ACTA Nº 2

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos quatro dias do mês de Maio de dois mil e dez, reuniu no salão nobre da Câmara
Municipal, o Conselho Municipal de Educação, constituído conforme o previsto no
artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro. Presentes todos os
conselheiros à excepção do representante das Associações de Estudantes, do
representante do Ensino Superior Público e da representante da Assembleia
Municipal, conforme documento que se anexa à presente acta. Justificou a sua
ausência a representante da Assembleia Municipal. Não justificaram a falta os
representantes do Ensino Superior público e das Associações de Estudantes.
Da ordem de trabalho previamente distribuída constavam:
1. Aprovação da acta de 30 de Março;
2. Balanço do funcionamento do 2º período do ano lectivo de 2009/2010, pela
representante da DREN;
3. Análise do Plano de Transportes para o ano lectivo de 2010-2011;
4. Outros assuntos.
Presidiu aos trabalhos a Vereadora do Pelouro da Educação, Maria José Guerreiro.
A reunião iniciou-se com a aprovação da acta. A acta foi aprovada com duas
abstenções de membros que não estiveram presentes na anterior reunião.
Conforme a ordem de trabalhos foi dada a palavra à conselheira Cristina Garcia,
representante da DREN, para proceder ao balanço previsto no Ponto 2 tendo
considerado que o segundo período lectivo, no concelho, tinha decorrido com
normalidade. Informou da realização no dia 15 de Abril, da reunião para concertação
e planificação da Oferta Formativa para o concelho de Viana do Castelo. Informou o
conselho sobre o desenvolvimento do projecto “Parlamento Jovens”, dos alunos do
Ensino Básico e Secundário.
Deu-se, de seguida, início à análise do ponto três da ordem de trabalhos. Plano de
Transportes para o ano lectivo de 2010/2011. Sobre o Plano de Transportes, a
Vereadora da Educação, apresentou, de forma sintética o documento e informou da
reunião havida com as operadoras dos transportes e as direcções dos
Agrupamentos de Escolas, no dia vinte de Abril, referindo o entendimento havido
entre as operadoras dos transportes e os Agrupamentos de Escolas e Escolas
Secundárias e outros estabelecimentos.
Manuel Isaías Alves referiu o enquadramento legal existente para os transportes
escolares e esclareceu os dados apresentados no Plano de Transportes, no que se
refere ao número de alunos, bem como, ao custo da sua execução.
O Conselheiro, representante da GNR, aludiu a uma denúncia havida sobre o
transporte de alunos, supondo-se a sobrelotação dos autocarros e o incumprimento
de horários da carreira pública. Tais factos não se verificaram.
O representante da APPACDM, questionou sobre a ausência de transportes
rodoviários ao fim de semana, para Caminha o que prejudica os alunos que
frequentam estágios profissionais e o Ensino Recorrente. O conselheiro Isaías Alves
pronunciou-se, dando conta da ausência de público invocada como fundamento
pelas operadoras, sendo cada vez mais usual o recurso aos meios individuais de
transporte ao fim de semana.

O conselheiro Armando Borlido referiu a importância do apoio por parte da Câmara
Municipal, na disponibilização de transporte para os alunos mais carenciados.
Colocou, também, a situação do transporte dos alunos de Darque, referindo que a
operadora não transporta os alunos até junto à EB2,3 Dr Carteado Mena.
Apresentou a situação dos alunos de Subportela, que frequentaram o Externato das
Neves no ano lectivo de 2008/2009 e foram integrados na EB2,3/S de Barroselas, no
presente ano lectivo, relevando a importância da continuidade destes alunos, nesta
escola até conclusão do ciclo. Referiu ainda, que as operadoras não têm em
consideração os horários das escolas.
Sobre estes assuntos, a Presidente proferiu que a Autarquia é sensível à situação
dos alunos de Subportela, mas esta situação tem que ser encarada como casuística,
dado que os alunos desta freguesia pertencem à área de influência do Agrupamento
de Escolas de Darque.
O conselheiro Isaías Alves, informou que na reunião havida com as transportadoras
e as escolas, a empresa operadora, se comprometeu em considerar a paragem do
autocarro junto à Escola Dr Carteado Mena, esclarecendo que a empresa já o faz
entre 1 de Novembro e as férias do Carnaval.
De seguida, entrou-se no quarto ponto da ordem de trabalho, outros assuntos, tendo
a conselheira Educadora Raquel Amorim, referido a duplicação do envio de
documentos para a sua escola, pela Autarquia.
O conselheiro Armando Borlido, questionou sobre o calendário previsto para a
reestruturação da Carta Educativa do Concelho de Viana.
A Presidente informou que a Carta Educativa se encontra vigente até ao ano de
2013. No entanto o Conselho, se assim o entender pode propor alterações.
O conselheiro Manuel Isaías esclareceu que face à requalificação da rede do ensino
secundário, em curso, se deve aguardar uma prévia redefinição da rede escolar do
ensino secundária, por parte da DREN.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a
presente acta, que depois de lida e aprovada será assinada pela Presidente deste
Conselho.

