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Carta Educativa do Concelho de Carregal do Sal

VI – PROGRAMA DE EXECUÇÃO

A implementação das medidas apresentadas deve ser realizada de forma faseada,
melhor dito, que cada intervenção implique um acréscimo de qualidade. A grande
prioridade está concentrada na requalificação do colégio Nun’Álvares, para o
funcionamento do ensino pré-escolar, 1º Ciclo, actividades de tempos livres, prevendose o início de funcionamento no ano lectivo 2010. Salienta-se o facto de neste edifício
ter funcionado um colégio designado por “colégio Nun’Álvares”, com grande
protagonismo no Concelho.
A estabilização do parque escolar só produzirá os verdadeiros efeitos quando este
edifício estiver reconstruído e pronto a acolher todo o ensino pré-escolar e 1º ciclo do
actual Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal.
A implementação desta medida surge não pelo facto de neste Concelho existir um
número razoável e disperso de estabelecimentos com poucos alunos, falta de
condições e acrescidas dificuldades no fornecimento das refeições.
Assim, com a criação de dois pólos educativos, pretende-se uma melhor gestão do
parque escolar, promovendo a sua evolução no sentido de facultar uma educação de
excelência, além de dotar os estabelecimentos dos recursos necessários numa lógica
de melhor eficácia e concentração de meios ao serviço da comunidade escolar.
Estão ainda previstas outras medidas, como a requalificação/ transformação dos
edifícios da Antiga Câmara Municipal e o antigo quartel dos Bombeiros Voluntários,
que surgem como um “lufada de ar fresco” para a educação porque no primeiro caso,
permitem o alargamento de áreas profissionais, originando maior oferta no ensino
secundário, e no segundo, possibilitam a criação de um Espaço Polivalente,
proporcionando aos alunos o desenvolvimento de actividades culturais diversificadas.
A situação da população escolar do Concelho, com esta resposta, conseguida pela
Câmara Municipal e o Ministério da Educação, evitará a curto prazo a desertificação
de alguns estabelecimentos escolares, já evidente nalguns casos.
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