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 SIDI 

 
NOTA DE IMPRENSA 

CONVITE À COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Conselho Municipal de Educação reúne-se para 
discutir e avaliar estado da educação e do ensino 

em Sines 
 
A Câmara Municipal de Sines convida a comunicação social a estar presente no Conselho 
Municipal de Educação de Sines, a realizar na sala de sessões dos Paços do Concelho no dia 7 de 
dezembro (sexta-feira), às 14h30. 
 
O Conselho tem a seguinte ordem de trabalhos: 
 
Ponto 1 – Apresentação e apreciação dos resultados escolares referentes aos anos letivos 
2010/2011 e 2011/2012 das escolas e Agrupamentos do Concelho (Escola Tecnológica do Litoral 
Alentejano, Agrupamento Vertical de Escolas de Sines e Escola Secundária Poeta Al Berto de 
Sines); 
 
Ponto 2 – Apresentação e apreciação de dados estatísticos relativos às competências municipais 
na área da educação, nomeadamente apoios sociais escolares, bolsas de estudo, transportes 
escolares, refeições escolares, nos últimos anos letivos; 
 
Ponto 3 – Apresentação e discussão do Projeto “Empreender na Escola”, implementado pelo 
Sines Tecnopolo e com participação de escolas do concelho. 
 
O Conselho Municipal de Educação é o órgão consultivo do concelho em matéria de educação. 
Junta todas as entidades com responsabilidade direta ou indireta nas questões escolares e tem 
como objetivo promover a coordenação da política educativa entre as autarquias, os agentes 
escolares e os parceiros sociais, analisando e acompanhando o funcionamento do sistema e 
propondo ações para torná-lo melhor e com oportunidades mais iguais para os alunos. 
 
O presidente do Conselho Municipal de Educação é o presidente da Câmara em exercício. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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