resolução do 

problema de distribuição de alunos por escolas 

4.6.4 – No Ano Lectivo de 2004/2005? 
4.7 – Intervenção dos representantes/especialistas ao CME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta do CME 
de 6/7/2007 
 
 
 
Acta do CME 
de 19/1/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas do CME 
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Checklist sobre a criação, composição e funcionamento dos 

Conselhos Municipais de Educação 

 
Checklist do CME da Autarquia de Almeirim 
 

 
Fontes 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim de 
7/10/2009 
(Inquérito 
presencial à 
Técnica 
Superior) 
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1.4 Análise de conteúdo do corpus documental – CLE/CME de Almeirim 
 
Meta-categoria I – Do CLE ao CME - Genealogia do processo 
 

Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

 
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

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

Entrevistadora: Não houve Conselho Local de Educação? 
Presidente: Não.  
 
Esse aspecto de não ter havido Conselho Local chamou-me à atenção. Quais foram as 
motivações políticas da autarquia para não ter avançado com a criação do Conselho Local, tal 
como o fizeram outros municípios? 
Presidente: Talvez o facto de eu estar na Câmara já há muito tempo. 
 
Há quase 20 anos. Faz em Dezembro 20 anos. Talvez por ter entrado num momento em que 
estas coisas não tinham grande relevância para a vida autárquica e talvez por ter vivido a 
evolução dos tempos antigos, para os tempos modernos, digamos assim. 
 
Talvez um defeito meu de não ter tido sensibilidade para criar o Conselho Local de Educação, 
mesmo antes da legislação. 
 
Mas há um aspecto muito importante. Na nossa autarquia temos tido, desde sempre, uma 
relação muito próxima com os agentes, com os professores, com os pais. Portanto, sempre 
houve esta interacção, por hábito e por maneira de estar na vida. Também sou professor. Estive 
num Conselho Directivo. Na altura ainda eram os Conselhos Directivos. Esta aproximação da 
vida escolar sempre foi uma constante e por conseguinte não sentíamos necessidade de formar o 
Conselho Local. 

EPCM6 
p. 69 
 
 
 
 
 
 
EPCM6 
p. 70 
 
EPCM6 
p. 70 
 
 
EPCM6 
p. 70 
 
 

 

a.2) Especificidades 
regimentais dos CLE 

   

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

   

b.4)Intervenção da autarquia 
operacionalizada através do 
CLE 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

 
Tipologia de 

Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

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

   

c.6)Calendário do processo 
político 

Foi fundamental para a política de educação do nosso concelho. O tempo passa depressa, mas 
penso que começou ainda no mandato anterior e entrou neste mandato. 
 
 

EPCM6 
p. 69 
 
Checklist 

 

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

Foi a necessidade de constituir estes novos órgão que também foram estabelecidos pela própria 
legislação, por aquilo que nos foi imposto. 
 
Mas também é verdade que com o aparecimento das cartas educativas outras necessidades se 
levantaram e portanto o Conselho Municipal de Educação passou a ter uma outra importância. 

EPCM6 
p. 70 
 
 
EPCM6 
p. 70 

 
 
 
Cruza com  D8 

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

Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

d.8) Leitura e 
apropriação  

Interpretámos o aparecimento do Conselho Municipal como sendo um órgão que podia acompanhar a 
elaboração das cartas educativas. 
 
A Associação Nacional de Municípios: directamente, não a sentimos embora saibamos que na 
elaboração das leis terão sido ouvidos pelo Ministério e foram consultados, com certeza. 
 
O Presidente António José Ganhão faz parte dessa Secção da Associação Nacional de Municípios e 
participou, tanto quanto eu sei e fui informado nas nossas reuniões, dos encontros com o Ministério 
da Educação. 
 
A CULT: teve um papel muito importante como agregador da estratégia que conduziu à elaboração 

EPCM6 
p. 70 
 
EPCM6 
p. 71 
 
EPCM6 
p. 71  
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

das Cartas Educativas dos Municípios que fazem parte da Comunidade Urbana. Aí, digo com algum 
orgulho que a nossa a Associação foi a primeira do país a ter as Cartas Educativas feitas para todos o 
Municípios. Isso permitiu-nos também discutir com o Ministério formas de comparticipação na 
elaboração de parte das Cartas Educativas, etc… Diga-se que não tivemos muito êxito com isso, mas 
não deixámos de estar preparados para discutir. 
 
Eu acho que o Ministério se viu surpreendido pelo facto de aparecer uma Associação de Municípios, 
nas suas instalações a dizer: - Cumprimos a sua legislação. Temos as cartas educativas. Mas a CULT 
teve uma posição bem avançada e de liderança de um processo de elaboração das educativas, e que 
foi muito importante. 
 
Veja que as Cartas Educativas nos preparam para determinadas candidaturas a financiamentos aos 
fundos comunitários, nomeadamente para a construção dos Centros Escolares. Os pareceres da DREL 
aos nossos projectos são praticamente lineares, chegam lá e normalmente tem parecer favorável, 
estão na Carta Educativa, estão contemplados. Muito bem! 

EPCM6 
p. 71 
 
 
 
 
 
EPCM6 
p. 71 
 
 
 
 
EPCM6 
p. 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cruza com G35 

d.9) Acto de 
constituição dos CME 

Inquiri-a sobre o ano da criação do CME e se essa criação resultou de um processo de passagem do 
CLE para o CME. Respondeu-me que não existiu CLE em Almeirim e que o CME fora criado em 
2003 como resultado do decreto regulamentar. Para precisar a data de criação fez um contacto 
telefónico, tendo solicitado o dossier do CME. 
 

Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
p.78 

 

d.10) Metodologias de 
constituição dos CME 

 Checklist  

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

   

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

Falaram ainda do intenso trabalho desenvolvido e da incompreensão por parte das escolas, da 
intervenção da CULT, numa perspectiva de economia de escala, do trabalho desenvolvido aquando 
da elaboração das cartas educativas, da utilidade das reuniões conjuntas entre os vereadores e os 
chefes de divisão da educação, estas no sentido de se encontrarem linhas comuns de actuação. E 
sobre este aspecto, a vereadora lamentou-se pelo facto desses encontros deixarem de ser habituais, 
pois em conjunto poder-se-iam tomar decisões fundamentais, como por exemplo, os apoios 
socioeducativos, nomeadamente no que respeita à compra dos livros escolares. 
 

Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
P. 78 

 

e.13) Estratégias das 
autarquias para a 

Foi distribuído a todos os novos elementos a proposta de regimento do Conselho Municipal de 
Educação de Almeirim, assim como a respectiva legislação. A senhora Vereadora colocou à 

ACME4 
p. 2 

O Regimento teve 
algumas alterações 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

elaboração do 
Regimento do CME 

disposição de todos, e caso se verifique ser necessário, a possível alteração do mesmo, podendo as 
sugestões serem enviadas para o seu gabinete ou para o gabinete da educação. 
 

pontuais, no segundo 
mandato. 

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

Também havia o hábito de informar antecipadamente os conselheiros da proximidade das reuniões do 
CME, solicitando-lhes o envio de propostas para debate; mais tarde eram-lhes enviadas as 
convocatórias, com a súmula dos temas mais prementes a serem tratados. Perguntei se essas 
alterações estavam registadas no regimento do CME. Ao que responderam negativamente. 
 

Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
p. 80 

 

e.15) Noção e objectivos 
do CME 

O Conselho Municipal de Educação de Almeirim, adiante designado por conselho, é uma instância de 
coordenação e consulta, que tem por objectivo promover, a nível municipal, a coordenação da 
política educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos 
e dos parceiros sociais identificados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido 
sistema e propondo as acções consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e 
eficácia do mesmo. 
 

Regimento do 
CME de 
Almeirim 
p.1 

 

e.16) Competências do 
CME 

Desde o início deste mandato, visto que os Conselhos Municipais de Educação tiveram o seu ponto 
alto de importância, enquanto órgãos de acompanhamento da actividade de educação no concelho e 
também como elemento de aconselhamento do executivo municipal, sobretudo, na elaboração da 
Carta Educativa. 
 
Nós, como Benavente e todos os outros municípios da Área da Lezíria encomendámos as Cartas 
Educativas a uma empresa especializada no assunto e eles debateram connosco, Conselho Municipal 
de Educação, os estudos que iam fazendo, as conclusões que iam tirando e a forma final da Carta 
Educativa. Por isso, é que eu considero que uma e outra não são incompatíveis, complementam-se, 
porque o conhecimento e a experiência e as preocupações do Conselho Municipal de Educação foram 
vertidas na Carta Educativa que foi feita, como eu digo, por outra entidade. 

EPCM6 
p. 69 
 
 
 
 
 
EPCM6 
p. 70 

Cruza com E15 
 
 
 
 
Cruza com H41 
 
 
 

e.17) Composição do 
CME 

 Checklist  

e.18) regime de 
funcionamento 

 Checklist  

f.19) O apoio logístico 
das autarquias ao CME 

Passados breves momentos entrou na sala uma jovem, a Dr.ª … [Técnica Superior], que a vereadora 
apresentou como a técnica responsável pelo sector da educação a da acção social. Enquanto a 
vereadora procurava o regimento e a acta de instalação do CME, troquei algumas informações com a 
Dr.ª … e procurei pô-la ao corrente da temática do meu trabalho. Aliás, eu já tinha tido a 

Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
p. 78 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

oportunidade de trocar algumas palavras com ela pelo telefone, pelo que me referiu estar ao corrente 
da investigação que eu estava a fazer no âmbito de um programa de doutoramento na Faculdade de 
Psicologia e Ciências de Educação de Lisboa. 
 

f.20) Modos de presidir 
e orientar o CME 

Eu entendo que a presença da Vereadora nas reuniões dos agrupamentos é uma coisa e a reunião do 
Conselho Municipal de Educação, no seio de município, é outra coisa. Tem outra representatividade, 
tem outro fim e devia reunir com mais assiduidade. Talvez fosse uma maneira de trazer os problemas 
da escola para o Município, sem virem apenas pela via da Vereadora da Educação. Eram os pais, os 
professores, outros agentes que trariam para o seio do Município essa informação, que era importante 
fazê-lo. Com a Vereadora da Educação, actualmente, não tem funcionado muito bem. 
 
Começou por se apresentar e enfatizou o facto de ser professora do 1º ciclo e de se encontrar há 
catorze anos na autarquia, com a responsabilidade pelos pelouros da educação e da acção social, 
cargo que acumulou com a docência durante muitos anos; 
 
 
Aproveitando esta ocasião, procurei orientar a conversa no sentido de recolher informações sobre o 
CME, perguntando se essas dificuldades também se fizeram sentir na dinamização dessa entidade. 
Respondeu-me que sim, pois a sua doença repercutiu-se tanto no número de reuniões desse órgão 
como no trabalho por ele desenvolvido. 
 

EPCM6 
pp. 71-72 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
p. 77 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
pp.77-78 

 

f.21) Número e 
periodicidade das 
reuniões do CME 

Na minha autarquia, em relação ao Conselho Municipal de Educação, confesso que existe uma 
lacuna. O Conselho Municipal de Educação devia de reunir mais vezes no ano e devia ter uma 
actividade mais marcante na vida do Município e não tem. Esta é uma observação que faço de fora, 
por que eu não tenho o pelouro da educação, é uma vereadora, que também era professora até há 
pouco tempo, a Vereadora Joana Vidinha. Eu acho que, por um lado, o facto de ela estar muito 
integrada no meio, sobretudo do primeiro ciclo, pois era professora desse ciclo, por outro lado pelo 
facto de pela actual legislação, pertencer aos órgãos de cada um dos agrupamentos esbateu um pouco 
a frequência e assiduidade com que o Conselho Municipal de Educação deveria reunir. 
 
Confesso que não sinto necessidade de mudar muito. Em relação ao Conselho Municipal de 
Educação não me inibo, a única coisa que mudaria, que é uma deficiência nossa, era pô-lo a reunir 
mais vezes. 
 

EPCM6 
p. 71 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM6 
p. 75 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

A Senhora Vereadora iniciou a reunião apresentando os vários elementos presentes, e pertencentes ao 
Conselho Municipal de Educação (CME), passando de imediato a justificar os motivos pelos quais 
não se efectuaram as reuniões perspectivadas para o final dos anteriores períodos lectivos.  

 

 
 
ACME6 
p.2 

f.22) Controlo da 
assiduidade nos CME 

 Checklist  

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

Dadas as várias alterações solicitadas pelo grupo docente presente no Conselho Municipal, o senhor 
Presidente propôs uma reunião de trabalho entre este grupo e o Dr. … [CEDRU], remetendo para 
uma data posterior a reunião para aprovação da Carta Educativa.  
 

ACME4 
p. 4 

 

f.24) Cumprimento dos 
mandatos dos 
representantes 

 Checklist  

f.25) Sistema de 
representatividade 

O principal problema resultava da perda de representatividade. Como os representantes dos ciclos 
acabavam por não representar todos os agrupamentos, e como se sentiram dificuldades de 
comunicação entre as escolas e a autarquia, houve a necessidade de integrar no CME um 
representante de cada agrupamento, sem direito de voto, mas cuja presença que permitia melhorar a 
comunicação. A partir desse momento todos os agrupamentos escolares passaram a participar nas 
reuniões. 
 

Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
pp. 79-80 
 
 

cruza com j51 
 

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

A ordem de trabalhos teve como ponto único:  
- A aprovação da Carta Educativa do Município 
 
Esta reunião tinha como ponto único na sua ordem de trabalhos: 
- O parecer do Conselho Municipal de Educação em relação à Carta Educativa do Município. 

A ordem de trabalhos teve como ponto único:  

- Avaliação do ano lectivo 2006/2007 

 

ACME4 
p. 1 
 
 
 
ACME5 
p. 1 
 
 
 
ACME6 
p.1 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

A ordem de trabalhos tinha como pontos:  

1. - Informações; 
2. - Construção do novo Centro Escolar; 

2.1.1. - Almeirim e Fazendas de Almeirim; 
3. - Outros Assuntos de Interesse. 
4.  

Surpreendentemente, tive da parte das minhas interlocutoras a concordância com tudo o que dissera; 
tanto a vereadora como a técnica começaram por reafirmar a dificuldade que tinham em gerir a 
agenda educativa. 
 

 
 
 
 
 
 
ACME7 
p.1 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
p.79 

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

 Checklist  

f.28) Intervenção dos 
representantes da DREL 

O senhor Coordenador Educativo da Lezíria do Tejo, Dr. …, solicitou ao senhor Presidente e à 
senhora Vereadora a palavra para se apresentar e afirmou que se encontrava disponível para o que 
fosse necessário enquanto estivesse no cargo que ocupa presentemente. 
 
O senhor Coordenador Educativo disse que é competência dos conselhos executivos definir 
estratégias e critérios para esse tipo de situações [mudanças de alunos entre escolas]. 
 

O representante da DREL, Dr. …, referiu que uma das dificuldades que muitas vezes se verifica prende-se com o 
serviço de transporte dos alunos, pelo que a maior parte dos concelhos optou por impor a frequência a todas as 
actividades  

ou a nenhuma, a fim de facilitar a organização.  

 

ACME4 
p. 1 
 
 
ACME4 
p. 5 
 
 
ACME6 
p.3 

 

f.29) Entidades externas 
convidadas para 

O Dr. … [CEDRU] iniciou a apresentação com uma breve referência aos pontos anteriores da Carta 
Educativa. Recordando elementos considerados importantes na execução da mesma, e passando de 

ACME2 
p.1 

Nem em todos os 
CME a CEDRU teve 
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Categoria/ 
Sub-cat. 
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participar no CME imediato à apresentação da III parte da Carta Educativa do Concelho de Almeirim, principalmente os 
pontos 3 e 4, que correspondem à Reconfiguração e Reorganização da Rede Educativa e ao 
Programa de Intervenção. Um dos princípios a ter em conta é o de todas as escolas do 1.º ciclo 
deverão funcionar em regime normal de modo a que as crianças possam participar nas várias 
actividades e ofertas propostas, tais como inglês e matemática. 
 

 

A nível de Programa de intervenção, a carta educativa de Almeirim está organizada em projectos 
estruturantes e em projectos complementares. Os projectos estruturantes irão ter um alcance superior, 
numa lógica supra concelhia. Os projectos complementares fazem referência à requalificação do 
parque escolar, o apetrechamento dos estabelecimentos e a rede de transportes escolares, ou seja há 
um conjunto de intervenções que a carta educativa deve prever. 
 
A reunião terminou com o Dr. … fazendo referência à extrema importância dos agrupamentos 
verticais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACME2 
p.3 
 
 
 
ACME2 
p.4 
 

um espaço tão aberto 
de comunicação, 
como teve em 
Almeirim. A acta 
ACME2 deixa 
transparecer a 
importância dada a 
esta intervenção. 
Esta proximidade 
pode explicar-se 
pelo facto do 
Presidente da 
Câmara ser o 
Presidente da CULT 
e ter um diálogo 
privilegiado com a 
CEDRU, pois nesta 
escala que se fez a 
contratação desta 
empresa para a 
elaboração das cartas 
educativas dos 11 
municípios. 

f.30) Temas mais 
importantes debatidos 
no CME 

No que se refere ao Programa de Enriquecimento Curricular, a Sr.ª Vereadora informou que no 
próximo ano lectivo serão colocadas a concurso três ou quatro actividades. Estas actividades serão 
asseguradas por uma empresa, visto tornar-se mais fácil e funcional, tendo esta opção merecido a 
concordância dos agrupamentos. 

ACME6 
p. 2 

 

f.31) Saberes que 
circulam no CME 

Esta troca de impressões acabou por revelar uma cumplicidade e um respeito mútuos, na sequência 
dos quais eu teci algumas considerações sobre as experiências de outras autarquias; referi-lhe que o 
conhecimento dessas experiências poderia constituir um bom referencial para a gestão autárquica da 
educação. Falei-lhes em como a investigação sobre os CME me tinha possibilitado o contacto com 
outras realidades, de que resultara uma visão de conjunto sobre a crescente responsabilidade das 
autarquias no campo educativo. Referi-lhes ter verificado haver dificuldades na assunção das 
responsabilidades decorrentes da crescente delegação de competências, parecendo-me que esses 
desajustamentos obrigavam à reorganização dos serviços, para que pudesse haver a planificação e a 

Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
pp. 78-79 
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sistematização de todas as intervenções, com a consequente avaliação. 
 
Referi também que achava que, apesar disso, muito se fazia, não só para dar resposta às múltiplas 
solicitações das escolas, mas também para responder à crescente delegação de competências por parte 
do Ministério da Educação; no entanto, muito desse esforço parecia mais ser feito ad-hoc, resultando 
da necessidade premente de “apagar fogos”, do que fruto de uma intervenção planificada, com metas 
a atingir, e integrada num plano mais vasto de intervenção no campo educativo. 
 

 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
p. 79 
 

 
 
 
Meta-categoria III - A mobilização dos CME pelas autarquias 
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g.32) As autarquias dão continuidade/não 
dão continuidade à gestão no campo 
educativo 

Portanto as falhas que a escola nos revelava começam a ficar ultrapassadas, 
começam a ficar resolvidas.  
 
 
 
A implementação de enriquecimento curricular, só foi aceite pelos professores 
depois do horário escolar, isto é, só a partir da três e meia, salvo erro, com o 
horário escolar acabado. Houve aqui alguma reivindicação de classe que me 
parece que não é muito justa, mas, como lhe disse, sou professor e conheço um 
bocado essas posições dos professores. 
 

A Sr.ª Vereadora lamentou que existam em alguns edifícios salas de aula fechadas 
enquanto crianças estão a ter aulas em monoblocos, e que fazendo parte do mesmo 
agrupamento, que por sua vez é vertical, era importante que o mesmo incluísse a 
Escola Secundária, pois assim conseguir-se-ia uma maior valorização dos alunos e 

EPCM6 
p. 72 
 
 
 
 
 
EPCM6 
p. 74 
 
 
 
 
ACME7 
p. 2 
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do espaço físico, podendo ficar os alunos dos 8.º e 9.º anos na Secundária 
libertando a E. B. 2,3 para atender algumas situações da E. B. 1. Relembrou a 
experiência do Agrupamento de Fazendas que no início enfrentou a resistência de 
alguns pais e que neste momento foi aceite por todos dado o seu bom 
funcionamento. 

A partir daquele momento a conversa passou a estar centrada no trabalho da 
autarquia no campo educativo, aflorando-se lateralmente, e sempre por minha 
iniciativa, o CME; teceram algumas considerações sobre as actividades de 
enriquecimento curricular e sobre o concurso de selecção da empresa responsável 
por essas actividades; sobre as dificuldades de atribuição dos subsídios aos alunos 
do 1º ciclo; sobre os refeitórios; sobre os auxiliares de acção educativa que estão 
sob a jurisdição da autarquia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
p. 78 

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

O Dr. … [Presidente da Assembleia Municipal] ponderou ser fundamental criar 
condições pedagógicas que evitem a exclusão e promovam uma efectiva igualdade 
de oportunidades para todos os alunos, devendo ser incutidos hábitos de 
acompanhamento por parte dos pais e cabendo às autarquias criar ou melhorar os 
horários para que as crianças possam usufruir de todas as actividades (eliminando 
“buracos” nos horários e evitando, desta forma, que as crianças permaneçam 
desocupadas e sem supervisão de pessoal docente/não docente). Ponderou, 
também, ser necessário investir na educação para tentar melhorar a posição do 
concelho de Almeirim relativamente ao ranking nacional das escolas. 

O Sr. Presidente referiu que o que está pensado para Fazendas são 6 salas de E. B. 
1 e 3 de Jardim-de-infância, o que rondará 1.500.000€ e sugeriu que se faça um 
estudo para verificar a evolução dos custos para ver se é mais vantajoso fazer a 
escola de raiz ou ampliar a E. B. 2,3. Disse ainda que o Ministério da Educação 
defende a importância da construção de escolas de grandes dimensões e que ao 
construir-se uma escola de raiz fechariam outras escolas da freguesia. 

Disse que me parecia que o CME poderia desempenhar um papel neste âmbito, 
principalmente como fórum de discussão, no sentido de incentivar o debate sobre 
as políticas educativas e sobre o modo de adaptação dessas políticas ao contexto 

ACME6 
p.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME7 
p. 3 
 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
p.79 

Muito critico 
relativamente ao 
funcionamento das 
escolas. 
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local; finalmente definir-se-iam as linhas orientadoras de um projecto de 
intervenção, que englobaria de forma sistematizada toda a acção até aí 
desenvolvida pela autarquia. Referi que todas estas observações não passavam de 
ideias que careciam que uma análise mais aprofundada. No final da minha 
intervenção fiquei com a sensação de que me tinha excedido e que poderia ter 
ferido susceptibilidades. 
 

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

O ano passado lançámos, nós, as autarquias de uma maneira geral, lançámos um 
programa de educação tecnológica. Esse programa de educação tecnológica dotou 
as escolas do primeiro ciclo de equipamentos do mais desenvolvido, ao nível do 
primeiro ciclo. Todos os alunos do nosso concelho têm computador. O Magalhães 
foi oferecido a todos. Aqueles que puderam comprar, compraram; o Governo deu 
uns tantos; a Câmara deu outros tantos. Todos os miúdos, desde o primeiro ano do 
primeiro ciclo até ao quarto receberam o seu computador. Todas as salas têm 
quadros interactivos. A Câmara equipou todas as salas de aula, desde a sede do 
concelho até ao lugar mais longínquo, com quadros interactivos. Os professores 
foram formados com a colaboração da empresa de informática da Microsoft. A 
Porto Editora deu-nos apoio com a Escola Virtual. Há aqui um conjunto de meios 
postos à disposição do primeiro ciclo que motivou os professores e os alunos. Por 
outro lado os equipamentos escolares: temos um centro escolar em construção em 
Almeirim; outro em Fazendas de Almeirim. Um vai servir um agrupamento; o 
outro vai servir o outro agrupamento. Isto é: a comunidade escolar está a ver 
resolvidos os seus problemas, os seus anseios. 

O Sr. Presidente informou ainda que o Projecto de Educação Tecnológica –PET 
21, já se encontra implementado ao nível dos 3.º e 4.º anos enquanto projecto 
piloto, abrangendo inicialmente apenas 4 turmas, 2 na E. B. 1 de Cortiçóis, e 2 no 
edifício Canto do Jardim. O projecto consiste na colocação em sala de aula de 1 
computador por dois alunos, de modo a envolver e desenvolver os alunos ao nível 
informático. 

A Sr.ª Vereadora acrescentou que quando tivermos os Centros Escolares não 
haverá problema em haver essas ofertas. -O Sr. Presidente pensa que é essencial a 

EPCM6 
pp. 72-73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME7 
p. 5 
 
 
 
ACME8 
p.4 
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existência de uma vasta oferta, porque os pais têm que ter opção de escolha.   

Perguntei se havia projecto educativo local ou qualquer outro documento que 
sintetizasse as acções entretanto desenvolvidas e desse orientações sobre o 
caminho a seguir. Responderam-me negativamente. Sobre este assunto, a técnica 
referiu a necessidade de se registar tudo o que se fazia, pois tinha a consciência 
que com o novo sistema de modernização da administração pública, e com o 
SIADAP, novos desafios eram colocados às autarquias e a todos os técnicos 
envolvidos.  
 

 
 
 
Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
p. 80 

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

Foram, fundamentalmente, as que acabei de enumerar. O programa de educação 
tecnológica, a construção dos centros escolares. Foram estas as participações 
fundamentais. 
 
Há outros aspectos… Os aspectos sociais…O aluno que tem dificuldades, o 
abandono escolar… onde o Conselho Municipal também pode dar a sua opinião. 
Mas o funcionamento dos órgãos da escola estão mais em cima do acontecimento 
e eles próprios levantam o problema quando ele surge, sem ir ao Conselho 
Municipal de Educação. É por isso que eu digo que estes órgãos da escola 
desactivam um bocadinho o Conselho Municipal, porque muitos agentes que têm 
assento no Conselho Municipal, também já o têm nos órgão da escola. 

A Sr.ª Vereadora salientou ser importante louvar o trabalho dos professores que se 

encontram envolvidos nas actividades (AEC). 

[Presidente da Câmara] De seguida referiu que em Fevereiro algumas das coisas 
que estavam estipuladas para os Centros Escolares de Almeirim e Fazendas de 
Almeirim tinham sofrido alterações. O Ministério defende que se deve construir os 
Centros Escolares de raiz e com qualidade. O que se tinha pensado inicialmente 
para as Fazendas já não é o que está previsto, no entanto neste momento o projecto 
está em fase de estudo. Tendo como objectivo fazer um centro escolar numa zona 
central e onde se conseguisse reunir todos os alunos. A localização que foi 
possível encontrar foi em frente ao Sr. …. A tipologia será 11 + 3 e já tem parecer 

EPCM6 
p.73 
 
 
 
EPCM6 
p.73 
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favorável da DREL, o percurso já está definido e demorará cerca de 7 a 8 meses. 
 
O Sr. Presidente diz que a intenção do Ministério terá como princípio geral fechar 
as escolas pequenas e centrar tudo no mesmo local. A DREL ditará se fechará ou 
não as escolas, ou se terão outra utilização.  

 
 
 
ACME8 
p.2 

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

Quando no final daquela reunião o coordenador do CAE solicitou o parecer da 
autarquia, a vereadora declarou não poder tomar uma posição sem ouvir o 
Conselho Municipal de Educação enquanto órgão de gestão no terreno. Assim, 
convocou a presente reunião para debater o assunto e ser posteriormente elaborado 
um parecer da Câmara Municipal com base nas propostas apresentadas pelos 
intervenientes. Este parecer e uma cópia da acta desta reunião serão enviados ao 
CAE. 
 

Segundo o Sr. Presidente, é fundamental chegar a um consenso e saber se os 
alunos/encarregados de educação podem escolher as actividades (AEC) que 
pretendem frequentar ou se a inscrição no programa de actividades curriculares 
contempla todas as actividades.   

Sr. Presidente disse que no futuro temos que estar mais próximos das escolas. 

 

 

ACME1 
p. 2 
 
 
 
 
ACME6 
p.3 
 
 
ACME8 
p.4 

cruza com f28 
 

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

Salientando que o assunto a tratar é a continuidade dos alunos do 7º, 8º e 9º anos 
de escolaridade na Escola Básica 2, 3 Febo Moniz ou a sua transição para a Escola 
Secundária e constatando-se que presentemente funcionam 28 turmas na Escola 
Básica e 4 na Escola Secundária, a vereadora solicitou a opinião das 
representantes das duas escolas. 
 

A Sra. Vereadora afirmou que, nesses casos, os alunos não poderão manter-se no 
pátio da escola, tendo a Prof. … [representante do básico] sugerido a importância 
de responsabilizar os pais/encarregados de educação (ficando documentado por 

ACME1 
p. 2 
 
 
 
 
 
ACME6 
p. 2 
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escrito) para irem buscar os respectivos educandos à escola sempre que estes não 
se encontrem a frequentar as actividades. 

A Sr.ª Vereadora mencionou que em Almeirim os pais entenderam a importância 
dos monoblocos uma vez que possibilitaram o desenvolvimento das Actividades 
de Enriquecimento Curricular. 

A Sr.ª Vereadora … referiu que relativamente à falta de auxiliares vai 
disponibilizando as pessoas que chegam do Centro de Emprego tanto para o 
Agrupamento de Almeirim como para o Agrupamento de Fazendas de Almeirim 
de modo a colmatar essas necessidades. Quanto ao transporte dos alunos a 
carrinha realmente é para os alunos que residam a mais de 3 Km, mas depois tem 
que se ver o aspecto humano, e neste caso dá a mão à palmatória pois ao saber que 
as crianças que têm as mães a trabalhar se encontram pelas ruas à chuva e dentro 
da disponibilidade que o Sr. António Júlio tiver e que puder, através de nota 
interna pede para se transportar essas crianças. Neste caso a Sr.ª Vereadora assume 
a culpa.  

 

 
 
 
 
ACME7 
p.3 
 
 
 
ACME8 
p.2  

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

Não, não refiro o facto de ser o presidente ou ser o vereador. Aqui é um pouco 
mais a sensibilidade de a sua vivência na escola e a maneira como vê os problemas 
da escola. É mais isso! Os executivos municipais têm muitos elementos que já 
foram, na sua vida profissional, professores. Mas é verdade também uma coisa que 
é que eles têm maneiras diferentes de ver a vida na escola e a ligação da autarquia 
à escola e a vida escolar, de uma maneira geral, depende muito dessa 
sensibilidade, o facto de o Conselho Municipal ter essa importância ou ter outra. 
 
 

EPCM6 
p. 72 

Cruza com G39 

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

A Sr.ª Vereadora respondeu dizendo que já tentou colocar essa questão à DREL 
(sobre a carácter obrigatório ou facultativo das AEC) não obtendo resposta até ao 
momento e que, segundo o despacho do Ministério da Educação, tudo é 
facultativo. No entanto, alertou para a necessidade de haver bom senso a fim de 
não se voltar a verificar o mesmo que no ano anterior, em que o próprio professor 

ACME6 
p. 3 
 
 
 
 

 



 61 

Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

incentivava os alunos a fazerem boicote às aulas. 

A Sr.ª Vereadora … alegou que nunca foi convidada para estar presente nas 
reuniões das escolas de Fazendas, enquanto que nas escolas de Almeirim é sempre 
convidada, estas têm sempre a preocupação em marcar as reuniões de modo a que 
a Sr.ª Vereadora esteja presente. No entanto propõe a criação de uma 
ficha/documento que possa ser preenchido no acto da matrícula no qual o 
encarregado de educação manifestaria ou não o interesse do seu educando 
frequentar a caf, este faria referencia às condições que são possíveis e seria 
devidamente assinado pelo encarregado de educação como forma de se 
responsabilizar. 

 
 
 
 
 
ACME8 
p.3 

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

O Senhor Presidente evidenciou a importância de cada escola não ultrapassar o 
número de turmas correspondente à tipologia para a qual foi construída e de 
acordo com as condições ideais definidas pelo Ministério da Educação. Salientou 
que ao defendermos que uma escola que foi construída para 20 turmas possa 
funcionar com 24, 25 ou 26, moralmente perdemos a força para reivindicar a 
construção de novos estabelecimentos de ensino. Considerou, também, que os 
encarregados de educação devem poder optar entre a permanência dos respectivos 
educandos numa escola ou a deslocação para outra. 
 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. …, salientou a importância dos 
interesses dos alunos, devendo estes estarem acima dos interesses dos professores, 
pois são as necessidades dos alunos que têm especial importância para o 
Município.  
 
 
 

O Sr. Presidente respondeu salientando a importância de todas as crianças 
poderem ter acesso ao ensino pré-escolar, seja este oficial ou privado.  

 

ACME1 
p.3 
 
 
 
 
ACME4 
p.4 
 
 
 
 
ACME7 
p.4 

 

h.41) Importância atribuída pela autarquia 
ao CME 

Considero que aí foi o momento chave de funcionamento dos Conselhos 
Municipais de Educação, pela intervenção das entidades representadas no CME, 

EPCM6 
p. 69 
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na elaboração da Carta Educativa, no seu acompanhamento, nas conclusões e 
medidas a tomar para responder às necessidades identificadas. 
 
Como eu disse, depende muito da matéria em estudo, da matéria em análise. 
Quando nós estudámos a Carta Educativa era importante a participação. Houve 
uma participação activa, as presenças foram significativas, as pessoas não 
faltaram. 
 
A organização da vida da escola, neste momento e dos órgãos da própria escola 
prejudica um pouco o Conselho Municipal de Educação. Eu acho que neste 
momento os pais e a autarquia já estão de tal maneira integrados na vida do 
agrupamento que não sentem muito a necessidade de ir ao Conselho Municipal de 
Educação. Tanto mais que aquilo que a Carta Educativa apontava com sendo 
necessidades têm vindo a ser concretizadas. 
 
Penso até que nem pensava ir tão longe. Também nunca senti da parte de nenhum 
elemento do Conselho Municipal de Educação críticas quanto à sua falta de 
assiduidade. Ninguém me disse: _ Olhe, afinal já não reunimos aquele Conselho 
há não sei quanto tempo… temos necessidade de o fazer!  
Aquilo que está na Carta Educativa estamos a cumprir. 
 
Como órgão consultivo, é importante que exista, que esteja previsto na lei e que 
seja um órgão que reúna sempre que solicitado. 
 
Elaboradas as Cartas Educativas e com a nova organização de funcionamento dos 
vários agrupamento escolares, o Conselho Municipal de Educação começou a ser 
um bocadinho esvaziado na sua existência. De qualquer modo é um órgão que tem 
existência local, tem personalidade jurídica e é um recurso que o município pode 
ter necessidade de consultar. 
 
O balanço é positivo. Penso que no processo democrático que vivemos é 
fundamental, pelos elementos que fazem participação dele. È curioso que nós 
próprios, na constituição do Conselho Municipal de Educação sentimos 
necessidade, pelo menos para, mesmo sem direito a voto, mas com assistência, da 
participação das Associações de Estudantes. Achamos que é importante que a voz 
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dos alunos se fizesse ouvir. Acho que no regime democrático, como o nosso, o 
Conselho Municipal de Educação tem toda a razão de existir e de estar 
contemplado em lei e ter a aceitação que tem. Acho-o indispensável na nossa vida 
democrática. 

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

Os elementos mais activos são sempre, sem dúvida, os professores, os pais, os 
encarregados de educação. 
 
Outra situação que obrigou o Conselho Municipal e tomar as suas posições e a 
acompanhar foi a introdução das disciplinas de enriquecimento curricular que foi 
uma novidade, a meu ver com o defeito de não serem obrigatórias. Eu acho que 
deveriam ter sido. Poderiam não ser três, mas pelos menos duas delas acho que 
deveriam ter sido. Este regime de voluntariado trouxe alguma desorganização à 
implementação do enriquecimento curricular. Eu acho que tem muitas virtudes, 
mas por força desta deficiência teve alguns defeitos de funcionamento, 
nomeadamente, aqui no meu concelho, que não conseguimos ultrapassar, nem no 
Conselho Municipal de Educação, onde os professores tem sempre uma voz que é 
muito difícil de contrariar. 

EPCM6 
p.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPCM6 
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h.43) Importância atribuída pela  autarquia 
à intervenção dos 
Presidentes/representantes das 
escolas/agrupamentos no CME 

Referiram ter havido muitos problemas com a verticalização dos agrupamentos 
escolares no ano anterior, assunto que provocou debate acesso no CME. Foram 
longas as reuniões e grande o confronto entre os interlocutores envolvidos. 
A vereadora sempre defendera a verticalização, pois achava que tal organização 
proporcionava uma maior ligação entre os ciclos, uma melhor rentabilização dos 
recursos e permitia a planificação das actividades comuns. Por parte dos 
agrupamentos escolares existiam dificuldades de adaptação à nova organização, 
que implicava a passagem de um agrupamento transversal para um agrupamento 
vertical. 
 

Notas de campo 
do CME de 
Almeirim 
p.79 
 

 

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

O Sr. Presidente salientou que é fundamental haver bom senso. 

 

ACME7 
p. 3 
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Meta-categoria IV - A apropriação do CME pelos actores locais 
 
 

Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia 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 Dr. [representante da Associação de pais] referiu que já o ano passado a 
Associação considerou despropositada a altura em que o Ministério da Educação 
colocou o problema da deslocação de turmas de uma escola para a outra e que 
este assunto deveria ter sido discutido com mais tempo em relação ao início do 
ano lectivo. Verificando-se que no presente ano lectivo volta a surgir o mesmo 
problema, … considerou que se deveria aproveitar a oportunidade para melhorar a 
qualidade educativa criando turmas com menos alunos. 
 
O presidente da Associação de Pais disponibilizou-se para organizar uma reunião 
com os pais dos alunos do 6ºano de escolaridade e solicitou a colaboração da 
Escola Básica Febo Moniz para enviar aos encarregados de educação um 
documento contendo a posição das duas escolas, a fim de serem devidamente 
elucidados. 
 
O professor [representante do ensino secundário] referiu que não concorda com a 
implementação de uma escola profissional na Escola Secundária Marquesa de 
Alorna, uma vez que esta apresentou recentemente uma candidatura para 3 cursos 
profissionais nível III (equivalência 12.º ano) e, possivelmente, de educação e 
formação de jovens nível II (equivalência 9.º ano). 
 
Manifestamos o nosso desagrado ao modo como a Carta Educativa prevê a 
reconfiguração e reorganização da rede educativa no que concerne ao ponto 3.1.1. 
Agrupamento Vertical de Almeirim, visto que em Conselho Municipal de 
Educação, de 19 de Janeiro foi dado um parecer desfavorável à verticalização dos 
Agrupamentos Febo Moniz e Almeirim/Tapada. Na presente Carta Educativa não 
foram contemplados dois cenários nomeadamente “a continuidade dos 
agrupamentos existentes” e num cenário alternativo a verticalização dos 
agrupamentos existentes na cidade de Almeirim.  

A Prof. … [representante do básico] considerou que as actividades de 
enriquecimento curricular deveriam ter início apenas a partir da 15.30h, pois o 

ACME1 
p. 3 
 
 
 
 
 
 
 
ACME1 
p. 4 
 
 
 
 
ACME4 
p. 4 
 
 
ACME5 
p.4 (Declaração 
de voto dos 
representantes 
do pré-escolar e 
do ensino 
básico) 
 
 
ACME6 
p. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cruza com j47 e com 
j50 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

aspecto das cargas horárias ficaria diluído e satisfaria as crianças, os 
pais/encarregados de educação e os professores. Salientou não ter ficado claro se 
a inscrição seria feita em todas as actividades ou em nenhuma. No caso de os 
alunos se inscreverem em todas e apenas frequentarem algumas, haveria períodos 
em que as crianças ficariam no pátio da escola não se sabendo quem seriam os 
responsáveis pelo respectivo acompanhamento. 

 

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

[representante da Misericórdia – IPSS] Querem avançar com a proposta no 
presente ano para o Ministério da Educação, para se começar pouco a pouco. O 
que se pretende não é só receber as crianças do Conde Sobral mas também todas 
as que o solicitassem. Considera, que Almeirim já merecia ter uma EB de 1º ciclo 
privado e ao apresentar nesta altura proposta levaria um ano lectivo a ser 
aprovada. 

ACME8 
p.4 

 

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

Após uma longa discussão sobre o assunto, decidiu-se proceder a uma votação 
para se decidir se os alunos do 3º Ciclo seriam ou não partilhados pelas duas 
escolas. Para o efeito, a representante do Ensino Básico propôs que a decisão 
fosse tomada pelos encarregados de educação. 

O Sr. … [representante dos pais de Fazendas de Almeirim] relembrou que os pais 
do lugar de Marianos não querem os seus filhos na E. B. 1 de Paço dos Negros, 
dado que existe uma grande rivalidade entre estas duas localidades e que já tinha 
sido muito complicado convencer os pais no inicio do ano para que as crianças 
frequentassem a E. B. 1 de Paço dos Negros nas duas semanas em que não 
tiveram aulas em Marianos, e que na altura o Conselho Executivo do 
Agrupamento de Fazendas teve que pedir ajuda à Associação de Pais deste 
agrupamento para transmitir a informação e conseguir que estes aceitassem a 
situação. 

O Sr. … [representante dos pais de Fazendas de Almeirim] demonstrou 
descontentamento no pouco investimento nas escolas das Fazendas, no entanto 
está a fazer um levantamento nas escolas primárias para pedir uma reunião com o 
Sr. Presidente. 

ACME1 
p. 3 
 
 
 
 
 
 
ACME7 
p.3 
 
 
 
 
 
ACME8 
p.4 

 

i.48) Os presidentes/ [Presidente do Agrupamento Febo Moniz] Uma vez que tal não chegou a ser ACME1 A escola básica não 
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Categoria/ 
Sub-cat. 

Unidades de sentido 

Tipologia de 
Fonte 
Linha 

/página 

Notas 
 

representantes das escolas/agrup. Servem-
se/não se servem do CME para resolver 
problemas das suas escolas 

legislado, a posição da Escola Básica é que os alunos do 7º, 8º e 9º anos de 
escolaridade se mantenham nesta escola. Esta foi a posição apresentada ao 
coordenador do CAE, uma vez que a Escola tem capacidade para acolher todos os 
alunos do 3º Ciclo, possui instalações e equipamentos suficientes e adequados e 
está vocacionada pedagogicamente para o 2º e 3º Ciclos. Disse também que a 
saída de mais alunos para a Escola Secundária viria a desequilibrar o quadro do 
pessoal docente, pois embora presentemente só exista um horário zero, os 
restantes professores encontram-se no limiar e passaria a haver mais horários 
zero. 
 
A Dr.ª [Presidente da Escola Secundária] começou por manifestar o seu 
desagrado pela realização da reunião convocada pelo CAE, dado não estarem 
presentes as duas partes interessadas. Recordou que em determinado período os 
alunos do 3º Ciclo foram retirados da Escola Secundária o que levou a problemas 
com o quadro de professores, visto ter-se repentinamente passado de cerca de dois 
mil para seiscentos alunos dando origem a horários zero. 
 
A professora [Presidente do Agrupamento Febo Moniz] disse que toda a reflexão 
que o agrupamento Febo Moniz efectuou foi em função dos interesses dos alunos 
e dos seus pais. Reforçou também a importância da existência dos 3 
agrupamentos acessíveis, manuseáveis, nos quais se consegue actuar, sendo assim 
importante indicar, na página 91, os dados referentes ao 2.º e 3.º ciclos em 
Almeirim para realçar a dimensão do agrupamento proposto, que será de 1600 
alunos, considerando que devido à dispersão territorial no concelho “não será 
certamente «uma rede territorial equilibrada e eficiente de recursos 
educativos…». 
 
 
A professora (Presidente do Agrupamento Almeirim/Tapada) quis realçar o 
desempenho positivo do Agrupamento Almeirim/Tapada referindo que com a 
fusão deste com o Agrupamento Febo Moniz, numa perspectiva de verticalidade, 
seria criado um mega-agrupamento que envolveria cerca de 1600 alunos, 400 
docentes e 100 não docentes. E questionou sobre o que é mais eficiente a nível 
pedagógico, qual o modo de funcionamento do Conselho Pedagógico, quais os 
benefícios para os alunos, qual a representatividade das Escolas e se este seria o 

p. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME1 
p.3 
 
 
 
 
ACME4 
p.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACME4 
p.5 
 
 

queria perder alunos, 
pois punha em causa o 
equilíbrio do quadro 
de pessoal docente.  
A presidente da escola 
secundária está 
presente pois é o 
representante do 
secundário 
 
 
A Presidente do 
Agrupamento Febo 
Moniz rejeita a 
verticalização do 
Agrupamento das 
Tapadas. 
 
 
 
Defesa do 
Agrupamento 
horizontal contra a 
verticalização. 
 
 
 
 
Solidariedade de todos 
os Agrupamentos 
contra a verticalização 
da Tapada 
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Tipologia de 
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Notas 
 

contributo mais válido para um ensino e educação de qualidade. 
O representante do Agrupamento Almeirim/Tapada, referiu que foi um dos 
pioneiros a aplicar o DL 115/A 98, de 4 de Maio, pelo que enquanto este se 
mantiver em vigor é perfeitamente viável e legítimo a continuidade e coexistência 
dos Agrupamentos Horizontal e Vertical de Almeirim. 
 
 
As representantes dos Agrupamentos Escolares referiram que a questão da 
verticalização dos agrupamentos já tinha ido a Conselho Pedagógico e que estes 
não concordaram, pois em 2004 este parecer não era favorável à verticalização 
dos mesmos. 
 

A professora … [Presidente do Febo Moniz] informou que no próximo dia 12 do 
presente mês, pelas 9 horas, irá decorrer na DREL uma reunião com os vários 
agrupamentos e entidades promotoras em que serão abordadas as questões 
relacionadas com as actividades de enriquecimento curricular.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACME5 
p.2 
 
 
 
 
 
 
ACME6 
p.2 
 
 
 
 

j.49) Importância atribuída pelos actores 
locais ao CME 

A Dr.ª … [Santa Casa da Misericórdia] informou que a valência do pré-escolar da 
Misericórdia pertence à rede nacional tendo os mesmas benefícios que o ensino 
oficial, e que em relação à componente de Apoio à Família, a instituição assegura 
a permanência das crianças até às 19.15h, de modo a contemplar os filhos dos 
trabalhadores cujo horário de saída é às 19horas. 

 

ACME7 
p.5 

 

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

[Representante do ensino básico] Referiu ainda que a empresa EDUTEC se 
mostrou sempre aberta às solicitações do agrupamento e que a Câmara Municipal 
de Almeirim ao longo do ano foi um verdadeiro parceiro educativo. 

ACME8 
p. 2 

 

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

As representantes do Ensino Pré-Escolar e do Ensino Básico apresentaram a sua 
declaração de voto que leram e que assinaram, e que segue em anexo com o n.º de 
página 4. A mesma declaração expressa o querer dos agrupamentos por estas 

ACME5 
p.2 
 

cruza com f25 
(sistemas de 
representatividade) 
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Unidades de sentido 
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Linha 
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Notas 
 

representadas, e merece concordância dos órgãos do conselho pedagógico dos 
Agrupamentos a que dizem respeito. 
 

 
  

 
Concretiza-se a 
relação entre 
representantes e 
representados em 
momentos chave que 
ponham em causa as 
estruturas de gestão 
pedagógica e 
administrativa das 
escolas e que alterem 
as suas lógicas de 
funcionamento. 

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

Assim, consideramos que a aplicação do conceito de territórios educativos do 
município de Almeirim leva a que se proponha a consolidação da dinâmica dos 
agrupamentos de escolas do ensino básico, numa lógica em que a reorganização 
da gestão escolar seja instrumental face às finalidades educativas, nas dimensões 
pedagógica, na gestão racional de recursos e no ordenamento do território. A 
promoção de uma articulação entre as freguesias do Concelho de Almeirim será 
efectuada através dos objectivos e opções tomadas nesta carta educativa. 

ACME5 
p.4 (Declaração 
de voto dos 
representantes 
do pré-escolar e 
do ensino 
básico) 

 

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

O agrupamento de Fazendas de Almeirim considerou que os alunos do 1.º e 2.º 
ano não deveriam ter Inglês. A professora … [Agrupamento Febo Moniz/Tapada] 
não concordou afirmando que os alunos que frequentaram esta actividade no 1.º 
ano devem ter oportunidade de continuidade. 
 

O representante do Centro de Emprego, Dr. …, interveio alertando para a 
necessidade de os alunos terem tempo para serem crianças, o que permite um 
desenvolvimento harmonioso. Assim, não devem os pais e encarregados de 
educação esquecer que também já foram crianças. 

 

ACME6 
p.2 
 
 
 
 
ACME6 
p.5 
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1.5 Entrevista ao Presidente da C. M. de Almeirim 

Almeirim, 10 de Setembro de 2009 

 

 

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

Locais/Conselhos Municipais de Educação? Desde quando? 

 

Presidente: Desde o início deste mandato, visto que os Conselhos Municipais de Educação 

tiveram o seu ponto alto de importância, enquanto órgãos de acompanhamento da actividade 

de educação no concelho e também como elemento de aconselhamento do executivo 

municipal, sobretudo, na elaboração da Carta Educativa. Considero que aí foi o momento 

chave de funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação, pela intervenção das 

entidades representadas no CME, na elaboração da Carta Educativa, no seu acompanhamento, 

nas conclusões e medidas a tomar para responder às necessidades identificadas. Foi 

fundamental para a política de educação do nosso concelho. O tempo passa depressa, mas 

penso que começou ainda no mandato anterior e entrou neste mandato.  

 

Entrevistadora: O Conselho Municipal foi criado em 03/2003. 

 

Presidente: Portanto, apanhou os dois mandatos. 

 

Entrevistadora: Não houve Conselho Local de Educação? 

 

Presidente: Não. 

 

Entrevistadora: Esse aspecto de não ter havido Conselho Local chamou-me à atenção. Quais 

foram as motivações políticas da autarquia para não ter avançado com a criação do Conselho 

Local, tal como o fizeram outros municípios? 

 

Presidente: Talvez o facto de eu estar na Câmara já há muito tempo. 

 

 

Entrevistadora: Há quantos anos, Sr. Presidente? 
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Presidente: Há quase 20 anos. Faz em Dezembro 20 anos. Talvez por ter entrado num 

momento em que estas coisas não tinham grande relevância para a vida autárquica e talvez 

por ter vivido a evolução dos tempos antigos, para os tempos modernos, digamos assim. Foi a 

necessidade de constituir estes novos órgão que também foram estabelecidos pela própria 

legislação, por aquilo que nos foi imposto. Talvez um defeito meu de não ter tido 

sensibilidade para criar o Conselho Local de Educação, mesmo antes da legislação. Mas há 

um aspecto muito importante. Na nossa autarquia temos tido, desde sempre, uma relação 

muito próxima com os agentes, com os professores, com os pais. Portanto, sempre houve esta 

interacção, por hábito e por maneira de estar na vida. Também sou professor. Estive num 

Conselho Directivo. Na altura ainda eram os Conselhos Directivos. Esta aproximação da vida 

escolar sempre foi uma constante e por conseguinte não sentíamos necessidade de formar o 

Conselho Local. Mas também é verdade que com o aparecimento das cartas educativas outras 

necessidades se levantaram e portanto o Conselho Municipal de Educação passou a ter uma 

outra importância. 

 

Entrevistadora: Pegando nessa relação que estabelece entre as Cartas Educativas e o Conselho 

Municipal. A seu ver, qual é a intencionalidade política do instrumento legislativo que 

institucionaliza os Conselhos Municipais e simultaneamente regula as Cartas Educativas?  

 

Presidente: Interpretámos o aparecimento do Conselho Municipal como sendo um órgão que 

podia acompanhar a elaboração das cartas educativas. Nós, como Benavente e todos os outros 

município da Área da Lezíria encomendámos as Cartas Educativas a uma empresa 

especializada no assunto e eles debateram connosco, Conselho Municipal de Educação, os 

estudos que iam fazendo, as conclusões que iam tirando e a forma final da Carta Educativa. 

Por isso, é que eu considero que uma e outra não são incompatíveis, complementam-se, 

porque o conhecimento e a experiência e as preocupações do Conselho Municipal de 

Educação foram vertidas na Carta Educativa que foi feita, como eu digo, por outra entidade. 

 

Entrevistadora: Neste processo de institucionalização do Conselho Municipal de Educação 

qual foi o espaço de influência da ANMP e da CULT? Nesta última entidade, eu sei que o Sr. 

Presidente desempenhou um papel preponderante.  

 

Presidente: A Associação Nacional de Municípios: directamente, não a sentimos embora 

saibamos que na elaboração das leis terão sido ouvidos pelo Ministério e foram consultados, 
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com certeza. O Presidente … [ da Câmara de Benavente] faz parte dessa Secção da 

Associação Nacional de Municípios e participou, tanto quanto eu sei e fui informado nas 

nossas reuniões, dos encontros com o Ministério da Educação.  

A CULT: teve um papel muito importante como agregador da estratégia que conduziu à 

elaboração das Cartas Educativas dos Municípios que fazem parte da Comunidade Urbana. 

Aí, digo com algum orgulho que a nossa a Associação foi a primeira do país a ter as Cartas 

Educativas feitas para todos o Municípios. Isso permitiu-nos também discutir com o 

Ministério formas de comparticipação na elaboração de parte das Cartas Educativas, etc… 

Diga-se que não tivemos muito êxito com isso, mas não deixámos de estar preparados para 

discutir. Eu acho que o Ministério se viu surpreendido pelo facto de aparecer uma Associação 

de Municípios, nas suas instalações a dizer: - Cumprimos a sua legislação. Temos as cartas 

educativas. Mas a CULT teve uma posição bem avançada e de liderança de um processo de 

elaboração das educativas, e que foi muito importante. Veja que as Cartas Educativas nos 

preparam para determinadas candidaturas a financiamentos aos fundos comunitários, 

nomeadamente para a construção dos Centros Escolares. Os pareceres da DREL aos nossos 

projectos são praticamente lineares, chegam lá e normalmente tem parecer favorável, estão na 

Carta Educativa, estão contemplados. Muito bem! 

 

Entrevistadora: Por que razão na sua autarquia o Conselho Municipal tomou determinada 

orientação e não outra. Estou a falar na forma como está organizado, como funciona, em 

relação aos representantes, à relação entre representantes e representados, os convidados… 

 

Presidente: Na minha autarquia, em relação ao Conselho Municipal de Educação, confesso 

que existe uma lacuna. O Conselho Municipal de Educação devia de reunir mais vezes no ano 

e devia ter uma actividade mais marcante na vida do Município e não tem. Esta é uma 

observação que faço de fora, por que eu não tenho o pelouro da educação, é uma vereadora, 

que também era professora até há pouco tempo, a Vereadora …[Vereadora da Educação]. Eu 

acho que, por um lado, o facto de ela estar muito integrada no meio, sobretudo do primeiro 

ciclo, pois era professora desse ciclo, por outro lado pelo facto de pela actual legislação, 

pertencer aos órgãos de cada um dos agrupamentos esbateu um pouco a frequência e 

assiduidade com que o Conselho Municipal de Educação deveria reunir. Eu entendo que a 

presença da Vereadora nas reuniões dos agrupamentos é uma coisa e a reunião do Conselho 

Municipal de Educação, no seio de município, é outra coisa. Tem outra representatividade, 

tem outro fim e devia reunir com mais assiduidade. Talvez fosse uma maneira de trazer os 
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problemas da escola para o Município, sem virem apenas pela via da Vereadora da Educação. 

Eram os pais, os professores, outros agentes que trariam para o seio do Município essa 

informação, que era importante fazê-lo. Com a Vereadora da Educação, actualmente, não tem 

funcionado muito bem. 

 

Entrevistadora: Acha que quando a vereação da educação está na mão de um presidente, a 

perspectiva é diferente?  

 

Presidente: Não, não refiro o facto de ser o presidente ou ser o vereador. Aqui é um pouco 

mais a sensibilidade de a sua vivência na escola e a maneira como vê os problemas da escola. 

É mais isso! Os executivos municipais têm muitos elementos que já foram, na sua vida 

profissional, professores. Mas é verdade também uma coisa que é que eles têm maneiras 

diferentes de ver a vida na escola e a ligação da autarquia à escola e a vida escolar, de uma 

maneira geral, depende muito dessa sensibilidade o facto de o Conselho Municipal ter essa 

importância ou ter outra. 

 

Entrevistadora: Acha que o modo como o Conselho Municipal está organizado incentiva a 

intervenção e a participação dos seus membros, dos seus representantes?  

 

Presidente: Como eu disse, depende muito da matéria em estudo, da matéria em análise. 

Quando nós estudámos a Carta Educativa era importante a participação. Houve uma 

participação activa, as presenças foram significativas, as pessoas não faltaram. A organização 

da vida da escola, neste momento e dos órgãos da própria escola prejudica um pouco o 

Conselho Municipal de Educação. Eu acho que neste momento os pais e a autarquia já estão 

de tal maneira integrados na vida do agrupamento que não sentem muito a necessidade de ir 

ao Conselho Municipal de Educação. Tanto mais que aquilo que a Carta Educativa apontava 

com sendo necessidades têm vindo a ser concretizadas. Portanto as falhas que a escola nos 

revelava começam a ficar ultrapassadas, começam a ficar resolvidas. O ano passado 

lançámos, nós, as autarquias de uma maneira geral, lançámos um programa de educação 

tecnológica. Esse programa de educação tecnológica dotou as escolas do primeiro ciclo de 

equipamentos do mais desenvolvido, ao nível do primeiro ciclo. Todos os alunos do nosso 

concelho têm computador. O Magalhães foi oferecido a todos. Aqueles que puderam comprar, 

compraram; o Governo deu uns tantos; a Câmara deu outros tantos. Todos os miúdos, desde o 

primeiro ano do primeiro ciclo até ao quarto receberam o seu computador. Todas as salas têm 
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quadros interactivos. A Câmara equipou todas as salas de aula, desde a sede do concelho até 

ao lugar mais longínquo, com quadros interactivos. Os professores foram formados com a 

colaboração da empresa de informática da Microsoft. A Porto Editora deu-nos apoio com a 

Escola Virtual. Há aqui um conjunto de meios postos à disposição do primeiro ciclo que 

motivou os professores e os alunos. Por outro lado os equipamentos escolares: temos um 

centro escolar em construção em Almeirim; outro em Fazendas de Almeirim. Um vai servir 

um agrupamento; o outro vai servir o outro agrupamento. Isto é: a comunidade escolar está a 

ver resolvidos os seus problemas, os seus anseios. Penso até que nem pensava ir tão longe. 

Também nunca senti da parte de nenhum elemento do Conselho Municipal de Educação 

críticas quanto à sua falta de assiduidade. Ninguém me disse: _ Olhe, afinal já não reunimos 

aquele Conselho há não sei quanto tempo… temos necessidade de o fazer!  

Aquilo que está na Carta Educativa estamos a cumprir. 

 

Entrevistadora: Então, para que serve o Conselho Municipal de Educação? 

 

Presidente: Como órgão consultivo, é importante que exista, que esteja previsto na lei e que 

seja um órgão que reúna sempre que solicitado. Elaboradas as Cartas Educativas e com a nova 

organização de funcionamento dos vários agrupamento escolares, o Conselho Municipal de 

Educação começou a ser um bocadinho esvaziado na sua existência. De qualquer modo é um 

órgão que tem existência local, tem personalidade jurídica e é um recurso que o município 

pode ter necessidade de consultar. 

 

Entrevistadora: Quais as principais decisões de política educativa local que contaram com o 

aconselhamento e intervenção do Conselho Municipal de Educação? 

 

Presidente: Foram, fundamentalmente, as que acabei de enumerar. O programa de educação 

tecnológica, a construção dos centros escolares. Foram estas as participações fundamentais. 

Há outros aspectos… Os aspectos sociais…O aluno que tem dificuldades, o abandono 

escolar… onde o Conselho Municipal também pode dar a sua opinião. Mas o funcionamento 

dos órgãos da escola estão mais em cima do acontecimento e eles próprios levantam o 

problema quando ele surge, sem ir ao Conselho Municipal de Educação. É por isso que eu 

digo que estes órgãos da escola desactivam um bocadinho o Conselho Municipal, porque 

muitos agentes que têm assento no Conselho Municipal, também já o têm nos órgão da 

escola. 
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Entrevistadora: Quais o representantes ou convidados ao Conselho Municipal que mais se 

notabilizaram pela sua intervenção, nomeadamente na discussão da carta educativa e quais os 

saberes por eles mobilizados? O que é que o Conselho Municipal trouxe, em termos de 

conhecimento e saberes para a comunidade escolar? 

 

Presidente: Os elementos mais activos são sempre, sem dúvida, os professores, os pais, os 

encarregados de educação. Outra situação que obrigou o Conselho Municipal e tomar as suas 

posições e a acompanhar foi a introdução das disciplinas de enriquecimento curricular que foi 

uma novidade, a meu ver com o defeito de não serem obrigatórias. Eu acho que deveriam ter 

sido. Poderiam não ser três, mas pelos menos duas delas acho que deveriam ter sido. Este 

regime de voluntariado trouxe alguma desorganização à implementação do enriquecimento 

curricular. Eu acho que tem muitas virtudes, mas por força desta deficiência teve alguns 

defeitos de funcionamento, nomeadamente, aqui no meu concelho, que não conseguimos 

ultrapassar, nem no Conselho Municipal de Educação, onde os professores tem sempre uma 

voz que é muito difícil de contrariar. A implementação de enriquecimento curricular, só foi 

aceite pelos professores depois do horário escolar, isto é, só a partir da três e meia, salvo erro, 

com o horário escolar acabado. Houve aqui alguma reivindicação de classe que me parece que 

não é muito justa, mas, como lhe disse, sou professor e conheço um bocado essas posições 

dos professores. 

 

Entrevistadora: Qual o balanço que faz do Conselho Municipal de Educação, da sua 

intervenção e o que mudaria? 

 

Presidente: O balanço é positivo. Penso que no processo democrático que vivemos é 

fundamental, pelos elementos que fazem participação dele. È curioso que nós próprios, na 

constituição do Conselho Municipal de Educação sentimos necessidade, pelo menos para, 

mesmo sem direito a voto, mas com assistência, da participação das Associações de 

Estudantes. Achamos que é importante que a voz dos alunos se fizesse ouvir. Acho que no 

regime democrático, como o nosso, o Conselho Municipal de Educação tem toda a razão de 

existir e de estar contemplado em lei e ter a aceitação que tem. Acho-o indispensável na nossa 

vida democrática. 

 

Entrevistadora: E o que mudaria? 
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Presidente: Confesso que não sinto necessidade de mudar muito. Em relação ao Conselho 

Municipal de Educação não me inibo, a única coisa que mudaria, que é uma deficiência nossa, 

era pô-lo a reunir mais vezes. 

 

Entrevistadora: Muito obrigado, senhor Presidente. 

 

Presidente: De nada. 
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1.6 Notas de Campo do CME de Almeirim 

 

19 de Outubro de 2007 

Neste processo de reconhecimento dos actores autárquicos, que passou pela 

identificação dos espaços e por contactos informais com os principais intervenientes na gestão 

da educação das onze autarquias da CULT, a autarquia de Almeirim revelou-se, à primeira 

vista, como a mais difícil para a realização do trabalho. Utilizei a mesma estratégia de 

comunicação já experimentada nos restantes municípios mas, ao meu pedido de marcação de 

uma reunião e de cedência de documentação do CME obtive a resposta da confidencialidade 

destes registos. Deixei passar algum tempo e, na semana passada, voltei a insistir telefonando 

e apresentando-me como se da primeira vez se tratasse. Num dos dias em que estabeleci o 

contacto com o sector da educação foi a vereadora que tutela este sector quem atendeu a 

chamada, tendo então marcado uma reunião para uma data próxima.  

Hoje, pelas dez horas, eu estava no edifício onde funcionam os serviços da autarquia. 

Aguardei dez minutos e fui recebida pela vereadora, uma senhora muito comunicativa e 

simpática, facto que me deixou mais confiante sobre a possibilidade de obter resultados 

positivos da conversa que se iria ter lugar. 

Ignorei as dificuldades anteriores e adoptei uma estratégia passiva, ouvindo apenas o 

que, sem a minha interferência, a vereadora tinha para me dizer. 

Começou por se apresentar e enfatizou o facto de ser professora do 1.º ciclo e de se 

encontrar há catorze anos na autarquia, com a responsabilidade pelos pelouros da educação e 

da acção social, cargo que acumulou com a docência durante muitos anos; agora, depois de se 

ter reformado, passou a desempenhar o cargo a tempo inteiro. Começou por ser independente 

das listas da CDU, ao fim de alguns anos deu-se uma ruptura e concorreu como independente 

pelo PS; viria a filiar-se posteriormente neste partido. Referiu o bom entendimento que 

sempre estabeleceu com o presidente da Câmara, que viria a ser o padrinho da actual 

militância. Mas também falou das inimizades que tais mudanças lhe ocasionaram e das 

dificuldades de comunicação entre alguns autarcas, resultantes de questões políticas e de 

questões pessoais. 

Falou-me ainda dos problemas de saúde e das dificuldades pessoais e familiares 

ocorridas ao longo de 2006 e de 2007, assim como do modo como estes problemas se 

repercutiram na gestão do sector educativo. Aproveitando esta ocasião, procurei orientar a 

conversa no sentido de recolher informações sobre o CME, perguntando se essas dificuldades 

também se fizeram sentir na dinamização dessa entidade. Respondeu-me que sim, pois a sua 
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doença repercutiu-se tanto no número de reuniões desse órgão como no trabalho por ele 

desenvolvido. 

Inquiri-a sobre o ano da criação do CME e se essa criação resultou de um processo de 

passagem do CLE para o CME. Respondeu-me que não existiu CLE em Almeirim e que o 

CME fora criado em 2003 como resultado do decreto regulamentar. 

Para precisar a data de criação fez um contacto telefónico, tendo solicitado o dossier do 

CME. 

Passados breves momentos entrou na sala uma jovem, a Dr.ª …, que a vereadora 

apresentou como a técnica responsável pelo sector da educação a da acção social. Enquanto a 

vereadora procurava o regimento e a acta de instalação do CME, troquei algumas informações 

com a Dr.ª … e procurei pô-la ao corrente da temática do meu trabalho. Aliás, eu já tinha tido 

a oportunidade de trocar algumas palavras com ela pelo telefone, pelo que me referiu estar ao 

corrente da investigação que eu estava a fazer no âmbito de um programa de doutoramento na 

Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação de Lisboa. 

A partir daquele momento a conversa passou a estar centrada no trabalho da autarquia 

no campo educativo, aflorando-se, lateralmente, e sempre por minha iniciativa, o CME; 

teceram algumas considerações sobre as actividades de enriquecimento curricular e sobre o 

concurso de selecção da empresa responsável por essas actividades; sobre as dificuldades de 

atribuição dos subsídios aos alunos do 1.º ciclo; sobre os refeitórios; sobre os auxiliares de 

acção educativa que estão sob a jurisdição da autarquia. 

Falaram ainda do intenso trabalho desenvolvido e da incompreensão por parte das 

escolas, da intervenção da CULT numa perspectiva de economia de escala, do trabalho 

desenvolvido aquando da elaboração das cartas educativas, da utilidade das reuniões 

conjuntas entre os vereadores e os chefes de divisão da educação, estas no sentido de se 

encontrarem linhas comuns de actuação. E sobre este aspecto, a vereadora lamentou-se pelo 

facto de esses encontros deixarem de ser habituais, pois em conjunto poder-se-iam tomar 

decisões fundamentais, como, por exemplo, os apoios socioeducativos, nomeadamente no que 

respeita à compra dos livros escolares. 

Esta troca de impressões acabou por revelar uma cumplicidade e um respeito mútuos, na 

sequência dos quais eu teci algumas considerações sobre as experiências de outras autarquias; 

referi-lhe que o conhecimento dessas experiências poderia constituir um bom referencial para 

a gestão autárquica da educação. Falei-lhes em como a investigação sobre os CME me tinha 

possibilitado o contacto com outras realidades, de que resultara uma visão de conjunto sobre a 

crescente responsabilidade das autarquias no campo educativo. Referi-lhes ter verificado 
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haver dificuldades na assunção das responsabilidades decorrentes da crescente delegação de 

competências, parecendo-me que esses desajustamentos obrigavam à reorganização dos 

serviços, para que pudesse haver a planificação e a sistematização de todas as intervenções, 

com a consequente avaliação. 

Referi também que achava que, apesar disso, muito se fazia, não só para dar resposta às 

múltiplas solicitações das escolas, mas também para responder à crescente delegação de 

competências por parte do Ministério da Educação; no entanto, muito desse esforço parecia 

mais ser feito ad hoc, resultando da necessidade premente de “apagar fogos”, do que fruto de 

uma intervenção planificada, com metas a atingir, e integrada num plano mais vasto de 

intervenção no campo educativo. 

Disse que me parecia que o CME poderia desempenhar um papel neste âmbito, 

principalmente como fórum de discussão, no sentido de incentivar o debate sobre as políticas 

educativas e sobre o modo de adaptação dessas políticas ao contexto local; finalmente definir-

se-iam as linhas orientadoras de um projecto de intervenção, que englobaria de forma 

sistematizada toda a acção até aí desenvolvida pela autarquia. Referi que todas estas 

observações não passavam de ideias que careciam que uma análise mais aprofundada. No 

final da minha intervenção fiquei com a sensação de que me tinha excedido e que poderia ter 

ferido susceptibilidades. 

Surpreendentemente, tive da parte das minhas interlocutoras a concordância com tudo o 

que dissera; tanto a vereadora como a técnica começaram por reafirmar a dificuldade que 

tinham em gerir a agenda educativa. Referiram ter havido muitos problemas com a 

verticalização dos agrupamentos escolares no ano anterior, assunto que provocou debate 

acesso no CME. Foram longas as reuniões e grande o confronto entre os interlocutores 

envolvidos. 

A vereadora sempre defendera a verticalização, pois achava que tal organização 

proporcionava uma maior ligação entre os ciclos, uma melhor rentabilização dos recursos e 

permitia a planificação das actividades comuns. Por parte dos agrupamentos escolares 

existiam dificuldades de adaptação à nova organização, que implicava a passagem de um 

agrupamento transversal para um agrupamento vertical. 

O principal problema resultava da perda de representatividade. Como os representantes 

dos ciclos acabavam por não representar todos os agrupamentos, e como se sentiram 

dificuldades de comunicação entre as escolas e a autarquia, houve a necessidade de integrar 

no CME um representante de cada agrupamento, sem direito de voto, mas cuja presença que 

permitia melhorar a comunicação. 
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A partir desse momento todos os agrupamentos escolares passaram a participar nas 

reuniões. 

Também havia o hábito de informar antecipadamente os conselheiros da proximidade 

das reuniões do CME, solicitando-lhes o envio de propostas para debate; mais tarde eram-lhes 

enviadas as convocatórias, com a súmula dos temas mais prementes a serem tratados. 

Perguntei se essas alterações estavam registadas no regimento do CME. 

Perguntei se havia projecto educativo local ou qualquer outro documento que 

sintetizasse as acções entretanto desenvolvidas e desse orientações sobre o caminho a seguir. 

Responderam-me negativamente. Sobre este assunto, a técnica referiu a necessidade de 

se registar tudo o que se fazia, pois tinha a consciência de que com o novo sistema de 

modernização da administração pública, e com o SIADAP, novos desafios eram colocados às 

autarquias e a todos os técnicos envolvidos.  

Novamente a vereadora chamou à atenção da técnica para agendar este tema para debate 

no CME. 

Finalmente, e depois de duas horas de uma conversa aberta e cordial, solicitei o acesso à 

documentação do CME. Como dispunham de registo informático ficaram de me enviar o 

regimento e as actas por e-mail.  

Mostrei-me completamente disponível para aceder a qualquer solicitação, tanto da 

vereadora como da técnica, pelo que registaram o meu contacto telefónico.  

Dei por terminado este encontro agradecendo a disponibilidade e a abertura 

demonstradas. Tive da parte da vereadora uma despedida calorosa, resultante da empatia 

gerada ao longo da conversa.  

Este contacto serviu antes de mais para reforçar a utilidade destas primeiras abordagens 

e também para delinear o rumo das orientações metodológicas. Parece-me que esta primeira 

abordagem de diagnóstico aos contextos de cada CME proporcionar-me-á a identificação dos 

blocos temáticos e das questões centrais do inquérito. Qualquer dificuldade encontrada neste 

processo deve ser também analisada como fazendo parte desse mesmo contexto, ou seja, devo 

entender essas dificuldades do ponto de vista metodológico, procurando encontrar alternativas 

para as dificuldades de comunicação. O contacto com a autarquia de Almeirim é bem disso a 

prova. 
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7 de Outubro de 2009 

 

Terminado o tratamento da informação referente ao CME da Almeirim enviei a 

respectiva checklist por e-mail à Técnica Superior para que a pudesse completar, rectificar e 

validar. A técnica da autarquia sugeriu-me que essa validação fosse feita presencialmente, de 

modo a esclarecer todas as dúvidas que surgissem de ambas as partes. Concordei prontamente 

com a sugestão. Seria mais uma oportunidade para obter informações fundamentais para o 

meu estudo. Houve alguma demora na marcação deste encontro. Aproveitei a entrevista com 

Sr. presidente da Câmara para concretizar este encontro. Assim foi: a par e passo, com a 

leitura da checklist, de cada questão/resposta a Dr.ª … [Técnica Superior] avançava com 

novos dados que esclareciam os anteriores; simultaneamente rectificava e validava os 

inventariados. Como me faltavam as actas dos últimos dois anos lectivos, prontamente as 

cedeu. 

Começou pelo eixo de análise Conselho Municipal de Educação 

(constituição/regimento). Rectificou a data de constituição do CME: a decisão política foi 

tomada em reunião de Câmara de 10/12/2003 e corroborada em reunião de Assembleia 

Municipal de 22 de Fevereiro de 2004. Referiu-se às particularidades do regimento. 

Relativamente aos convidados ao CME identificou os dos anos de 2006/2007 e de 2007/2008 

e esclareceu a proveniência dos restantes, presentes nos anos anteriores; emendou o número 

de vezes que a CEDRU participou no CME. No eixo Regularidade/assiduidade do/no CME 

rectificou o número de reuniões do CME ao longo dos 5 anos estudados; o controlo de 

assiduidade; quem preside ao plenário; a intervenção do técnico da autarquia. Sobre os 

processos de nomeação/eleição dos representantes disse-me que eram escolhidos pelos 

conselhos pedagógicos dos Agrupamentos / Escola Secundária respectivos: o representante do 

pré-escolar saiu do Agrupamento Febo Moniz; o representante do Ensino Básico do 

Agrupamento das Fazendas; o representante do ensino secundário da Escola Secundária 

Marquesa de Alorna. 

Nas agendas das reuniões introduziu mais temas; na circulação da informação 

preencheu os dados em falta. 

 

 



 


