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ATA N.º 04/2019 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BORBA REALIZADA NO 

DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019 

----------Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, sob a presidência do Senhor António 

José Lopes Anselmo, Presidente da Câmara Municipal de Borba, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 

de janeiro, com alterações produzidas pela Lei n.º 41/2003 de 22 de agosto e pela Lei n.º 6/2012 de 10 de 

fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 72/2015 de 11 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro, alterado 

pelo Artigo 189.º do Decreto-Lei n.º 84/2019 de 28 de junho de 2019, reuniu, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, pelas dezasseis horas, o Conselho Municipal de Educação de Borba, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

----------PONTO UM – Aprovação da Ata n.º 03/2019. ------------------------------------------------ 

----------PONTO DOIS – Novo Ano Letivo 2019/2020. ------------------------------------------------ 

----------PONTO TRÊS – Assuntos Gerais. -------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Nesta Reunião estiveram presentes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

----------Sr. Quintino Manuel Primo Cordeiro, Vereador da Educação, da Cultura e Turismo e do Desporto. ------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Sra. Célia Maria Matos Alpalhão, Presidente da Assembleia Municipal de Borba. -------- 

----------Sr. Agnelo Baltazar, Diretor do Agrupamento de Escolas do Concelho de Borba. -------- 

----------Sra. Lurdes Aragonez, Representante da Edução Pré-Escolar de Borba. ------------------- 

----------Sra. Ana Ricardo, Representante do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Borba. ----------------- 

----------Sr. Nelson Gato, Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

Vertical de Escolas do Concelho de Borba. --------------------------------------------- 

----------Sr. Nuno Simões, Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

Vertical de Escolas do Concelho de Borba. --------------------------------------------- 

----------Sr. Luís Pires – Sargento-Ajudante, Representante da Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial 

de Borba. ------------------------------------------------------------------------------ 

----------Sra. Conceição Cascão, Representante dos Serviços Sociais da Segurança Social. -------- 

----------Sra. Hermínia Almeida, Representante da Instituição Particular de Solidariedade Social - Santa Casa 

da Misericórdia de Borba. ------------------------------------------------------------------ 
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----------Sra. Susete Galhanas de Sá, Representante dos Serviços de Saúde de Borba. ------------ 

----------Sra. Deolinda Ramalho, Representante do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora - 

Serviço de Emprego de Estremoz (IEFP Estremoz). ----------------------------------------- 

----------Sra. Inácia Mira, Representante do Instituo Português do Desporto e Juventude de Évora (IPDJ). --------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Nesta Reunião estiveram ausentes: ----------------------------------------------------------- 

----------Sr. António José Lopes Anselmo, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Borba. ------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Sr. Rui Franco, Representante da Assembleia Municipal de Educação. --------------------- 

----------Sr. José Miguel Rosa, Representante da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de 

Serviços da Região do Alentejo (DGEstE – DSR Alentejo). -------------------------------- 

----------Sra. Maria da Luz Véstia, Representante da Junta de Freguesia de São Bartolomeu. ----- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acompanhou a reunião, a título de convite, Sara Jaques, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Borba (CPCJ de Borba). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------O Senhor Vereador Quintino Cordeiro, Vereador da Educação, da Cultura e 

Turismo e do Desporto, deu as boas-vindas a todos os presentes do Conselho Municipal de Educação, e após 

confirmar a existência de quórum, deu, assim, início à reunião. --------------------------------------- 

De acordo com os princípios legais, a reunião baseou-se em três pontos fundamentais: o primeiro ponto diz 

respeito à Aprovação da Ata n.º 03/2019; no segundo ponto será debatido o Novo Ano Letivo de 2019/2020; 

no terceiro, e não menos importante, serão abordados os Assuntos Gerais de caráter relevante para este 

Conselho Municipal de Educação. ---------------------------------------- 

O Senhor Vereador Quintino Cordeiro começou por cumprimentar todos os presentes. Antes de passar à 

Ordem de Trabalhos referiu que, «a presente reunião estava marcada para dia 26 de setembro, mas por falta de 

quórum, e acordado entre os vários elementos membros deste Conselho presentes naquela data, a reunião foi 

alterada para o presente dia.» Agradecendo a presença de todos os membros presentes, passou, então, à 

Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PONTO UM – Aprovação da Ata n.º 03/2019 -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador Quintino Cordeiro, passou, de seguida, ao Ponto Um da Ordem de Trabalhos “Aprovação 

da Ata n.º 03/2019”. Previamente distribuída por todos os membros deste Conselho, dispensou-se a sua 

leitura de harmonia com o disposto no n.º 1 do Art.º 57 do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------

--------------------------------------------------------------- 
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Antes de se passar à Aprovação da Ata n.º 03/2019, o Senhor Vereador Quintino Cordeiro propôs algumas 

alterações na respetiva ata. Depois de retificada a Ata n.º 03/2019 será, depois, enviada para os membros 

deste Conselho Municipal de Educação. ------------------------------------------- 

O Senhor Vereador colocou à votação a Ata n.º 03/2019, com as respetivas alterações, aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Em conformidade com o disposto no n.º 3 do Art.º 34 do Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, que 

aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo, Hermínia Almeida, representante da Instituição 

Particular de Solidariedade Social (Santa Casa da Misericórdia de Borba); Luís Pires – Sargento-Ajudante, 

representante da Guarda Nacional Republicana de Borba; Nuno Simões, representante da Associação de 

Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Borba; Célia 

Alpalhão, Presidente da Assembleia Municipal de Borba; e Conceição Cascão, representante dos Serviços 

Sociais da Segurança Social, não participaram na aprovação da ata por não terem participado na reunião a 

que a mesma respeita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

---------PONTO DOIS – Novo Ano Letivo 2019/2020 ------------------------------------------------ 

Não havendo mais nada a acrescentar relativamente ao ponto um, o Senhor Vereador Quintino Cordeiro, 

passou de seguida ao Ponto Dois da Ordem de Trabalho – “Novo Ano Letivo 2019/2020”. -------------------------------

------------------------------------------------------------- 

Para iniciar este ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Vereador, começou por informar que, a professora 

Ana Ricardo, representante do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Borba, irá ser substituída, em breve, por outro 

representante, ainda por definir. Intervindo no discurso, o Diretor do Agrupamento do Concelho de Escolas 

de Borba, Agnelo Baltazar, elucidou que a nomeação do substituto se deve ao facto de que a professora Ana 

Ricardo irá integrar, futuramente, a Equipa da Intervenção Precoce. De acordo com o número 1, do artigo 

1.º, do Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de outubro, “(…) o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

(…) consiste num conjunto organizado de entidades institucionais e de natureza familiar, com vista a 

garantir condições de desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do corpo que limitam o 

crescimento pessoal, social e a sua participação nas atividades típicas para a idade, bem como das crianças 

com risco grave de atraso no desenvolvimento”, abrangendo crianças dos zero aos seis anos de idade. 

Comunicou, ainda, que «será eleito no próximo Conselho de Docentes o representante do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico do Agrupamento de Escolas de Borba.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

De forma a ser debatido o Arranque do Novo Ano Letivo 2019/2020, o Senhor Vereador deu a palavra à 

Educadora Lurdes Aragonez, representante do Ensino Pré-Escolar de Borba. ------------- 

Tomando da palavra a Educadora Lurdes Aragonez comunicou que, «o arranque do Novo Ano Letivo arrancou 

de forma pacífica. Temos quatro salas do Ensino Pré-Escolar, sendo que, tenho vinte e três crianças na minha 

sala; a educadora Ana Martelo tem vinte crianças; a educadora Catarina Xarepe tem 19 crianças; e, por último, 

a educadora Gertrudes Balico tem cerca de 17 crianças.» Este ano «temos crianças vindas do Jardim de Infância 

da Santa Casa da Misericórdia, mas, também, alguns alunos que vieram de outros Jardins de Infância. Está 

tudo a correr dentro da normalidade, os pais são afáveis e colaboradores.» Relativamente ao número total de 

crianças, perfaz um total de 80 alunos em Borba, sendo que, o Polo da Orada é constituído por 12 crianças, e o 

polo de Rio de Moinhos por 13 crianças.» Entrando na matéria a ser discutida, Sara Jaques, Presidente da 
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CPCJ de Borba e a título de convite, comunicou que, no início do próximo ano entrarão mais alguns alunos. 

Para terminar, a Educadora Lurdes Aragonez, participou que, «tenho algumas crianças com problemas, mas 

que não estão diagnosticadas.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Dada a palavra à representante do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Borba, a 

Professora Ana Ricardo, transmitiu que o início do Novo Ano Letivo decorreu dentro da normalidade. 

Contudo, e sendo objeto de discussão nas últimas reuniões deste Conselho Municipal de Educação, a 

Professora Ana Ricardo alertou para a continuação da ausência da cobertura de proteção em espaço 

exterior, principalmente, para os dias de chuva que se avizinham.  

Perante o objeto de preocupação da professora Ana Ricardo, o Senhor Vereador Quintino Cordeiro, sugeriu 

que o tema da cobertura fosse debatido no ponto três, da Ordem de Trabalhos – “Assuntos Gerais.” -------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

De seguida, o Senhor Vereador passou a palavra ao Diretor do Agrupamento de Escolas do Concelho de 

Borba, Agnelo Baltazar, pedindo a este que fizesse um Balaço Geral do Arranque do Novo Ano Letivo 

2019/2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Borba começou por cumprimentar todos os presentes. Iniciou a 

sua intervenção, informando os presentes sobre o início do novo ano letivo 2019/2020. Referiu que, «em jeito 

de início de Conselho Municipal de Educação, que no fundo requer uma análise ao arranque do novo ano letivo, 

dizer que se verificou um arranque de ano tranquilo. Envolveu um mês de agosto excessivo, com trabalho que 

necessitava de ser feito.» Comunicou, ainda, que este ano, e contrariamente a anos anteriores, concluiu-se o 

processo de colocação de professores de forma atempada, em cerca de 15 dias. --------------------------------------------

---- 

Sobre a questão do Pessoal Não-Docente que integra este agrupamento, e constituindo uma preocupação 

que assola toda a comunidade escolar, o Diretor do Agrupamento Escolar declarou que o número de pessoal 

é razoável, satisfazendo, mas não totalmente, as necessidades precisas. No que concerne ao Pessoal 

Docente, afirmou que, «não é um processo fácil. (…) No fim de duas recusas, durante o processo de 

recrutamento, foi contratado o docente em falta. Conseguimos, assim, colmatar essas necessidades.» Em 

conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março 

que estabelece o regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário, 

“os candidatos não colocados nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 28.º e no n.º 1 do artigo 33.º integram a 

reserva de recrutamento, com vista a satisfação de necessidades surgidas após a mobilidade interna e a 

contratação inicial”. Deste modo, o Diretor do Agrupamento de Escolas de Borba informou que «foram 

colocadas já as últimas necessidades, nomeadamente à disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica 

(EMRC), com início esta semana. Foi também colocado nesta reserva de recrutamento o professor de Educação 

Física, a partir do dia de amanhã temos já esta substituição feita. Estão completas as contratações.» ----------------

----------------------------------------------- 

Continuando a intervenção, «no que diz respeito ao Pessoal Não-Docente, este continua a ser o nosso 

“calcanhar de Aquiles.” Acabámos o ano letivo 2018/2019 com um número razoável de pessoal não-docente. 

(…) Estamos praticamente no início do Ano Letivo e a situação está a descambar. Temos de resolver, e como? 

É preciso estabelecer-se um quadro fixo, um quadro competente, que corresponda às necessidades.» De acordo 
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com a Portaria n.º 272-A/2017, que “regulamenta os critérios e a respetiva fórmula de cálculo para a 

determinação da dotação máxima de referência do pessoal não-docente, por agrupamento de escolas ou 

escolas não agrupadas”, o Diretor do Agrupamento de Escolas de Borba assegurou que, existe pessoal afeto 

ao agrupamento de escolas que não pode ser contabilizado para o Ratio, e a isso poderemos, ainda, juntar 

as pessoas que estão a meio-tempo ou que não se enquadram nas necessidades precisas. «Não estamos, 

portanto, para além do Ratio que a portaria permite», concluiu. ---------- 

Perante estes factos, o Senhor Vereador Quintino Cordeiro transmitiu a ideia de que é um processo 

complicado, nomeadamente pelo CEI (Contrato Emprego-Inserção). O recrutamento de pessoal não-docente 

pela empresa de trabalho temporário é diferente, no qual, neste momento, existem pessoas a meio-tempo. 

«As pessoas que estamos a colocar já estão além do que a portaria exige. (…) O Agrupamento pede e nós 

colocamos lá, mas, às vezes, é difícil pôr lá», concluiu. ----- 

Entrando agora no debate, a Educadora Lurdes Aragonez afirmou que, «algumas pessoas não têm perfil. Às 

vezes até é mau, e temos que estar constantemente a chamar à atenção. Já tivemos uma situação dessas este 

ano. Temos de ser muito cautelosos no caso do Ensino pré-escolar», concluiu. --------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

Retomando da palavra o Senhor Vereador Quintino Cordeiro declarou que, «alguns casos do CEI a funcionar 

é a nossa Ação Social a funcionar. Às vezes, pode acontecer o que está a acontecer. Mas, às vezes, é necessário 

reconsiderarmos.»  Admitiu que, geralmente são pessoas que recorrem ao Município, e confessou que 

poderá ser, de facto, pessoas que não estarão preparadas ou possuem as competências necessárias. ---------

-------------------------------------------------------- 

Tomando da palavra o Senhor Nelson Gato, representante da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Borba, e dirigindo-se ao Senhor Vereador 

Quintino Cordeiro, procurou saber se «as pessoas que estão pelo CEI, estão sujeitas a apresentar o Registo 

Criminal.» Respondendo à questão colocada por Nelson Gato, o Senhor Vereador Quintino Coreiro confessou 

que, «há muita gente que trabalha com crianças e não entregaram o Registo Criminal. Mas, já passei essa 

informação aos Recursos Humanos, da Câmara Municipal, e vão começar a entregar, a partir de agora.» ----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervindo de seguida sobre o Arranque do Novo Ano Letivo, o Diretor do Agrupamento de Escolas do 

Concelho de Borba, «dizer que, o ano letivo, em termos genéricos, arrancou de uma forma razoavelmente 

tranquila. Há dois novos projetos para a melhoria do Insucesso Escolar.» O primeiro dirigido ao 2.º ano de 

escolaridade (ano que exige uma maior preocupação visto ser aquele que apresenta uma taxa significativa 

de insucesso escolar) – “Turma Mais” (continuação do projeto “Sala Mais Inovar”). Este programa (Turma 

Mais) consiste em criar uma turma com alunos provenientes do mesmo ano de escolaridade, mas de turmas 

diferentes, com dificuldades de aprendizagem semelhantes entre eles, numa determinada disciplina 

específica. O segundo projeto é direcionado para o 1.º Ciclo, nomeadamente, para os 1.º, 3.º e 4.º anos – 

“Sala Apoiar Mais”. Foi, ainda, implementado um Projeto de Reciclagem, com o apoio da Autarquia de Borba 

e da Re-Planta. «Creio que estamos a ter resultados bastante positivos. Temos conseguido que, de facto, os 

alunos se preocupem», sendo que os resultados já são visíveis. Esta iniciativa conta, ainda, com a apoio das 

Educadoras, dos professores e de todo o pessoal afeto a este Agrupamento Escolar.» -----------------------------------------

---------------------------------------------------------  
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Continuando a sua intervenção, o Diretor do Agrupamento de Escolas de Borba, comunicou, ainda, que no 

período «de 11 a 19 de novembro vamos receber aqui, em Borba, Comunidades Educativas, oriundas de 

Espanha, Bélgica e Chipre. Esta iniciativa está relacionada com um projeto europeu – Erasmus +. Alguns dos 

nossos alunos (8 alunos) já visitaram esses mesmos países.» Vão chegar «cerca de dezoito alunos oriundos 

de Espanha, Bélgica e Chipre, e, assim como, dez professores. (…) Dizer-vos que é uma iniciativa de extrema 

importância para os alunos, permitindo-os vivenciarem novas experiências.» ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em jeito de conclusão, e perante a ausência de mais questões pertinentes a serem debatidas no ponto dois, 

o Senhor Vereador Quintino Cordeiro, reforçou a ideia que, ambos os projetos, quer a temática da reciclagem 

quer o projeto de intercâmbio entre os alunos de diversas nacionalidades, «é uma mais valia para os nossos 

jovens.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

---------PONTO TRÊS – Assuntos Gerais -------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais nada a acrescentar relativamente ao ponto dois, o Senhor Vereador Quintino Cordeiro, 

passou, de seguida, ao último ponto da Ordem de Trabalhos – “Assuntos Gerais”. ---- 

Para iniciar o debate relativamente ao ponto três, o Senhor Vereador começou por abordar a questão da 

cobertura para abrigar os alunos. «A parte da cobertura que estava prometida vai ser feita. Já está a ser feito o 

desenho da estrutura. Se a colocação da estrutura não for feita durante a interrupção das aulas, nas férias do 

Natal dos alunos, será logo no início do próximo ano. Em relação às AEC’s (Atividades de Enriquecimento 

Curricular) houve um lapso em relação à professora de Ciências de Natureza. Mas o feedback que tenho é que 

está a decorrer tudo dentro da normalidade.» ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Educadora Lurdes Aragonez, e dirigindo-se ao Senhor Vereador Quintino Cordeiro, questionou sobre a 

abertura das Piscinas Municipais de Borba, de modo a que as crianças do ensino pré-escolar continuem a 

praticar aulas de natação, como em anos anteriores. Esclareceu o Senhor Vereador que, «este ano as 

Piscinas Cobertas de Borba estão previstas abrirem no dia cinco de novembro.» -------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

Continuando a intervenção, o Senhor Vereador comunicou que estava previsto que as Técnicas do PIICIE – 

Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - estivessem presentes para transmitirem os 

resultados apresentados até ao momento. Contudo, e perante a ausência das duas técnicas (da nutricionista 

e da psicóloga), os resultados serão apresentados na próxima reunião do Conselho Municipal de Educação. 

«Tenho aqui comigo o relatório da nutricionista, mas considero mais apropriado ser apresentado pela própria 

técnica. Na próxima reunião será apresentado, então, o relatório.»  Em relação à psicóloga, «está mais tempo 

na Escola. As outras técnicas – Centro de Valorização da Juventude – irão ficar sediadas no Palacete dos Melos.» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Como forma de expressar algumas preocupações que assolam os Pais e os Encarregados de Educação, 

Nuno Simões e Nelson Gato, representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Borba, tomaram da palavra, de forma a destacar alguns 

dos problemas que consideram ter maior relevo. O Senhor Nuno Simões tomou, então, primeiro da palavra 

referindo que em relação ao funcionamento das AEC’S (Atividades de Enriquecimento Curricular) «discordo 

completamente.» (…) A empresa afeta à contratação não passou a planificação das AEC’S , ou esta não deve 

ter sido feita chegar aos professores que estão a lecionar Música. Era bom que pudesse averiguar o que se 
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passa», concluiu. Respondendo ao pedido de esclarecimentos colocado pelo Senhor Nuno Simões, o Senhor 

Vereador confirmou que tinha sido enviado por ele próprio a Planificação, comprometendo-se a averiguar a 

situação. Intervindo o Senhor Nelson Gato referiu que, não se trata apenas da planificação da Música mas, 

«estamos a falar de todas as planificações.» ---------------------------- 

Continuando o discurso, Nelson Gato afirmou que, «os professores de Educação Física e de Música não 

receberam as Planificações através da empresa. Era importante verificar se a empresa está a cumprir com o 

Caderno de Encargos.» O Senhor Vereador comunicou que, «confesso (…) que enviei o Plano para o Conselho 

Geral. Se ninguém me disse nada, parti do princípio que estava tudo bem.»  O Senhor Nelson Gato procurou 

saber se a Educação Física e a Música fazem parte da componente letiva, tendo sindo elucidado pelo Senhor 

Vereador de que, «a Música e a Educação Física não fazem parte, sendo por isso realizada na Oficina da 

Criança. Tirámos do âmbito escolar e procurámos fazer noutro sítio.» -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Nuno Simões relatou um episódio que está a deixar preocupados alguns pais e encarregados de 

educação dos alunos deste Agrupamento Escolar, e prende-se com o facto de que «há pais a fazerem queixa 

que existem alguns alunos que não querem frequentar as aulas.» Comunicou que irá realizar-se uma reunião 

com todos os preocupados, para tentarem perceber o que se passa com os alunos que se recusam a 

frequentar as aulas. Ainda sobre o início do Novo Ano Letivo, Nelson Gato referiu que, «era importante que 

as coisas fossem planeadas fora das aulas», isto em relação ao sistema de climatização AVAC. ----------------------

---------------------- 

O Senhor Vereador comunicou que tinha estado na passada semana o técnico do Sistema AVAC a fazer 

manutenção, tendo sido pedido pelo Município um levantamento sobre a situação do sistema de 

climatização. Assegurou que «o ar respirado pelas nossas crianças constitui uma preocupação para nós.»  -----

--------------------------------------------------------------------------- 

Tomando de novo da palavra, Nelson Gato solicitou junto do Senhor Vereador a colocação de uma passadeira 

junto do Edifício da Oficina da Criança, «aquela passadeira que lá está encontra-se muito junto à rotunda.» A 

colocação da passadeira mais junto do edifício da Oficina da Criança permitiria que os alunos não 

necessitassem de dar uma volta maior e desnecessária para puderem atravessar a estrada com destino à 

Oficina da Criança. O Senhor Vereador confessou que já teria abordado esse assunto com a Coordenadora 

da Oficina da Criança – Maria João Lameira. --------- 

Desta vez, Nelson Gato dirigiu-se ao Diretor do Agrupamento Escolar tentado esclarecer um problema afeto 

à utilização do Programa GIAE (Gestão Integrada para Administração Escolar – programa que dá resposta a 

um conjunto de necessidades, como, por exemplo, aquisição de senhas de refeição, papelaria, reprografia, 

entre outros). «A versão mais moderna tinha como objetivo (…) carregamentos por via Multibanco.» Mas, «aos 

fins-de-semana não se consegue marcar as refeições.» Assim, os alunos são obrigados a comprar a senha na 

segunda-feira e com um custo acrescido, num valor de trinta cêntimos de multa. ------------------------------------------  

Por forma a responder à questão colocada pelo Senhor Nelson Gato, o Diretor do Agrupamento Escolar, 

Agnelo Baltazar, referiu que, este ano será implementado um novo programa a nível nacional. O Sistema 

Escola 360 (E 360) é o novo Software gerido pelo Ministério da Educação e, que para além de permitir gerir 

todo o percurso escolar do aluno, permite aos Encarregados de Educação usufruírem de um conjunto de 

serviços online. «O Agrupamento foi por essa via. Havia alguns constrangimentos como o antigo GIAE. 

Esperamos que a situação (…) normalize.» Em relação ao «carregamento por via Multibanco fica dispendioso, 

quer para os Encarregados de Educação quer para a Escola. Vamos verificar quantos Encarregados de Educação 
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vão aderir à proposta.» Em relação ao GIAE e aos constrangimentos que apresentou, o Diretor do 

Agrupamento Escolar comunicou que esta situação fez-se sentir em muitos outros Agrupamentos Escolares. 

Quanto à questão da multa das senhas na segunda-feira, a solução seria «anular os trinta cêntimos. Enquanto 

não conseguirmos ultrapassar estas dificuldades não conseguimos avançar», rematou. - 

Intervindo agora o Senhor Nuno Simões, e dirigindo-se ao Senhor Vereador, preocupa-o a questão da caixa 

de areia que as crianças utilizam para brincarem, em Rio de Moinhos. Referiu que, por algumas vezes, a 

caixa de areia é utilizada por animais, e que mediante isso já foram encontrados dejetos de animais, na 

respetiva caixa de areia. Tido, assim, sido proposto a substituição da areia por outra solução. -----------------------

----------------------------------------- 

Procurando tranquilizar o representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação, o Senhor 

Vereador Quintino Cordeiro transmitiu que é «nossa preocupação a substituição por areia nova. As crianças 

precisam de mexer na areia. Enquanto aqui estivermos, não vamos substituir a areia por placas, mas, sim, por 

areia nova. Esse episódio aconteceu há cerca de dois anos», concluiu.  

Ainda sobre alguns assuntos que requerem alguma atenção, o Senhor Nelson Gato alertou para uma 

situação que provoca algum constrangimento, no período da tarde quando os pais e encarregados de 

educação vão buscar os filhos. Trata-se, assim, do estacionamento abusivo, decorrente de várias situações, 

mas, principalmente, de pessoas de etnia cigana que vão buscar os filhos. Perante esta situação, o Senhor 

Nelson Gato, solicitou, junto do Senhor Agente da Autoridade, Luís Pires – Sargento-Ajudante, o reforço de 

agentes da GNR, a partir das 16.30 horas. Respondendo ao apelo, o representante da GNR (Posto Territorial 

de Borba) Luís Pires – Sargento-Ajudante, afirmou que «é uma preocupação e que tento evitar. (…) Pedir, 

também, à Associação de Pais que façam, também, esse pedido junto dos pais.» Reforçou, por fim, a 

importância em que esse alerta seja feito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Por forma a serem esclarecidas algumas questões pertinentes, o Diretor do Agrupamento de Escolas de 

Borba mencionou que, «em jeito de complemento da Associação de Pais e Encarregados de Educação em 

relação às áreas não curriculares, (…) o Agrupamento foi alvo de uma inspeção.» O Diretor transmitiu que 

foram tecidos muitos elogios. Em relação às AEC’s, «a natação e a Música são um complemento do Currículo. 

É um constrangimento que já está ultrapassado. (…) Não podemos esquecer que, as AEC’s são o mais lúdico 

possível, de caráter educativo, mas, às vezes, devemos lutar pelo enriquecimento curricular e extracurricular. A 

obrigatoriedade é fornecerem-se, e a frequentação é facultativa.» Para o representante da Associação de Pais 

e Encarregados de Educação, Nelson Gato, as AEC’s deviam «ser um espaço diferente. Vamos pôr as crianças 

a aprenderem coisas diferentes.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

Tomando da palavra a Enfermeira Suzete Sá, representante dos Serviços de Saúde de Borba, solicitou, junto 

do Senhor Vereador Quintino Cordeiro, que as Assistentes Operacionais aptas para administrar insulina, 

nomeadamente na situação particular de uma criança que precisa que lhe seja administrada insulina, «não 

sejam mobilizadas para outros sítios.» O Senhor Vereador procurou saber se já teria decorrido a formação 

que habilita as Assistentes Operacionais a administrar insulina, tendo sido esclarecido, pela Enfermeira 

Suzete Sá, que a formação em questão ainda não teria sido facultada, devido ter estado sobrecarregada de 

trabalho. Mais informou que, no passado dia dezoito de setembro, foi apresentando o Manual de Apoio aos 

Profissionais da Saúde e de Educação – “Crianças e Jovens com Diabetes Tipo I na Escola” – apoiado pela 

Direção Geral de Saúde (DGS), em Évora. Ainda na mesma temática, saiu, também, o Despacho n.º 8297-
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C/2019, de 18 de setembro que estabelece a “aprovação do regulamento de enquadramento do apoio às 

crianças e jovens com Diabetes Mellitus Tipo I na Escola. --------------------------------------------- 

Sobre a situação da criança que precisa de insulina, o Senhor Vereador pronunciou-se dizendo que, «sobre 

esta situação não vou adiantar muito. Esta criança foi uma batalha muito intensa, o ano passado», acabando 

por confessar que a criança raramente aproveitou o apoio que lhe foi facultado. ---------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

Ainda sobre a questão da criança que necessita que lhe seja administrada insulina, o Diretor do 

Agrupamento de Escolas agradeceu a intervenção da Enfermeira Suzete Sá, referindo que, existe outro 

problema acrescido a esta situação, no qual, «o aluno ocupa o tempo de duas Assistentes Operacionais por 

dia.» Em relação à informação que, muitas vezes, circula errónea nas Redes Sociais, e não só, «dizer, também, 

que é preciso filtrar o que as pessoas escrevem. (…) «Para terminar em beleza, nem tudo é mau, congratular 

pela colocação dos Mastros», concluiu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Ainda sobre alguns assuntos que requerem alguma atenção, interveio o representante de Pais e 

Encarregados de Educação, o Senhor Nuno Simões, e prende-se com a questão do funcionamento do PIICIE 

– Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – nomeadamente, se a nutricionista já está 

a trabalhar na preparação das ementas. Referiu que, na sua opinião, as refeições preparadas não vão de 

encontro àquilo que melhor se adapta a uma alimentação saudável para as crianças e jovens, não 

desfazendo que a preparação das refeições é uma das melhores a nível de qualidade. Respondendo à 

questão apresentada anteriormente, o Senhor Vereador Quintino Cordeiro esclareceu que, na cantina da 

escola «já estão a trabalhar com a preparação das ementas. A nutricionista é importante, mas, até agora, o 

nosso agrupamento é um dos melhores do nosso distrito», a nível de alimentação servida nas cantinas. --------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomando agora da palavra a Senhora Inácia Mira, representante do Instituto Português do Desporto e 

Juventude de Évora (IPDJ), procurou saber se, no concelho de Borba, existe Conselho Municipal de 

Juventude. Tendo sido, assim, esclarecida por Sara Jaques, Presidente da CPCJ de Borba, da inexistência 

de um Conselho Municipal de Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

Por último, foi dada a palavra à Educadora Hermínia Almeida, representante da Instituição Particular de 

Solidariedade Social – Santa Casa da Misericórdia de Borba. «Não tenho tantos constrangimentos (como no 

público). Temos duas salas de ensino pré-escolar, apresentando um total de trinta e oito crianças. O ano 

arrancou dentro da normalidade.» Por último, dizer que «perderam-se algumas crianças para o Jardim de 

Infância público», concluiu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em jeito de conclusão, Deolinda Ramalho, representante do IEFP – Serviço de Emprego de Estremoz, tomou 

da palavra para comunicar algumas informações tidas como importantes. Num primeiro momento, informar 

que «está a decorrer a “Semana do Empregador” e, também, a “Semana das Profissões”. Estão, ainda, a decorrer 

“Dias Abertos de Divulgação de Profissões.” Vai, ainda, haver Seminários com a UMAR» (União de Mulheres 

Alternativa e Resposta). Mais se informa que, «saíram dois programas novos este ano.» De acordo com a 

Portaria n.º 214/2019, de 05 de julho, o “Programa Regressar” consiste “num programa estratégico de apoio 

ao regresso para Portugal de trabalhadores que tenham emigrado, ou seus descendentes, e para fazer face 

às necessidades de mão-de-obra que hoje se fazem sentir nalguns setores da economia portuguesa, 
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reforçando assim a criação de emprego (…). A presente Portaria vem assim criar a medida de Apoio ao 

Regresso de Emigrantes a Portugal, que consiste num apoio direto a conceder ao destinatário que inicie 

atividade laboral em Portugal (…).”De acordo com as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º são destinatários 

os cidadãos que reúnem as seguintes condições: “iniciem atividade laboral em Portugal Continental entre 1 

de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, mediante celebração de contrato de trabalho por conta de 

outrem; sejam emigrantes que tenham saído de Portugal até 31 de dezembro de 2015 (…).” Relativamente 

ao segundo programa, e este mais recente, “CONVERTE +”, e segundo a Portaria n.º 323/2019, de 19 de 

setembro que “regula a criação da Medida CONVERTE +, que consiste num apoio transitório à conversão 

de contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem termo, através da concessão, à entidade 

empregadora, de um apoio financeiro.” -------------------------------------------------------------- 

Terminou informando que, no Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira, em Évora, existe uma preocupação 

em «motivar as crianças e cativá-las para as áreas tecnológicas, logo de início», (…) assim, «estão a construir 

um protótipo de um robot. (…) É uma boa iniciativa e muito interessante.» ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais nada a acrescentar relativamente ao último ponto, o Senhor Vereador, Quintino Cordeiro 

passou, de seguida, para a marcação da data da próxima reunião. Propõe que se agende a próxima reunião 

do Conselho Municipal de Educação, perguntando aos intervenientes ali presentes qual a melhor data para 

o efeito. Ficando estabelecido entre os vários representantes de cada entidade que, a melhor data seria 

posteriormente ao término do 1.º Período Letivo 2019/2020, ficando, assim, agendada para dia 14 de janeiro 

de 2020, pelas 16 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. As convocatórias serão enviadas por via 

eletrónica, com exceção de quem prefira em formato de papel. -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------Borba, 15 de outubro de 2019 


