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O Conselho Municipal de Educação de Ponte da Barca reuniu, extraordinariamente, no dia 25 de Maio 

de 2006 com o objectivo de emitir parecer relativamente à Proposta da Carta Educativa 

Intermunicipal da VALIMAR ComUrb, sob a presidência do Presidente da Câmara Municipal de Ponte 

da Barca.  

A proposta da Carta Educativa Intermunicipal da VALIMAR ComUrb, apresentada pela empresa Vasco 

da Cunha, Estudos e Projectos, Lisboa S.A., para Ponte da Barca, deriva da análise cuidada do 

modelo de desenvolvimento territorial que se pretende para este concelho e das indicações 

transmitidas pelo Conselho Municipal de Educação, desde a sua instalação, em Abril de 2004, tendo 

por base pressupostos tais como a compatibilização do reordenamento da rede educativa com as 

perspectivas de desenvolvimento socioeconómico, bem como a hierarquização da rede de 

equipamentos de educação e ensino, com a existência de um centro de primeiro nível ligado, em 

rede, a centros de menores dimensões do 1º ciclo e educação pré-escolar. 

No sentido de definir os territórios educativos, procedeu-se à identificação de áreas que 

apresentassem características socioeducativas semelhantes. Assim identificaram-se 3 zonas: 

Zona 1 – freguesias de Ponte da Barca, Paço Vedro de Magalhães, Sampriz, Vila Nova de Muia, 

Oleiros, Bravães, Lavradas, Cuide de Vila Verde, Vade S. Pedro e Vade S. Tomé;  

Zona 2 – freguesias de Touvedo S. Lourenço, Touvedo Salvador, Vila Chã S. João, Vila Chã Santiago, 

Entre Ambos-os-Rios, Asias, Germil, Ermida, Britelo e Lindoso; 

Zona 3 – freguesias de Boivães, Crasto, Grovelas, Nogueira e Ruivos. 

Desta forma, e relativamente à Educação Pré-Escolar, na sede do concelho, a concentração da 

oferta resulta na abertura de um Jardim-de-infância, da rede pública, com 6 salas, que 

complementará a oferta da rede solidária existente e que dará resposta à população correspondente 

à zona 1. Na zona 2, será construído um Centro Educativo em Entre Ambos-os-Rios, com 2 

salas para Jardim-de-infância. Quanto à zona 3, será construído um Centro Educativo, em 

Crasto, com 2 salas para Jardim-de-infância. 

No que diz respeito ao ensino do 1º Ciclo, a rede educativa de Ponte da Barca terá como Centro 

Educativo de nível I, a escola sede de agrupamento, a EBI Diogo Bernardes, que abrangerá todas 

as freguesias da zona 1, com 16 salas e como centros educativos de proximidade, os seguintes 

centros: 
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 Centro Educativo de Entre Ambos-os-Rios, com 8 salas, e que dará resposta às freguesias 

correspondentes à zona 2 e o Centro Educativo de Crasto, com 4/6 salas, que dará resposta às 

freguesias da zona 3 e, eventualmente, a população de Cuide de Vila Verde, Vade S. Pedro e Vade S. 

Tomé.  

No que concerne aos 2º e 3º ciclos, e à semelhança da situação actual, a EBI Diogo Bernardes vai 

concentrar a oferta do 2º ciclo, sendo necessárias, para isso, 12 salas. No caso da população escolar 

evoluir no sentido de serem necessárias mais salas para o 2º ciclo, dever-se-á, então, ampliar a 

EBI/JI de Entre Ambos-os-Rios de modo a receber alunos do 2º ciclo, devendo ser definido um 

espaço de expansão dos equipamentos para futuras ampliações. No 3º ciclo, prevendo-se um 

aumento da população escolar, serão necessárias 19 turmas, sendo que 6 turmas funcionarão na EBI 

Diogo Bernardes e 13 turmas na Escola Secundária. 

Por último, e relativamente ao Ensino Secundário, com as obras de ampliação efectuadas, a escola 

secundária tem capacidade suficiente para dar resposta a 15 turmas do ensino secundário, mesmo 

que o concelho atinja os objectivos nacionais referentes à progressão e retenção no secundário e 

passe a funcionar com 31 turmas no total, incluindo 13 turmas do 3º ciclo. 

Perante o exposto, o Conselho Municipal de Educação emitiu parecer favorável, por unanimidade, 

relativamente à PROPOSTA DA CARTA EDUCATIVA INTERMUNICIPAL DA VALIMAR ComUrb. 

 

 

Ponte da Barca, 25 de Maio de 2006 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho Municipal de Educação 

 

António Vassalo Abreu 


