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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ATA 

REUNIÃO 29 julho de 2020 
 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelas dezassete horas, reuniu, através da plataforma 

zoom, o Conselho Municipal de Educação de Leiria, presidido pela Vereadora da Educação e Biblioteca, Dr.ª Anabela 

Graça, com a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Carta Educativa de Leiria 2020/30 – apresentação e discussão do diagnóstico – versão preliminar; 

2. Outros assuntos. 

A sessão iniciou com as boas vindas aos novos elementos do conselho, cuja tomada de posse será efetuada 

presencialmente logo que as contingências da pandemia COVID 19 o permitam, a saber: Cristina Tadeu em 

representação da CCDRC, Maria Helena Felizardo em representação do conselho pedagógico do Agrupamento de 

Escolas Rainha Santa Isabel, Paula Faria em representação do conselho pedagógico do Agrupamento de Escolas de 

Caranguejeira-Santa Catarina da Serra, Maria João Pacheco em representação do conselho pedagógico do 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, Cristina Alveirinho Marques em representação do conselho pedagógico do 

Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira, Ana Fonseca em representação do conselho pedagógico do 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus, Paulo Roldão em representação do conselho pedagógico da Escola 

Secundária Afonso Lopes Vieira e Acácio Moreira Bárbara em representação do conselho pedagógico da Escola 

Secundária Francisco Rodrigues Lobo. Dos novos elementos não estiveram presentes: Cristina Oliveira, Delegada da 

DGEstE Centro; Ana Cristina Cunha, em representação do conselho pedagógico do Agrupamento de Escolas Henrique 

Sommer e José António Violante, em representação do conselho pedagógico do Agrupamento de Escolas de Marrazes. 

Estiveram presentes neste conselho, para além dos novos conselheiros: Rita Cadima, representante das 

Instituições de Ensino Superior Público; Jorge Cotovio, representante dos Estabelecimentos de Educação e Ensino 

Básico e Secundário Privados; Dalila Almeida, representante do pessoal docente do ensino básico público; Maria da 

Conceição Catarino, representante do pessoal docente da educação pré-escolar pública; Henrique Gariso, 

representante dos estabelecimentos de educação de ensino secundário público; Lídia Domingues e Céline Costa, 

representantes das associações de pais e encarregados de educação; Maria Odete Mendes, representante dos 

serviços públicos de saúde; Cátia Santos, representante das forças de segurança; Adélia Lopes, diretora do 

Agrupamento Escolas Rainha Santa Isabel; Ilda Duro, diretora do Agrupamento de Escolas Caranguejeira – Santa 

Catarina Serra; Jorge Camponês, diretor do Agrupamento de Escolas D. Dinis; Alcino Duarte, diretor do Agrupamento 

de Escolas Domingos Sequeira; Jorge Dias, diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus; Jorge Edgar Brites, 

diretor do Agrupamento de Escolas de Marrazes; Celeste Frazão, diretora da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira; 

Jorge Bajouco, diretor Agrupamento Escolas Henrique Sommer, Isabel Oliveira, diretora da Escola Secundária 

Francisco Rodrigues Lobo e Paulo Clemente, representante das freguesias do concelho. Em representação da GNR 

esteve presente o Alferes Patrício.  

Não comparecerem por razões justificadas o presidente da Assembleia Municipal, a representante dos Serviços de 

Emprego e Formação Profissional, a representante dos serviços de Segurança Social, a representante dos serviços 

públicos da área da juventude, o diretor do Agrupamento de Escolas de Colmeias, a representante do Conselho 

Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Colmeias e o representante do Conselho Municipal de Juvetude.  

No ponto 1, Carta Educativa, a vereadora da Educação apresentou o diagnóstico preliminar da Carta Educativa 

2020/30, cuja documentação se anexa à presente ata. A última Carta Educativa de Leiria data de 2007 e identificou 

como situações-problema o elevado número de escolas com população reduzida e os desdobramentos de horário na 

zona urbana. O diagnóstico que se apresenta para discussão inicia com uma avaliação sumária da Carta Educativa 

2007 e consequentes processos de monitorização, estrutura-se em torno de quatro dimensões de análise: Dinâmica 

Territorial, Dinâmica Educativa, Dinâmicas de Proximidade e Projeto Educativo Municipal e termina com a análise 

SWOT da Educação em Leiria, bem como a proposta de objetivos para uma Carta Educativa assente numa educação 

de qualidade, sucesso e equidade. 

Feita a apresentação, tomou da palavra o representante das Freguesias, Paulo Clemente, referindo que o 

problema reside na falta de crianças, da baixa natalidade e consequente encerramento de escolas, sugerindo que é 

necessário repensar os incentivos à natalidade, sobretudo nas zonas onde se registam as maiores descidas. 

Ao que a vereadora referiu que o Município, em articulação com as direções das escolas, as Juntas de Freguesia e 

os encarregados de educação procuram criar condições nos estabelecimentos de ensino que permitam a fixação de 
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crianças nas suas áreas de residência evitando a sobrelotação das escolas da cidade. Jorge Edgar, diretor do 

Agrupamento de Escolas de Marrazes, acrescentou que a estratégia passa pelo referido trabalho de parceria e 

marketing interno entre as escolas, pais e docentes. A este propósito, Jorge Bajouco, diretor do Agrupamento de 

Escolas Henrique Sommer, referiu que esta é uma missão de todos e que paralelamente deverão apostar na criação 

de creches por todo o território concelhio. 

Jorge Cotovio, representante dos Estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Secundário privados, referiu 

que os diretores das escolas privadas já tiveram ocasião de analisar este documento com a senhora vereadora e dar 

algumas sugestões, aproveitando para felicitar a autarquia, pois o documento ilustra, em pormenor, a realidade 

educativa do concelho. Na reunião, os diretores manifestaram alguma preocupação pela permanente instabilidade 

das escolas com Contrato de Associação; praticamente todas as escolas privadas a partir do 2.º ciclo estão muitíssimo 

aquém da sua capacidade máxima, o que torna difícil a sua sustentabilidade futura. 

Reconheceram o esforço da senhora vereadora para que haja concertação, complementaridade e equidade, embora 

cientes de que há determinações superiores que a ultrapassam. Por último, os diretores, na reunião com a Senhora 

Vereadora, deixaram a seguinte sugestão: a área de influência de todas as escolas da União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes poder estender-se à União das freguesias de Parceiros e Azóia. 

De seguida tomou da palavra a Dr.ª Odete Mendes, representante dos serviços de saúde, referindo o trabalho de 

articulação entre as várias entidades na definição de planos de contingência, agradecendo o papel que todos têm 

desenvolvido, que se traduziu em bons resultados. Alertou para o facto de a Saúde estar preocupada com o verão, 

com os jovens, com o desconfinamento e sobretudo com o não cumprimento das regras. As escolas serão claramente 

um espaço de risco, dado potenciar o encontro de alunos oriundos de vários contextos, em que o empenho e trabalho 

articulado de todos pode conduzir a bons resultados. Está convicta de que iremos ter um segundo pico, facto que nos 

deve preocupar e ensinar a viver com este tipo de contingências. Por isso, recomenda o distanciamento físico e o uso 

de máscara a todos, incluindo as crianças independentemente da idade, afirmando que mais próximo da abertura do 

ano letivo teremos mais assuntos e ajustes para tratar. 

A vereadora informou que o Município de Leiria endereçou às escolas e a toda a comunidade escolar um voto de 

louvor pelo trabalho desenvolvido no período de confinamento, bem como no regresso do pré-escolar e ensino 

secundário, considerando que este regresso foi um excelente teste para o próximo ano letivo. 

O conselheiro Paulo Roldão usou da palavra para salientar a necessidade de identificar os atores que podem 

intervir diretamente nas ameaças e oportunidades referidas na matriz SWOT, sugerindo a realização de uma análise 

prospetiva. A vereadora referiu que esta será a fase seguinte, ou seja de questionamento e discussão a partir da 

análise SWOT. 

A representante da CCDRC, Cristina Tadeu, felicitou a apresentação, considerando interessante o documento. 

Acrescentou que irá acompanhar os trabalhos e que a CCDR Centro está certamente disponível para colaborar. 

No ponto referente a outros assuntos, a vereadora informou que está a decorrer procedimento para realização de 

Acordos de Colaboração para remoção de materiais de construção com amianto na sua composição: Escola Básica D. 

Dinis, Escola Básica de Santa Catarina da Serra, Escola Básica Dr. Correia Alexandre, Caranguejeira, Escola Básica Dr. 

Correia Mateus, Escola Básica e Secundária Henrique Sommer, Maceira, Escola Básica n.º 2 de Marrazes, Escola Básica 

Rainha Santa Isabel, Carreira e Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, considerando que nos edifícios de gestão 

municipal não existe fibrocimento desde 2013. A decorrer de igual modo o Acordo de Cooperação Técnica para a 

elaboração do projeto de requalificação e modernização da Escola Básica n.º 2 de Marrazes, EB D. Dinis e Escola 

Secundária Afonso Lopes Vieira Leiria.  

Por último. a vereadora felicitou todos os presentes, considerando que é um prazer trabalhar com o Conselho 

Municipal de Educação, pois incorpora sempre assuntos interessantes e é sempre participado, na medida em que se 

traduz numa estrutura de envolvimento e não numa estrutura vertical pois cada encontro se traduz em muitos 

contributos e partilhas. Acrescentou ainda que, dada a dimensão deste conselho, teremos eventualmente de optar 

por uma organização em grupos de trabalho. 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às 19h00, da qual foi lavrada e assinada a presente 

ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

A Vereadora da Câmara Municipal de Leiria 

Anabela Graça
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