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Iniciou e presidiu a reunião a Senhora Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, em substituição do 
Presidente do Município de Azambuja, dando as boas-vindas aos conselheiros e agradecendo a 
presença de todos. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, questionou sobre o Conselheiro Bruno Santos, que tinha 
confirmado a sua presença. A Conselheira Maria Eugénia Correia, referiu que o Conselheiro 
Bruno Santos, está em início de funções e que está a conhecer todos os Municípios e que 
eventualmente não terá tido disponibilidade para estar presente, estando a própria em 
representação dele. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, informou que desde o dia 1 de agosto temos um novo 
Delegado Regional, o Conselheiro Bruno Santos, na sequência da saída da DGESTE do Dr. 
Francisco Neves. A Conselheira Maria Eugénia Correia, é a represente legal do Delegado 
Regional. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, deu boas-vindas à Conselheira Raquel Catarino, e 
informou que a mesma é a Presidente da Comissão Administrativa Provisória. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, deu boas-vindas à Conselheira Lourença Simões, nova 
Diretora do Agrupamento de Vale Aveiras, que tomou posse no dia 23 de agosto. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, informou que existe alteração no que diz respeito a alguns 
representantes legais do Conselho Municipal de Educação. A representação do ciclo de ensino 
pré-escolar fica a cargo do Agrupamento de Vale Aveiras, os 1º e 2º CEB estão com a 
representação do Agrupamento do Alto de Azambuja e o ensino secundário estão representados 
pelo Agrupamento de Azambuja na pessoa do Conselheiro Ricardo Prata. 
Depois de reunido o quórum necessário, iniciou a ordem de trabalhos. 
Ordem de trabalhos: 
Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior; 
Ponto 2 – Discussão e Aprovação do Plano Municipal de Transportes; 
Ponto 3 – Balanço da Atividade Letiva; 
Ponto 4 – Informações/Outros assuntos.  
 

Ponto 1 - Aprovação da ata da reunião anterior 
A ata da reunião foi aprovada por unanimidade, com a abstenção dos Conselheiros ausentes na 
reunião anterior. 
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Ponto 2 – Discussão e Aprovação do Plano Municipal de Transportes 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, deu os parabéns a toda a equipa que trabalhou no 
documento. 
A Conselheira Madalena Tavares reconheceu o mérito do trabalho realizado, e indicou um 
constrangimento solicitando o esclarecimento no que julga ser um lapso referente à página 13 
do documento e que aponta para os alunos do Agrupamento de Azambuja que são 
transportados no circuito das Quintas. Questionou se havia repetição de alunos na Quinta da 
Mata e Quinta da Formiga. A técnica do Município Marina Martins referiu que o número poderá 
ser explicado com o facto de os transportes absorverem locais que a rede de transportes pública 
não alcança, mas que provavelmente se tratará de uma duplicação de números, e que serão 8 e 
não 16. Este dado será retificado. 
Uma outra apreciação da Conselheira Madalena Tavares, aludiu ao apelo à dignificação da Escola 
Secundária de Azambuja para que seja possível ter um projeto educativo que possa encaminhar 
os jovens para o ensino secundário do seu próprio concelho, uma vez que apenas três alunos do 
alto concelho frequentam a Escola Secundária de Azambuja. Apontando como motivo a 
existência de um menor incentivo à vinda para Azambuja, facto que a requalificação da escola 
poderá resolver. No entanto, reforçou que os Transportes são um ponto essencial para este 
objetivo devido à distância, sendo um apoio fundamental para as famílias. 
Uma segunda consideração foi referente aos horários praticados pela Rodoviária do Tejo. 
Apontou que existe, atualmente, uma dificuldade acrescida com a diminuição do número de 
autocarros. O que tem impossibilitado a elaboração de horários a iniciar à hora do almoço. 
Alertou que chegar às 8h para ter aulas às 13h é um constrangimento. O mesmo sucede com os 
alunos que saem entre as 14h as 15h30m e que apenas têm transporte 2h ou 3h mais tarde. 
Destacou que os alunos diminuem o rendimento, alteram o seu comportamento e ficam à mercê 
de influências menos benévolas aquando destas horas semimortas, que especialmente no 
ensino secundário são fatores penalizadores. 
A técnica do Município Marina Martins informou que os transportes escolares dependem da 
Autoridade de Transportes, e que posteriormente poderá ser abordada a situação 
conjuntamente e realizado levantamento de necessidades de transportes, para realização de 
pedido à Autoridade de Transportes. 
A Conselheira Madalena Tavares, afirmou que não correrá o risco de avançar com o 
desfasamento de horários sem ter garantia que esse transporte possa ser assegurado. Referiu 
que uma solução poderia passar pela criação de um transporte da Câmara para todos os alunos 
e que a CIMLT poderia trabalhar nesse sentido. A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, aludiu 
que o que está em causa é a criação de novos horários dos transportes de modo a rentabilizar 
as salas da Escola Secundária, uma vez que, com a limitação dos mesmos tal não é possível e os 
alunos condensam-se nos mesmos horários. Poderá ser analisada a situação e elaborar o pedido 
para que possa ter reflexos no próximo ano letivo. 
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A Conselheira Maria João Canilho, afirmou que o reparo a realizar era o que a Conselheira 
Madalena Tavares tinha apresentado. Aproveitou a oportunidade para dar os parabéns a quem 
elaborou o documento pelo ótimo e minucioso trabalho e que tem uma visibilidade fantástica. 
Salientou a importância de olhar para os números e interpretá-los a vários níveis e reforçou a 
ideia da Conselheira Madalena Tavares sobre a importância de ações de sensibilização na escola 
do Alto de Azambuja para mostrar a Escola Secundária como apelativa, referindo que se tratará 
igualmente de uma reflexão política. 
A técnica do Município Marina Martins agradeceu e mostrou-se recetiva a sugestões de 
melhoria para colmatar as necessidades que existem, sem necessidade de grandes formalismos. 
Alguns dos alunos que saem do Concelho e que se incluem nos números são alunos da área de 
artes e de cursos profissionais que não existem em Azambuja e que a Câmara terá que assegurar 
este transporte, por questões legais ou em situações em que os alunos estão no termo da 
matrícula compulsiva. No próximo ano letivo já poderão ser englobadas estas situações. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, referiu que um dos objetivos da requalificação da Escola 
Secundária será motivar os alunos do Alto Concelho a frequentarem-na, desde que haja a oferta 
que pretendem, mas que estão conscientes que isso só será possível com a introdução de uma 
rede municipal de transportes que sirva estes alunos, e que tal depende de uma decisão política 
que deverá assegurar o investimento numa Educação de qualidade para os alunos do nosso 
Município. Espera que o futuro executivo tenha esse pensamento, partilhado por todos os 
Conselheiros. Refere que a decisão de centralizar a realização do Programa Férias Ativas em 
Azambuja, cumpre o propósito de as crianças e jovens sentirem a Vila de Azambuja como sendo 
sua. Tendo-se verificado a necessidade de mudar as atividades para o Parque Rural O Tambor, 
mas manteve-se a realização das refeições no refeitório da Escola Secundária e elogia o a 
qualidade do serviço do refeitório de gestão direta. 
A Conselheira Madalena Tavares, agradeceu o elogio e referiu que o refeitório de gestão direta 
é um local onde os alunos, pedagogicamente, aprendem a comer bem e têm acompanhamento 
ajustado, tendo a certeza que lhes é servida uma refeição equilibrada. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, mostrou-se convicta de que num futuro próximo a 
requalificação da Escola Secundária será a grande prioridade do próximo mandato, ao que a 
Conselheira Madalena Tavares acrescentou também a necessidade do seu alargamento. 
A Conselheira Raquel Catarino, referiu que terá muito gosto que os seus alunos prossigam os 
seus estudos na Escola Secundária de Azambuja, e disponibilizou-se para a realização de ações 
de sensibilização. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, questionou sobre a existência de alguma dúvida, não 
tendo surgido nenhuma. Após votação, o Plano de Transportes foi aprovado por unanimidade. 
Ponto 3 – Balanço da Atividade Letiva 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, apresentou um balanço da atividade desenvolvida e 
referiu que sai no final do mandato com a consciência de que deixa uma equipa preparada para 
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os desafios do futuro. Apresentou a restruturação do projeto Azambuja Integra, focando a 
terapia da fala, acompanhamento psicológico e acompanhamento de famílias. Em 2017 
verificavam-se 20 alunos em terapia da fala, 20 em acompanhamento psicológico e 4 ou 5 em 
acompanhamento familiar. Verificou-se um aumento de 200 sessões para 400 sessões ao longo 
do tempo. Em 2021 verificaram-se 54 alunos em terapia da fala, com 800 sessões realizadas. E 
que para o ano letivo 2021/22 já existem 60 alunos inscritos em terapia da fala, não 
contemplando alunos do Agrupamento do Alto de Azambuja, porque foi possível contratar uma 
Terapeuta da Fala. Assim, os números englobam alunos de Azambuja e alguns, poucos, de 
Aveiras de Cima. Fez um apelo à Diretora Lourença Simões para que possa fazer chegar mais 
sinalizações aos serviços do Município. Fez um apelo para que o futuro Executivo pense 
rapidamente na contratação de uma segunda Terapeuta da Fala. Informou que o Azambuja 
Integra, desde 2018, passou também a ser alargado às IPSS e reforça que quanto mais cedo se 
começar a intervir com as crianças, melhores serão os resultados na entrada do 1º ciclo. 
Transmitiu que se realizaram três ações de formação de capacitação de Educadoras de Infância 
e Professores de 1º CEB, com um total de 24 participações, no entanto insuficiente face ao 
objetivo definido. Deixou a sugestão para futuramente disponibilizar a formação já realizada nos 
Agrupamentos de Escolas, às IPSS, pois as crianças que estão nestas IPSS irão chegar às escolas 
do 1ºCEB. 
A técnica do município Catarina Gonçalves, transmitiu que desde o dia 1 de setembro já está a 
realizar-se o rastreio e a avaliação das sinalizações, priorizando-se alunos entre os 5 e os 14 anos. 
Serão, também, priorizados programas de proficiência da leitura e das capacidades de 
metalinguística das crianças, com benefícios comprovados no trabalho desenvolvido em 
pequenos grupos de pares e, com necessidades semelhantes. Manter-se-á uma articulação com 
as Direções dos Agrupamentos para uma resposta integrada. Irá também ser dada continuidade 
às formações às Educadoras, preferencialmente em formato presencial. 
Abrindo-se espaço para questões, nenhuma surgiu e os Conselheiros mostraram-se 
esclarecidos. 
A Conselheira Maria João Canilho, referiu que nos últimos quatro anos a postura da Câmara 
Municipal de Azambuja em relação às IPSS tem sido diferente e, na sua pessoa, reconhece que 
a Câmara tem defendido as crianças de Azambuja como pertencendo a um todo, não 
dependendo do facto de pertencerem ao ensino privado ou público. Referiu não ser prática e 
agradeceu por estes serem contabilizados nos variadíssimos programas, alcançando recursos 
preciosos. Reforçou a importância da formação também para as Educadoras das IPSS. Referiu 
esperar que futuramente quem ocupar o lugar de Vereação possa ter igualmente esta 
perspetiva em relação às crianças das IPSS. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, referiu que desde março de 2018 está a ser implementado 
o PIICIE LT para a promoção do sucesso escolar, tendo sido criada a EMIC, e apresentou os 
números referentes às atividades desenvolvidas desde o seu início. Agradeceu à equipa, pois 
tem feito um trabalho extraordinário. Informou que a técnica Ivânia Alexandre deixará de 
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trabalhar com o Município a partir do próximo dia 8 de setembro. Agradeceu a sua dedicação 
extrema a este projeto, à causa e às crianças do Concelho. Considerou que Azambuja irá perder 
com a sua saída e que Leiria ficará a ganhar. 
A técnica Ivânia Alexandre, agradeceu ao Município a forma como a recebeu e a oportunidade 
que lhe deu para crescer e para implementar ideias. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, considerou que se fez um bom trabalho e que se criou 
uma equipa de trabalho coesa.  
Num ponto seguinte, a Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, informou da abertura da Creche 
Municipal de Manique do Intendente em 2019, com duas salas. Atualmente a funcionar com 3 
salas, uma sala de berçário com 4 vagas, uma sala de 1 ano com 10 vagas, já completa, e uma 
sala de 2 anos com 15 vagas, também já sem vagas. E com a existência de uma lista de espera, 
mas sem possibilidade de crescer mais por falta de espaço físico no equipamento. Transmitiu 
que decorre a revisão da Carta Educativa, referindo que esta espelha as reais necessidades do 
Concelho de Azambuja. Referiu que a autonomia financeira dos Agrupamentos para obras foi 
alcançada, algo que os Diretores de Agrupamento reclamavam há muito tempo e com 
legitimidade. Ao nível da requalificação da Escola de Vila Nova da Rainha, será realizada a 
passagem dos contentores para a nova escola, estando prevista a inauguração no próximo 
mandato. Informou que foi realizada a retirada de amianto das escolas do Concelho no início do 
mandato. Foi feito um acordo com a DGESTE para se retirar o amianto da Escola Secundária, 
tendo o trabalho iniciado a 29 de janeiro de 2020. Ao abrigo de um Programa do Governo 
retiraram o amianto na Escola Básica de Azambuja. Referiu que em relação aos kits escolares, 
estes eram oferecidos apenas aos alunos com escalão A e B da ASE do ensino público, alargando-
se a todos os alunos do pré-escolar e 1º ciclo, independentemente do escalão, tendo sido 
igualmente incluídas as IPSS e ensino especial. No final do ano civil de 2020 procedeu-se à 
atribuição de uma verba no valor de 5.000€ por Unidade Ensino Estruturado/Multideficiência 
existentes em cada Agrupamento, uma na EB e JI Boavida Canada e uma na Escola Básica de 
Azambuja. O Agrupamento de Vale Aveiras recebeu 5.000€ para equipar a sua sala.  Manique 
do Intendente recebeu também 5.000€ para equipar a sala de multideficiência. Irá à próxima 
reunião de câmara no dia 7 de setembro uma proposta para atribuição de 5.000€ para a Unidade 
Ensino Estruturado/Multideficiência que está a ser criada na Escola Secundária de Azambuja. 
Em relação aos lanches (suplementos alimentares), foi uma medida do atual mandato, tendo 
sido feita proposta ao Sr. Presidente para alargar aos alunos com escalão C em todas as escolas, 
bem como a todos os alunos com escalão A, B e C do ensino secundário que não estavam 
contemplados nesta medida. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, informou da instalação de aparelhos de ar condicionado 
na Escola Básica de Manique e na Escola de Vale Aveiras e que foi adquirido mobiliário novo 
para as escolas, não sendo possível contemplar a Escola Secundária. Esperando-se que a 
requalificação da escola, venha a colmatar esta necessidade. Em relação ao Programa Natação 
para Todos, informou que o Município transportou todos os alunos para a piscina municipal, não 
tendo sido possível chegar às IPSS. Em relação ao serviço AAAF, a partir de 1 de setembro de 
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2021, passou a ser assegurado por profissionais do quadro com o alargamento do horário das 
7h30m às 19h. 
Referiu que se enfrentou, neste mandato, uma pandemia e que a gestão conjunta de vários 
pelouros não foi tarefa fácil. Fazendo face a esta situação foram tomadas medidas como as 
linhas de apoio psicológico, a articulação com todo o pessoal docente e com encarregados de 
educação, investimentos a nível financeiro para a aquisição de EPI´s pelos Agrupamentos, 
desinfetantes, equipamentos, medidas que serão mantidas no ano letivo 2021/22. Transmitiu, 
ainda que, foram adquiridos 425 computadores para dar resposta às necessidades dos alunos, 
disponibilizaram-se centenas de cartões de internet. Partilhou que foi aprovada a gratuitidade 
de serviços, a redução de 50€ nas mensalidades das IPSS, cujos encarregados de educação 
tiveram o seu rendimento reduzido. Finalizou com a indicação de realização de desinfeções nos 
equipamentos e o fornecimento gratuito de refeições aos alunos dos dois primeiros escalões 
ASE.  
Relativamente ao balanço das atividades da Educação ao longo do mandato, referiu considerar 
ter sido realizado um bom trabalho e que quando se dá o melhor, sai-se de cabeça erguida e 
consciente. 
A Conselheira Maria Eugénia Correia questionou se o protocolo para a requalificação da Escola 
Secundária já tinha sido assinado ao que a Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, respondeu que 
não. A Conselheira Maria Eugénia Correia mencionou que o município pode submeter a Carta 
Educativa e que esta ainda não foi validada, ao que a Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, 
informou que ainda não tinha sido validada, uma vez que ainda não havia equipa na DGESTE 
para a sua análise, o documento foi remetido em 2019 à DGESTE para apreciação e respetiva 
homologação. A Conselheira Maria Eugénia Correia, esclarece que essa equipa já existe e que 
poderão submeter a Carta na plataforma para o efeito. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, referiu que a Carta Educativa de 2019 ainda não tinha 
obtido validação por parte do Ministério da Educação. Azambuja foi o único Município da CIMLT 
que fez a atualização da Carta Educativa, cuja revisitação não apresentou custos para o 
Município, tendo sido realizada no âmbito de verbas da CCDR. Mencionou que os primeiros 
relatórios da Carta Educativa serão enviados a todos os Conselheiros para apreciação, analise e 
envio de sugestões e/ou alterações, com data-limite para o fazerem de 09 de setembro de 2021. 
Solicitou orientação sobre a submissão na plataforma da Carta Educativa de 2019 ou da Carta 
Educativa na sua versão revisitada 2021.  
A Conselheira Maria Eugénia Correia, referiu que as CIM conhecem o processo de submissão na 
plataforma e da existência de um guião para a elaboração da nova geração de Cartas Educativas 
e que será mais adequado submeter na plataforma a versão atualizada e revisitada do 
documento. No entanto será sempre necessário o parecer prévio do Conselho Municipal de 
Educação. 
A técnica do município Zília Brito confirmou que o Município já recebeu a informação necessária 
para o registo e o município já está registado. Face à sugestão da Conselheira Maria Eugénia 
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Correia os dados serão submetidos aquando validação de documento final referente à 
revisitação que está elaborada em 2021. 
Relativamente ao início do ano letivo, a Conselheira Madalena Tavares, apresentou as obras 
como um ponto importante, questão sensível para a acomodação das turmas e de todos os 
projetos educativos que têm. Fez um pedido à Autarquia para colocação de pré-fabricados para 
garantir espaço para as turmas todas. Mencionou que não tem espaço coberto para aulas de 
educação física, uma vez que o Pavilhão Municipal está afeto à vacinação. As restantes respostas 
como o GDA ou o Estádio Municipal requerem transporte da Câmara e os trabalhos nos campos 
de jogos da escola ainda se encontram por realizar. Também existe necessidade de ter 
balneários afetos à prática da disciplina de educação física. A Conselheira agradeceu a retirada 
do amianto das escolas.  
Informou que se verifica um aumento das crianças abrangidas pelas medidas seletivas e 
adicionais, passando de 59 para 79 crianças no início do ano letivo de 2021, sendo dois destes 
alunos autistas que entrarão para o pré-escolar. Por este motivo fez um pedido de um(a) 
assistente operacional a tempo inteiro, visto tratar-se de crianças com dependência total. Do 5º 
ao 12º ano verificam-se 12 jovens, tornando-se incomportável mantê-los na unidade do centro 
de apoio à aprendizagem da Escola Básica. Será necessária uma unidade na Escola Secundária. 
O apoio da autarquia na verba é fundamental, mas é necessário um reforço na equipa educativa 
para acompanhamento na unidade de multideficiência, uma vez que no quadro existem apenas 
10 docentes a tempo inteiro do pré-escolar ao secundário, uma aposentada nesta fase e uma 
outra sem componente letiva há 2 anos. A nível do apoio tutorial específico existem 56 jovens 
que beneficiam desta medida. 
Acrescentou que ao nível do Plano de Inovação, existem algumas novidades, disciplinas novas, 
com grande interação, mas a colocação de professores tem sido uma grande dificuldade, 
particularmente em TIC. Nenhuma turma do 5º ao 9º ano tem docente de TIC, um curso de 
informática e sistemas do 2º ano também sem docentes de disciplinas técnicas, o que se torna 
extremamente penalizador para um universo de 1000 alunos que não têm TIC. 
Ao nível do 1º ciclo, estendeu também um apelo a Autarquia, porque a disciplina de 
multiliteracia prevê a aprendizagem das TIC desde o 1º ano de escolaridade. Referiu que os 
professores estão capacitados e preparados para apoiar na aprendizagem precoce das TIC, mas 
é importante garantir que em cada escola existam equipamentos suficientes para o número de 
alunos. Ao nível do COVID-19 transmitiu que mantiveram o desfasamento dos horários e das 
horas do almoço entre ciclos, aguardam orientações em relação à vacinação e foram adquiridas 
máscaras. 
Em relação ao refeitório de gestão direta, considerou que este tem sido uma mais-valia que 
permite apoiar alunos e famílias carenciadas. E que a Autarquia tem feito um esforço para que 
esta mais-valia se mantenha. Agradeceu a confiança e deixou uma nota em relação à forma 
muito agradada como as crianças das Férias Ativas têm reagido ao refeitório da escola.  
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Ao nível do Plano de Desenvolvimento Social e Comunitário, deixou uma nota para a DGESTE, e 
informou a Conselheira Maria Eugénia Correia que não prorrogaram os projetos. Por outro lado, 
quando o programa reabrir gostariam de contratar um Terapeuta da Fala ou alguém que possa 
colmatar as necessidades que se têm vindo a sentir. 
Em relação ao pessoal não docente referiu existirem situações graves, nomeadamente 11 
pessoas de baixa prolongada ou já aposentadas, e não sendo fácil a sua substituição, está a ser 
um constrangimento, particularmente devido aos horários alargados que se estão a praticar 
atualmente. 
A Conselheira Madalena Tavares, redigiu mensagem de agradecimento à Vereadora da 
Educação Sílvia Vítor, no chat da reunião e solicitou que esta conste enquanto anexo da presente 
ata. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, referiu que os computadores adquiridos pelo Município 
estão disponíveis para a necessidade identificada e que as Diretoras podem decidir como os 
querem utilizar. Referiu que na próxima Assembleia Municipal vai à votação a abertura de 10 
lugares no mapa de pessoal, a termo, que muito certamente deverão ser colocadas apenas no 
próximo mandato. 
A Conselheira Lourença Simões, referiu que ainda não terá muito a dizer uma vez que iniciou 
funções apenas no dia 23 de agosto. Informou que as apresentações terão lugar nos dias 16 e 
17 de setembro, iniciando as aulas a 20 de setembro. Existem algumas falhas na contratação de 
professores em horários incompletos, mesmo acrescentando crédito horário. Estão 6 horários 
por completar. Quanto ao número de funcionários, ainda não tem uma ideia das necessidades 
pois está a reorganizar os recursos, particularmente tendo em atenção os horários das AAAF. 
Quanto às medidas adotadas relativamente à pandemia, mantêm o desfasamento entre o 2º e 
3º ciclo e na hora de almoço e intervalos. Informa que o Agrupamento tem um plano de inovação 
e que tinham a intenção de começar este ano com a semestralização, mas que tal não foi 
possível. Informou que têm alterações e novidades em algumas disciplinas, avançando com a 
semestralização em algumas destas. 
A Conselheira Raquel Catarino, começou por referir que o seu Agrupamento tem todos os 
professores colocados, à exceção de um professor de educação moral e religiosa que será 
através de contratação de escola e chegará em breve.  
Em termos de assistentes operacionais, afirmou estarem a realizar um grande esforço pois 
apesar do rácio ser superior ao definido, o agrupamento pequeno, os espaços de escola são os 
mesmos, não sendo possível que a proporção seja feita apenas com base no número de alunos, 
o que dificulta a capacidade de resposta em todos os espaços.  
A Conselheira Raquel Catarino, fez um balanço das atividades educativas destes últimos anos 
letivos. Afirmou que é presidente da CAP desde o dia 23 de junho, mas que antes já 
desempenhava funções de subdiretora, o que lhe permite estar por dentro de todo o trabalho 
desenvolvido. Afirmou que todas as solicitações do Agrupamento tiveram resposta por parte da 
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autarquia, e deu os parabéns à equipa da Educação que desenvolveu um trabalho de excelência, 
ressalvando a ajuda obtida no período de pandemia. Deixou uma nota de despedida à Vereadora 
Sílvia Vítor e votos de sucesso. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, agradeceu as palavras endereçadas. 
A Conselheira Arminda Rodrigues, iniciou a sua intervenção com um agradecimento à Vereadora 
da Educação, Sílvia Vítor, com votos de sucesso nesta nova fase de vida. Informou que estiveram 
integrados 21 alunos na valência socioeducativa no ano letivo anterior, encaminhados pelas 
escolas do ensino regular e aprovados pela DGESTE. Contam com 4 Professores, 4 Auxiliares e, 
em tempos parciais, com Terapia da Fala, Terapia Ocupacional e Fisioterapia. Iniciaram o ano 
letivo no dia 3 setembro com 20 alunos. Em relação ao Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), 
referiu que ainda não existe informação sobre os financiamentos para este ano letivo, para além 
da acreditação como CRI, que saiu recentemente. Partilhou os dados da atividade do CRI do ano 
letivo 2020/21. 
A Conselheira Maria João Canilho, referiu que não foi um ano letivo fácil devido ao COVID-19. 
No entanto, conjuntamente com o Agrupamento de Escolas, Município, Junta de Freguesia e 
Parceiros, conseguiram de uma forma muito especial ultrapassar os constrangimentos. 
Considera que a Vereadora da Educação conseguiu “olhar” para as situações no seu todo e não 
como apenas partes: a da ação social ou a da educação. Refere que é uma pessoa diferente e 
que deixou o seu cunho. Considera, igualmente, que houve um esforço muito grande para que 
as Instituições fossem colocadas ao mesmo nível dos outros. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, agradece as palavras endereçadas. 
A Conselheira Maria Gabriela Costa, Coordenadora Pedagógica do Centro Social e Paroquial de 
Aveiras de Cima, referiu ter iniciado funções há 2 meses e que o ano letivo transato não foi fácil, 
tendo conseguido superar os obstáculos devido à união da sua equipa. Iniciaram o ano letivo 
com salas preenchidas e agradece à Câmara e à Sra. Vereadora a Educação o empenho e a 
disponibilidade para ajudar. Agradeceu os kits escolares e o transporte facultado todos os dias. 
Deixa votos de sucesso para a Sra. Vereadora da Educação e um bom ano letivo para todas as 
Instituições presentes. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, deu a palavra à Santa Casa da Misericórdia de Azambuja 
que por dificuldades técnicas não conseguiram participar. Justificaram no chat da sessão Zoom: 
“Peço desculpa, mas não conseguimos obter imagem.” 
A Conselheira representante dos Presidentes de Junta, Inês Louro, referiu já desempenhar a 
função desde 2013, e que tem desde essa data a confiança por parte dos seus colegas. 
Mencionou que gostaria de fazer justiça à forma como a Junta de Freguesia de Azambuja sempre 
se primou da forma como trabalhou com as Escolas, quer nas competências próprias, quer nas 
delegadas, cumprindo as responsabilidades e estando disponível para as solicitações. Referiu 
que foi sempre bem acolhida nas atividades para as quais foi convidada. Endereçou palavras à 
Sra. Vereadora da Educação e realçou a capacidade que tiveram para que as discussões fossem 
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sinceras e olhos nos olhos. Referiu que cresceram enquanto pessoas e profissionais e que tem 
pena que a Educação no próximo mandato não fique nas mãos da Sra. Vereadora Sílvia Vítor. 
A Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, agradeceu as palavras endereçadas e fez uma análise do 
seu mandato, considerando-se feliz com a decisão tomada. 
O Presidente da Assembleia Municipal, António Duarte, fez votos de muitas felicidades nas 
novas funções da Sra. Vereadora e deixou votos de um bom ano letivo para todos. 
A Conselheira Maria Eugénia Correia, também endereçou votos de felicidades na vida pessoal e 
profissional e votos de sucesso no futuro da Sra. Vereadora, esperando que continue a deixar a 
sua marca.  
A Conselheira Cândida Coxo, referiu que o Centro de Formação Lezíria Oeste, sediado na Escola 
Secundária de Azambuja, e responsável pela formação dos Professores de três concelhos: 
Azambuja, Cartaxo e Rio Maior. Transmitiu que realizaram 55 formações ao longo do ano letivo 
anterior, abrangendo 1300 professores. Partilhou que para o futuro pretendem capacitar 
Professores ao nível das competências digitais e certificar no nível 1, 2 e 3, à exceção dos 
docentes de pré-escolar, devido à idade das crianças. Concluiu informando que não preveem 
formação de pessoal não docente e que será um tópico a discutir futuramente. Em relação ao 
futuro da Sra. Vereadora da Educação, reforçou a coerência da mesma e deixou votos de sucesso 
pessoal e profissional. 
Às dezoito horas e quarenta minutos, a Vereadora da Educação, Sílvia Vítor, deu por encerrada 
a reunião.  
Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pela Vereadora e pela técnica da 
Educação, sob cuja responsabilidade foi elaborada. 
A Vereadora da Educação 
Sílvia Margarida Narciso Vítor 
 
Dirigente da DIS 
Zília Brito 
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ANEXO 
Mensagem escrita no chat da sessão de Zoom pela Conselheira Madalena Tavares:  
“Por este ser um órgão da máxima importância para a Educação do Concelho de Azambuja, 
agradeço que fique registado na ata do Conselho Municipal de Educação o profundo 
agradecimento do Agrupamento de Escolas de Azambuja à Sr.ª Vereadora de Educação, Dr.ª 
Sílvia Vítor, pelos quatro anos de dedicação e empenho, por ter revitalizado e dignificado a 
constituição deste Órgão e por ter feito parte da solução (com parte de leão, registe-se), e não 
parte do problema da área da Educação em Azambuja! Uma palavra de agradecimento, 
também, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e à Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia de 
Azambuja que aqui representou todos os seus congéneres das sete freguesias do concelho, pela 
sua disponibilidade e contributos. E cito de cor (e já não precisa de ir para a ata) Saint-Exupéry: 
"Cativar quer dizer o quê? (...) Significa 'criar laços' ". Sentimo-nos devidamente cativados e 
estes laços são, certamente, indissolúveis!” 
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Lista de Presenças 
Reunião Extraordinária de dia 02 de setembro de 2021 

Composição Representantes Função 
Instituição 

Presença 

Presidente CMA Luís de Sousa CMA Ausente 

Presidente Assembleia Municipal António Manuel Duarte CMA Presente 

Vereadora da Educação Sílvia Vítor CMA Presente 

Representante Juntas Freguesia Eleita pelas Juntas 
Inês Louro 

Presidente JF Azambuja Presente 

Representante CCDR A designar CCDR A designar 

DGESTE Maria Eugénia Correia  DGEstE Presente 

Ensino Secundário Ricardo Prata  Docente - Escola Secundária Azambuja Presente 

Ensino Básico Sónia Vieira  Docente  
Agrupamento Alto Azambuja  

Presente 

Pré-Escolar 
 

Docente Agrupamento Vale Aveiras A designar 

Diretores dos Agrupamentos de 
Escolas 

Lourença Simões  
 
Madalena Tavares 
 
Raquel Catarino  
  

 
Diretoras e Presidente da CAP 
 

Presente 
 
Presente 
 
Presente 

 
Associação de Pais (2) 

 
Ana Dias 

Associação de Pais Agrupamentos 
 

Ausente 
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Associação de Estudantes Matilde Jorge – Vice-Presidente  Escola Secundária de Azambuja Ausente 

IPSS  Maria João Canilho 
  

Centro Social e Paroquial de Azambuja  
 
Convidados: 
- CSP Aveiras de Baixo 
- CSP Aveiras de Cima  
- Santa casa Misericórdia  

Presente 
 
Presente 
Presente 
Presente 
 

 
Saúde 

Carla Cunha 
 

Centro de Saúde de Azambuja 
UCC de Azambuja 

Ausente 

Segurança Social Ana Corte 
 

Setor Territorial Vila Franca Xira Ausente 

Emprego e Formação Profissional  Centro Emprego 
 

Centro Emprego Santarém Ausente 

Juventude e Desporto  Eduarda Marques 
Representação Cristina Gaspar  

IPDJ Presente 

Forças de Segurança  Carlos Gonçalves Chefe Sec. P. Comunitário Alenquer Presente 
ACISMA   Direção da ACISMA Ausente 

CF Lezíria-Oeste Cândida Coxo Diretora CFAE Lezíria-Oeste Presente 

CERCI Arminda Rodrigues 
Direção  

Diretora pedagógica CRI Presente 

CPJ Alcoentre Carlos Salgado Coordenador do Centro Qualifica CPJ  Informou que não podia participar – 
email 02.09.2021 

Conselho Pedagógico Alto Azambuja Carlos Santos   
 

Docente Agrupamento Alto Azambuja Ausente 

Conselho Pedagógico Azambuja Maria Manuela Teixeira Rocha Docente Agrupamento Azambuja Informou que não podia participar – 
email 30.08.2021 

Conselho Pedagógico Vale Aveiras Maria de Fátima Gonçalves Almeida Docente Agrupamento Vale Aveiras Ausente 

 


