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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ATA 

REUNIÃO 13 julho de 2021 
 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis horas e trinta minutos, reuniu, através 

da plataforma zoom, o Conselho Municipal de Educação de Leiria (CME), presidido pela Vereadora da Educação e 

Biblioteca, Dr.ª Anabela Graça, com a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Informações. 

2. Balanço do processo de descentralização de competências. 

3. Preparação do próximo ano letivo. 

4. Plano Municipal de Transportes. 

5. Outros assuntos. 

A sessão teve início com a votação da ata da reunião do CME, realizado a 17 de dezembro, aprovada por 

maioria dos votos, com duas abstenções, pelo facto de não terem comparecido na última sessão. 

Estiveram presentes neste conselho: Vereadora da Educação e Biblioteca e vice-presidente da Câmara 

Municipal de Leiria - Anabela Graça, que presidiu ao conselho, por ausência justificada do Senhor Presidente Dr. 

Gonçalo Lopes, em representação da Delegada Regional de Educação da Direção de Serviços do Centro- Rita Alves, 

representante das instituições de ensino superior público - Rita Cadima, representante dos Estabelecimentos de 

Educação e Ensino Básico e Secundário Privados - Jorge Cotovio, representante do pessoal docente do ensino 

básico público - Dalila Almeida, representante dos estabelecimentos de educação de ensino secundário público - 

Henrique Gariso, representantes das associações de pais e encarregados de educação Lina Domingues e Mariana 

Nunes, representante dos serviços da segurança social – Ana Alves Monteiro, representante dos serviços públicos 

da área da juventude e desporto - Célia Caseiro, representante das forças de segurança – Subintendente Abel 

Batalha, diretora do Agrupamento Escolas Rainha Santa Isabel - Adélia Lopes, subdiretora do Agrupamento de 

Escolas Caranguejeira – Santa Catarina Serra – Graça Guarda, diretor do Agrupamento de Escolas D. Dinis - Jorge 

Camponês, diretor do Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira - Alcino Duarte, diretor do Agrupamento de 

Escolas Dr. Correia Mateus - Jorge Dias, diretor do Agrupamento de Escolas de Marrazes - Jorge Edgar Brites, 

diretor da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira - Celeste Frazão, diretor Agrupamento Escolas Henrique Sommer 

- Jorge Bajouco, diretor Agrupamento Escolas Colmeias - Fernando Elias, subdiretor da Escola Secundária Francisco 

Rodrigues Lobo – Mário Catarino, representante das freguesias do concelho - Paulo Clemente, representante do 

Conselho Pedagógico Agrupamento Escolas Rainha Santa Isabel - Maria Helena Santos Vieira Felizardo, 

representante do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas D. Dinis - Maria João Pacheco, representante 

do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira- Cristina Alveirinho Marques, 

representante do Conselho Pedagógico da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira - Paulo Roldão, representante do 

Conselho Pedagógico Agrupamento Escolas Henrique Sommer - Ana Cristina Cunha, representante do Conselho 

Pedagógico Agrupamento Escolas de Colmeias - Cláudia Mota, representante do Conselho Pedagógico da Escola 

Secundária Francisco Rodrigues Lobo - Acácio Manuel Moreira Bárbara, representante da CPCJ Leiria – Noémia 

Narciso, representante do Conselho Municipal de Juventude – Flávia Sousa, representante da CCDRC – Carla 

Coimbra e a representante dos Serviços de Saúde – Odete Mendes. 

Não comparecerem por razões justificadas o presidente da Assembleia Municipal, representante do pessoal 

docente da educação pré-escolar pública - Maria da Conceição Catarino, a representante do Conselho Pedagógico 

do Agrupamento de Escolas de Caranguejeira-Santa Catarina da Serra, representante do Conselho Pedagógico do 

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus, representante do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas 

de Marrazes e a representante dos serviços de emprego e formação profissional. 

Antes de iniciar a ordem de trabalhos, a Vereadora informou que foi presente a reunião de câmara um voto de 

louvor à comunidade educativa do concelho, pelo trabalho, dedicação e resiliência demonstrado no ano letivo que 

agora termina. 

Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, a vereadora apresentou as informações que se seguem: no 

âmbito do processo de descentralização,  o Município de Leiria procedeu à transferência de competências para os 

órgãos das freguesias (com exceção da UF Colmeias e Memória), num montante de €517. 150,00. 
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Paralelamente o Município desencadeou um conjunto de contratos interadministrativos com as Juntas de 

Freguesia em 6 escolas (JI de Coucinheira, EB de Coimbrão, EB Vidigal, EB Carreira, EB Monte Redondo, EB Serra 

Porto Urso) no montante de €279 866,77. 

Relativamente ao processo de remoção e substituição de fibrocimento nas escolas do 2.º, 3.º ciclos e 

secundárias (ES Afonso Lopes Vieira, EB 2,3 Dr. Correia Alexandre, EB 2,3 Marrazes, EB 2,3/S Henrique Sommer e 

EB 2,3 D. Dinis, EB 2,3 Dr. Correia Mateus, EB 2,3/S Rainha Santa Isabel) este encontra-se em fase de conclusão, 

com custos afetos a esta intervenção que correspondem a €613.418,59. 

Quanto à construção de campos para a prática desportiva de piso sintético nas EB2,3/secundárias (11 campos 

de jogos), também este processo está em fase de conclusão e implicou um investimento no valor de € 109 254,70 

(+ IVA). 

A sustentabilidade ambiental, nomeadamente ao nível dos equipamentos educativos é uma das preocupações 

do Município e, numa primeira fase, contou com a instalação de painéis fotovoltaicos em 40 escolas do 1.º ciclo, 

totalizando um investimento de €78 000,00 (+ IVA). De referir ainda que está em curso a instalação/substituição de 

aparelhos de ar condicionado. Neste âmbito foi solicitado às escolas que introduzam nos seus Planos Anuais de 

Atividades projetos de poupança água, luz e sustentabilidade ambiental. 

A Vereadora partilhou ainda que foram colocados 12 desfibrilhadores externos nas escolas-sede, medida há 

muito reivindicada e que dá resposta ao apetrechamento necessário. 

No que diz respeito ao programa de refeições escolares 2020/21, neste ano letivo igualmente atípico, no 

período de confinamento foram apoiados 258 alunos num total de 4 127 refeições fornecidas. Ao todo, no ano 

letivo em apreço, foram fornecidas 538 000 refeições, cuja verba envolvida corresponde a € 2 573 799,00. 

Para o próximo ano letivo, 2021/2022, o concurso para as refeições escolares do pré-escolar e 1.º ciclo foi 

adjudicado à UNISELF. Quanto aos refeitórios 2º, 3.º ciclo e secundário permanecem sob adjudicação do Ministério 

da Educação e nas escolas EBS Rainha Santa Isabel e EBS Henrique Sommer permanece a gestão direta. 

No que diz respeito ao ponto 2, procedeu-se ao balanço do processo de descentralização, cuja 

operacionalização se iniciou em janeiro, tendo o Município delegado, nas direções das escolas a gestão integral 

das verbas transferidas, €1 582 771,17, que corresponde à rúbricas do Leite Escolar, Custos de Refeitórios, 

Transportes - Circuitos Especiais (educação inclusiva), Atividades de Enriquecimento Curricular (transferência para 

entidades parceiras), Encargos das instalações (água, eletricidade, combustíveis e comunicações), Encargos das 

instalações (limpeza, higiene e material escritório), Conservação das Instalações (art. 67.º n.º 2). Feito o balanço 

destes seis meses, conclui-se a necessidade de reforço de verbas em algumas das rubricas, de que são exemplo: 

AEC, manutenção e limpeza, circuitos especiais, cuja solução está a ser trabalhada em articulação com DGEstE e 

com IGeFE. 

A equipa da Divisão de Educação promoveu reunião de acompanhamento em todos os agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas. Nestas reuniões foram esclarecidas dúvidas e necessidades de adaptação face a 

cada território, concluindo-se que se tratou de um importante momento de partilha CML/AE/ES.  Fruto do 

trabalho em rede, procedeu-se, no dia 9 de junho passado, à primeira modificação ao Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências do Município de Leiria nos Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias, no 

domínio da Educação, aumentando o total de verba a transferir para 1 690 472,19 €. 

No âmbito do processo de descentralização a pasta dos recursos humanos é aquela que oferece mais desafios: 
os recursos humanos das escolas, pessoal não docente que integra assistentes técnicos e assistentes operacionais, 
totalizam neste momento 557 colaboradores, que implicam um investimento num total de 5 697 675,74€. 
Consciente da necessidade de reforço dos recursos humanos afetos às escolas, o Município colocou, no início do 
presente mês de julho, 8 assistentes técnicos e conta até final do ano cumprir os rácios previstos por escola, com a 
colocação de mais 26 assistentes operacionais em setembro e mais 16 até final de dezembro. 

Ciente do papel estratégico do pessoal não docente nas escolas, realizou-se, no passado dia 12 de julho de 

2021, o VII Fórum Melhorar a Escola: “Leiria Acolhe Assistentes Técnicos e Operacionais” no Teatro José Lúcio da 

Silva, e que contou com as boas vindas dadas pelo Senhor Presidente da Câmara aos funcionários acolhidos pelo 

município, com a presença da Vereadora da Educação, do Chefe de Divisão de Educação e da Chefe de Divisão de 

Recursos Humanos, no sentido de esclarecer e desmistificar o processo de integração destes funcionários. 

Um outro aspeto a salientar no processo de descentralização de competências é o programa da Escola a Tempo 

Inteiro que, em Leiria se denominará Leiri@CriAtiva, e resulta de um trabalho em rede, de diálogo com os 

parceiros envolvidos e pressupõe a continuidade da AAAF com o projeto “Arte Palmas”, uma maior articulação 
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entre as Atividades de Enriquecimento Curricular e a Componente de Apoio à Família que, sempre que possível 

deverá funcionar na própria escola, com um reforço do apoio por parte do Município, estendendo o programa de 

refeições pelo período de 1 de setembro a 31 de julho. Quanto às AEC é assumida a estratégia de, a partir de 

2021/22, valorizar a Escola e se traduzam numa mais-valia para os alunos, com o desenvolvendo-se em torno dos 

projetos LeiriAtiva - Expressão Física e Motora, articulação com Cidade Europeia do Desporto (atividades a divulgar 

em breve) e Leiri@Cria - Cidadania |Artes |Ciência (rotativo pelos 3 períodos escolares). 

 Considerando que estamos na conclusão de um ciclo do Projeto Educativo Municipal 2018/21 e, em resultado 

da avaliação realizada, propõe-se que o próximo PEM assente em três pilares: Plano Nacional das Artes 

(importância da relação arte/cultura/escola); Museus, Património e Bibliotecas; BrincAR – Desporto e bem-estar 

na escola (Desporto/Saúde/Ambiente). 

Pediu para usar da palavra o diretor do Agrupamento de Escolas de Colmeias, Fernando Elias, para manifestar o 

seu reconhecimento público, enquanto residente em Leiria e profissional de educação há mais de 40 anos, pela 

qualidade do trabalho desenvolvido e reconhecimento do papel da Educação no desenvolvimento do concelho 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria. Congratular, na pessoa da Senhora Vereadora da Educação, 

Dr.ª Anabela Graça, o trabalho desencadeado em prol da Educação, alicerçado numa relação de proximidade, 

respeito e diálogo com os profissionais da Educação. Felicita a equipa da Educação pela capacidade de pensar 

Educação, assim como aproveita para felicitar a Divisão do Desporto, na pessoa do Senhor Vereador, Dr. Carlos 

Palheira, pela visão estratégica e orientação para o desporto escolar. Assume-se como um defensor da 

descentralização, enquanto territorialização de políticas de educação, pela proximidade e estratégia que 

possibilita. Congratula a capacidade das direções das escolas para pensar coletivamente em prol da identidade de 

um território, numa visão coletiva do concelho de Leiria. 

Ainda no que se refere ao processo de descentralização, Fernando Elias acrescentou que o trabalho em rede, a 

partilha, o procurar corrigir dificuldades em conjunto foi sem dúvida uma mais-valia deste processo, visível na 

abertura das direções das escolas para trabalhar com a Divisão de Recursos Humanos e notório na disponibilidade 

colaborativa da Dr.ª Lina Frazão. 

Fernando Elias agradeceu e propôs um voto de louvor aos profissionais da linha da frente da Saúde, pelo 

trabalho desenvolvido contra a COVID-19. 

Por último, expressou publicamente o reconhecimento público do trabalho da Educação do Município de Leiria, 

da adjunta da Vereadora, Sandra Campos, do Chefe de Divisão, Paulo Felício, extensível a toda a equipa 

demonstrado na paixão pela Educação. 

De seguida tomou da palavra a representante da DGEstE, Dr.ª Rita Alves, que partilhou o sentimento expresso 

pelo professor Fernando Elias. As pessoas envolvidas neste processo de descentralização, desde as direções, à 

vereadora e sua equipa, fazem com que se sinta a Educação como uma prioridade. Congratulou o Município pelo 

acolhimento feito ao pessoal não docente, iniciativa muito relevante e única no país, considerando que na maioria 

das situações as suas ações e trabalho não são reconhecidos. O Município de Leiria tem feito um trabalho 

incansável para que o processo de acolhimento dos recursos humanos corra bem. Para além do Município, os 

diretores também estão de parabéns pelo seu empenho e dedicação neste processo.  

A Vereadora agradeceu e retribuiu à DGEstE todo o acompanhamento dado neste caminho que só poderia ter 

sucesso se fosse feito em conjunto. Agradeceu à Dr.ª Rita Alves o apoio facultado neste processo, que permitiu 

desbloquear atempadamente muitas situações que foram ocorrendo. Relativamente ao acolhimento dos 

assistentes técnicos e operacionais das escolas pelo Município, entende que estes têm de se valorizados e nesse 

sentido passam a dispor de medicina no trabalho, através do gabinete do trabalhador que terá disponível a todos 

os funcionários um médico e um enfermeiro, de um plano de formação/capacitação e acesso a espetáculos 

culturais promovidos pelo município. Acrescentou ainda que o VII Fórum Melhorar a Escola, sessão de acolhimento 

para os novos funcionários, terminou com um espetáculo de dança proporcionado pelo Conservatório de Dança 

Annarella Sanches. 

Usou seguidamente da palavra a diretora do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, Adélia Lopes, que 

afirmou rever-se em tudo o que Fernando Elias referiu. Apenas gostaria de acrescentar algumas notas quanto ao 

processo de descentralização, ressalvando a normalidade verificada uma vez que foi trabalhado em conjunto entre 

a autarquia e as escolas. Este trabalho bem-sucedido e em rede foi apresentado num congresso internacional, 

realizado no Brasil, como exemplo de boa prática. Todo este trabalho é meritório pelo facto de a autarquia de 
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Leiria permitir trabalhar em rede, de forma aberta, estabelecendo parcerias com os diferentes atores envolvidos. 

Todos os presentes neste conselho são prova disto, pois só a diversidade de parcerias permite uma escola melhor. 

Por último, uma palavra de gratidão às equipas da saúde, nestes tempos de pandemia, extensível aos pais, às 

escolas, às autarquias, visível na capacidade de cooperação e diálogo, de juntos encontrar soluções para os 

problemas que foram surgindo. 

Em relação ao ponto 4, Plano Municipal de Transportes, a Vereadora passou a palavra ao Chefe de Divisão de 

Educação, Paulo Felício, para apresentar o documento aos conselheiros e cujo resumo se anexa à presente ata. 

Paulo Felício explicou que o Plano Municipal de Transportes tem de ser aprovado até 1 de agosto e, por esse 

facto, servirá esta reunião do conselho para que possa ser emitido parecer. O plano resulta da consulta prévia a 

todos os estabelecimentos de ensino, conscientes de que a rede de transportes é concelhia, mas ao mesmo tempo 

supramunicipal, o que desencadeia alguns constrangimentos à elaboração de um plano diferente e desejável pelas 

escolas, esta rede funciona como um “puzzle”, ao que acresce o grau de imprevisibilidade imposto pela pandemia 

e pelas orientações do Ministério da Educação. Algumas escolas gostariam de ver uma proposta mais ambiciosa e 

arrojada, mas de momento estamos condicionados a um concurso internacional, que em princípio termina no 

próximo ano. No sentido de preparar o próximo ano letivo com tranquilidade assumimos trabalhar na base que se 

apresenta ao conselho. Temos uma previsão de transportar 2020 alunos no próximo ano letivo, o que implica um 

montante financeiro de aproximadamente €1 000 000,00. Decorrente da Lei, assumimos a gratuidade do 

transporte para o 1.º, 2.º e 3.º ciclos, sempre que implique mais de 3 km da residência à escola e 50% para os 

alunos do secundário. O Município continua a não suportar os custos com transporte para escolas fora do 

concelho e para todos os casos que não cumpra o normal encaminhamento da matrícula. 

A esta explicação, a Vereadora acrescentou que não é possível aumentar a comparticipação no ensino 

secundário para os 100%, na medida em que a verba necessária não está prevista em orçamento, contudo, 

equaciona-se esta medida no próximo orçamento para que no próximo concurso seja possível uma maior abertura 

no sentido de melhorar qualitativamente este serviço. De seguida questionou os conselheiros se tinham algo a 

referir em relação a esta matéria ou se emitiriam parecer favorável. Não havendo nada a acrescentar ou a referir, 

considera-se que o conselho emitiu parecer favorável ao presente Plano Municipal de Transportes. 

Quanto ao ponto 5, outros assuntos, a Vereadora referiu que a Carta Educativa está praticamente concluída, a 

fase seguinte consiste na discussão do documento com a DGEstE, posterior discussão pública, parecer do CME, da 

Câmara Municipal de Leiria, Assembleia Municipal e por fim do Ministério da Educação.  

A Vereadora referiu ainda que haverá continuidade do trabalho desencadeado pela equipa multidisciplinar do 

PIICIE, cujo trabalho nas escolas do 1.º ciclo é deveras reconhecido com impacto refletido nos resultados escolares. 

Pediu para usar da palavra o diretor do Agrupamento de Escolas D. Dinis, Jorge Camponês, que questionou a 

Dr.ª Odete Mendes sobre quais as orientações da DGS para a organização do próximo ano letivo. 

A Dr.ª Odete, em representação dos serviços de saúde pública, respondeu que estamos perante um novo 

momento, muito difícil em termos de controle da pandemia, com o número de casos a aumentar, nomeadamente 

no concelho de Leiria, em resultado de encontros noturnos de jovens que não obedecem às regras estabelecidas: 

uso de máscara e distanciamento. Alertou para o papel das escolas no processo de sensibilização dos jovens para a 

vacinação uma vez que hoje sabe-se mais sobre o vírus, mas a realização de casamentos, baptizados e festas 

noturnas condicionam todo o processo de controle da pandemia. Deveremos continuar a insistir no uso de 

máscara, no distanciamento social e na vacinação. Somos todos responsáveis e temos a obrigação de sensibilizar 

os mais jovens. Antes de agosto não se esperam diferentes orientações ou informação daquela presente. 

A este propósito, a Vereadora agradeceu à Dr.ª Odete pela intervenção da saúde nas escolas. 

De seguida o representante dos Estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Secundário Privados, Jorge 

Cotovio, em nome pessoal e do Colégio Conciliar Maria Imaculada, agradeceu aos colegas diretores, à Vereadora 

da Educação, ao Vereador do Desporto e ao Senhor Presidente de Câmara as mensagens e apoio prestado face ao 

momento difícil que o colégio viveu recentemente. 

A representante da Segurança Social, Ana Alves Monteiro, usou da palavra para solicitar apoio aos pais no 

processo de matrícula e regularização junto da segurança social, informação que partilhou com todos os 

presentes. Aproveitou para congratular o estreitar de laços, a partilha e entreajuda, nomeadamente na partilha de 

recursos como tablets, refeições e colaboração com as equipas de crianças e jovens em risco. 
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A vereadora, em título de conclusão, e considerando que estamos perante o encerrar de um ciclo com o final 

do ano letivo, agradeceu o facto de atingirmos os objetivos traçados, que só foi possível graças ao papel e 

empenho de todos os atores presentes e instituições que representam: Conselhos Gerais das Escolas, Conselhos 

Pedagógicos, Diretores, Forças de Segurança, Serviços de Juventude e Desporto, Centro de Emprego e Formação, 

Serviços da Segurança Social, Serviços de Saúde Pública, Encarregados de Educação, Docentes, Instituto 

Politécnico, CCDRC, DGEstE e Freguesias. Todos somos fundamentais para a promoção de um concelho educador. 

E nada mais havendo a tratar, foi com um agradecimento pelo encerramento deste ciclo, esperança num 

futuro promissor e votos de boas férias que às 18h00 encerramos esta reunião, da qual foi lavrada e assinada a 

presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Vereadora da Câmara Municipal de Leiria 

 
Anabela Graça 
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