
                                                         
 

 

 CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA                                          1 

 

ACTA N.º 09/2006 

 

---Aos vinte e oito dias do mês de Março do ano de dois mil e seis reuniram, no Salão Nobre 

do edifício dos Paços do Município, na Vila de Mafra, os representantes das entidades que, 

nos termos dos n.º 1 e 2 do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, na 

nova redacção dada pela Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto, constituem o Conselho 

Municipal de Educação, com a seguinte ordem de trabalhos: 1) Período de antes da ordem 

do dia; 2) Votação da acta n.º 8; 3) Informação sobre as actividades na interrupção lectiva 

da Páscoa - Programa e inscrições; 4) Candidatura da Câmara Municipal de Mafra ao 

“Programa de generalização do fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico” do Ministério da Educação (ano lectivo 2006/07) - Despacho n.º 22 251/2005 (2.ª 

série); 5) Plano de Intervenção da Câmara Municipal de Mafra, para os Jardins de Infância e 

Escolas Básicas do 1.º Ciclo (ano lectivo 2005/2006) – verbas atribuídas aos Agrupamentos 

de Escolas para aquisição de material didáctico; 6) Jornadas da Juventude - Programação. 

Estiveram presentes: o Senhor Eng.º José Maria Ministro dos Santos, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal de Mafra e responsável pelo pelouro da Educação; o Dr. 

Joaquim Francisco Silva Sardinha, em representação da Assembleia Municipal; o Dr. Manuel 

João Barbosa, em representação da Direcção Regional de Educação de Lisboa; o Senhor 

Vítor Gonçalves Pereira Rodrigues, em representação das Juntas de Freguesia do Concelho; 

a Dr.ª Margarida Branco, em representação do pessoal docente do ensino secundário 

público; o Dr. Jorge Barreiros, em representação do pessoal docente do ensino básico 

público; a educadora Belmira Oliveira, em representação do pessoal docente da educação 

pré-escolar pública; o Dr. Luís Santos, em substituição da Senhora Maria João Henriques, 

em representação dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e secundário 

privados; o Dr. Paulo Santos e a Senhora Leopoldina do Carmo Morais, em substituição da 

Senhora Maria da Nazaré Esteves, em representação das associações de pais e 

encarregados de educação; o Senhor César Fernandes, em representação da associação de 

estudantes; a Dr.ª Idalina Botelho, em representação das instituições particulares de 

solidariedade social que desenvolvem actividade na área da educação; a Dr.ª Fátima Jorge 

Vaz Antunes Franco, em representação do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança 

Social de Lisboa; o Dr. Carlos Pinto, em representação dos serviços de emprego e formação 

profissional; e a Cabo Tânia Veiga, em representação das forças de segurança. Faltou o Dr. 

Rui Fernandes Venda, em representação dos serviços públicos de saúde.----------------------

----------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra deu início à 

reunião quando passavam quarenta e cinco minutos das nove horas. Seguidamente, 

referiu-se ao ponto número um da ordem de trabalhos, questionando os presentes se 

desejariam adicionar mais algum assunto à proposta de ordem do dia. Como ninguém se 
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pronunciou deu por aprovada a ordem do dia e propôs que a discussão do ponto número 

um, “Período de antes da ordem do dia”, fosse efectuada no final da reunião como “Período 

depois da ordem do dia”, salientando que, com o decorrer da mesma, os presentes 

começam por ter mais assuntos para colocar.----------------------------------------------------

------------------------------------ ---O ponto número dois da ordem de trabalhos, votação da 

acta número oito, foi apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra, 

que informou os presentes que irá fazer uma correcção à mesma na folha número quatro: 

na intervenção do representante da Direcção Regional de Educação de Lisboa, a pedido do 

mesmo, passa a constar “O representante da Direcção Regional de Educação de Lisboa, 

Doutor Manuel Barbosa, interveio, comunicando aos presentes que a carta educativa foi 

analisada pelos serviços da Direcção Regional de Educação de Lisboa e posteriormente 

encaminhada pela mesma para o GIASE. Referiu também que a Senhora Ministra da 

Educação solicitou que a Direcção Regional de Educação de Lisboa fizesse um levantamento 

dos custos ao nível de melhoramentos e de remodelação dos espaços nas escolas de 

acolhimento.”---------------------A representante das instituições particulares de 

solidariedade social que desenvolvem actividade na área da educação, Doutora Idalina 

Botelho, tomou a palavra para solicitar que na página quatro da mesma Acta fosse alterado 

“...Escola Básica do 1.º Ciclo da Picanceira, pertencente à freguesia de Santo Estêvão das 

Galés”, passando a ter a redacção “...Escola Básica do 1.º Ciclo da Picanceira, pertencente à 

freguesia de Santo Isidoro”. O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra concordou 

e informou os presentes que na folha número um da mesma acta dever-se-á ler: “Aos treze 

dias do mês de Janeiro de dois mil e seis reuniram ….”. Não havendo mais nenhum assunto 

sobre a referida acta, o representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico 

e secundário privados, Dr. Luís Santos, e a representante das associações de pais e 

encarregados de educação Senhora Leopoldina do Carmo Morais abstiveram-se, devido ao 

facto de esta ser a primeira reunião onde marcaram a sua presença. Os restantes doze 

membros do Conselho Municipal de Educação votaram favoravelmente, tendo a acta sido 

aprovada por maioria. -----------------O ponto número três da ordem de trabalhos, 

informação sobre as actividades na interrupção lectiva da Páscoa – Programa e inscrições, 

foi apresentado pela Directora do Departamento Sócio Cultural, Doutora Paula Cordas, 

informando que a interrupção lectiva da Páscoa, para os jardins de infância e escolas 

básicas do primeiro ciclo, tem a duração de duas semanas. A primeira semana tem início no 

dia três de Abril e termina a sete de Abril e a segunda semana tem início a dez e termina a 

dezassete de Abril. As crianças que frequentam o Jardim-de-infância do Milharado vão 

desenvolver as actividades integradas na interrupção lectiva no Jardim-de-infância Professor 

João Dais Agudo, na Póvoa da Galega. Os alunos que frequentam o Jardim-de-infância do 

Quintal irão usufruir da interrupção lectiva no Jardim-de-infância de Mafra. Já os alunos que 

frequentam o Jardim-de-infância do Gradil irão usufruir da interrupção lectiva no jardim-de-
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infância na Malveira. Esta opção deve-se ao facto de existirem poucas crianças inscritas 

nestes locais e, para viabilizar a realização deste programa, tornou-se necessário transferir 

essas crianças dos jardins-de-infância origem para outros com maior número de inscritos. 

Portanto, existe na primeira semana cento e oitenta e sete crianças inscritas e na segunda 

semana estão duzentas crianças inscritas. Relativamente às actividades propostas ao nível 

do primeiro ciclo do ensino básico foi concebido um programa mais ligado ao desporto, com 

uma vertente também cultural. Para o efeito a Câmara Municipal concebeu um programa 

abrangendo jogos aquáticos, ténis de mesa, cinema, visitas educativas a exposições, 

nomeadamente “Quando os ossos revelam história”, entre muitas outras actividades. O 

período a seguir ao almoço é preenchido com um programa mais cultural e apenas depois 

do lanche se reiniciam as actividades mais rítmicas. Estas actividades são rotativas, 

consoante as escolas, mas passam todas pela mesma tipologia de actividades. A nível do 

ensino pré-escolar, as actividades são obviamente adaptadas às idades, incluindo também 

jogos e actividades de expressão plástica e artística, embora os alunos possam desenvolver 

também algumas actividades culturais. O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra 

interveio, informando que a apresentação efectuada pela Directora do Departamento Sócio 

Cultural, Dr.ª Paula Cordas, tem como objectivo dar conhecimento aos presentes das 

actividades efectuadas pela Autarquia, mas também espera que os membros deste conselho 

sejam críticos e que proponham correcções se assim o entenderem, designadamente sobre 

as actividades expostas pela Câmara Municipal de Mafra, no sentido de promover a 

melhoria do programa. ----------------------------------------------------------------------------

-------------O ponto número quatro da ordem de trabalhos, candidatura da Câmara 

Municipal de Mafra ao “Programa de Generalização do fornecimento de refeições aos alunos 

do 1.º ciclo do ensino básico” do Ministério da Educação (ano lectivo 2006/07) - Despacho 

n.º 22 251/2005 (2.ª série), foi apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Mafra que relembrou os presentes que a Autarquia tem vindo a apostar na construção de 

novas Escolas, apresentando os exemplos da  a Escola Básica do Primeiro Ciclo Hélia 

Correia, em Mafra, Jardim de Infância e Escola Básica do Primeiro Ciclo Prof. João Dias 

Agudo, na Póvoa da Galega, Jardim de Infância e Escola Básica do Primeiro Ciclo da 

Malveira, ou da  Escola Básica do Primeiro Ciclo da Venda do Pinheiro, que obedecem a 

novos conceitos de educação, possibilitando o desenvolvimento de actividades 

extracurriculares e de apoio à família. Como é do conhecimento, a nível do primeiro ciclo do 

ensino básico, existia um “vazio” na legislação, nos procedimentos a adoptar e nos 

regulamentos neste nível de ensino. Mas apesar da inexistência de legislação, bem como de 

apoios financeiros, a Autarquia adoptou para o 1º ciclo a tabela definida no Despacho 

300/97 de 9 de Setembro para o pré-escolar e, ao abrigo do “Regulamento de 

Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação do 1.º 

Ciclo da Rede Pública do Município de Mafra”, definiu o valor das mensalidades do serviço de 
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refeições para o primeiro ciclo do ensino básico, sendo que a mensalidade da refeição varia 

entre onze euros e vinte cêntimos e setenta e três euros e quarenta cêntimos. Este custo 

era dividido entre os encarregados de educação e a Câmara Municipal de Mafra. Neste 

momento, o Ministério da Educação entendeu cooperar e, através do co-financiamento 

entre este e a Autarquia, prevê-se que, para o próximo ano lectivo 2006/2007, os alunos 

que beneficiem da Acção Social Escolar estejam isentos de pagamento ou paguem somente 

sessenta e cinco cêntimos por refeição, de acordo com o escalão em que estão inseridos. Os 

restantes alunos não abrangidos pela Acção Social Escolar pagarão um euro e trinta e 

quatro cêntimos por refeição. Com isto, as refeições no ensino básico passam a ter o 

mesmo modelo de pagamento, para os encarregados de educação, que têm nas escolas 

básicas do segundo e terceiro ciclo e escolas secundárias, apesar dos custos inerentes ao 

funcionamento dos refeitórios das mesmas serem suportados pela Administração e no 

primeiro ciclo sejam suportados unicamente pela Autarquia. A Câmara Municipal aderiu a 

este “Programa de generalização do fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo 

do ensino básico” apenas para o próximo ano lectivo pois não tinha condições para, 

presentemente, inverter todo o processo. ---A representante das instituições particulares de 

solidariedade social que desenvolvem actividade na área da educação, Doutora Idalina 

Botelho, interveio, questionando o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra sobre o 

alargamento do programa apresentado a todas as outras escolas básicas. --------------------

-------------------------------------------------Em resposta, o Senhor Presidente informou 

que, quando as catorze novas escolas estiverem construídas, estarão criadas as condições 

para expandir este Programa a todas elas, pois as escolas mais antigas não têm condições 

físicas para suportar o serviço de refeições com qualidade, pelo que a Autarquia entendeu 

por bem não as incluir no programa de generalização de refeições. Nesta intervenção, o 

Senhor Presidente informou, ainda, os presentes que irá ser apresentado, no final de Maio, 

o projecto de construção das referidas catorze escolas. Neste momento, a Câmara Municipal 

está a estudar o melhor modelo para constituição da empresa que será responsável pela 

construção das mesmas. Em princípio, ainda este ano, a Autarquia irá iniciar a obra de duas 

escolas, uma na zona da Igreja Nova e outra na zona de A-da-Perra. Relativamente à 

construção das outras doze escolas, prevê-se que uma das fases se inicie em 2007, outra 

em 2008 e as maiores escolas em 2009. Estes prazos dependerão do parceiro construtor 

que a Autarquia encontrar para a empresa, bem como dos prazos que a legislação em vigor 

obriga a cumprir. -------------------------------------A representante do pessoal docente da 

educação pré-escolar pública, Educadora Belmira Oliveira, interveio para falar da existência 

de uma criança com necessidades educativas especiais em Santo Isidoro, que se desloca 

em cadeira de rodas, o que origina algumas modificações na Escola Básica do primeiro ciclo 

de Santo Isidoro.------------------------------ 
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---Assim, questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra se poderia solicitar 

intervenção de obras nessa mesma escola, nomeadamente nas casas de banho e ao nível 

das rampas de acesso, informando que já deu conhecimento ao Presidente da Junta de 

Freguesia de Santo Isidoro desta situação.-------------------------------------------------------

---O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra informou a representante do pessoal 

docente da educação pré-escolar pública, Educadora Belmira Oliveira, de que neste 

momento a Autarquia apenas tem efectuado obras de manutenção, mas que irá solicitar a 

deslocação de um técnico a essa escola para averiguar a situação, pois segundo o que a 

referida representante explicou, apenas é necessário intervir na acessibilidade à escola, a 

qual se resolve com a colocação de rampas de madeira e adaptação da casa de banho. -----

---O ponto número cinco da ordem de trabalhos, Plano de Intervenção da Câmara Municipal 

de Mafra, para os Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1.º Ciclo (ano lectivo 2005/2006) 

– verbas atribuídas aos Agrupamentos de Escolas para aquisição de material didáctico, foi 

apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra que informou os 

presentes que a Autarquia atribuiu no total 9.412,50 euros aos Agrupamentos de Escolas 

para aquisição de material didáctico. Referiu ainda que a Escola Básica do Primeiro Ciclo da 

Venda do Pinheiro, bem como as da Malveira, Póvoa da Galega e Mafra, não foram 

contempladas pois, à partida, já possuem todo o equipamento necessário para o seu bom 

funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------

---O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra informou, também, a representante 

das instituições particulares de solidariedade social que desenvolvem actividade na área da 

educação, Doutora Idalina Botelho, que a Autarquia já disponibilizou transporte para as 

Instituições poderem efectuar visitas de estudo, de acordo com o solicitado pela mesma na 

passada reunião, no dia treze de Janeiro de dois mil e seis. ------------------------------------

---O ponto número seis da ordem de trabalhos, Jornadas da Juventude – Programação, foi 

apresentado pela Directora de Departamento Sócio Cultural, Doutora Paula Cordas, 

informando os presentes que tal como nos anos anteriores, este é um projecto com um 

carácter lúdico, mas acima de tudo formativo e informativo. Trata-se de um programa 

composto por actividades desportivas, de animação, formação e orientação escolar e 

profissional. Seguidamente passou à leitura do documento que se anexa a esta acta com a 

designação de anexo um. Informou ainda que houve uma alteração na peça de Teatro, 

devido ao actor principal ter adoecido, mas que a peça foi substituída por outra da mesma 

companhia. -----------------------------------------------------------------------------------------

---O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra tomou a palavra para comunicar que 

a Autarquia vai adquirir mais uma viatura para a Escola Segura, que em principio ficará na 

zona da Malveira e Venda do Pinheiro, zona que neste momento está mais desprotegida, 

reforçando o policiamento com mais uma viatura junto às escolas, de modo a assegurar a 

segurança destes locais. --------------------------------------------------------------------------
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----O representante do pessoal docente do ensino básico público, Professor Jorge Barreiros, 

interveio lamentando não estar preparado para a presente reunião, devido a ter sido 

convocado tardiamente, mas que gostaria de trazer alguns assuntos ao Conselho Municipal 

de Educação. ---------------------------------------------------------------------------------------

---O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra informou o representante do pessoal 

docente do ensino básico público que, na próxima reunião, terá essa oportunidade. 

Seguidamente, solicitou ao representante dos estabelecimentos de educação e de ensino 

básico e secundário privados, o Doutor Luís Santos, que fizesse o ponto da situação sobre o 

funcionamento dos Colégios Miramar, na Lagoa, e Santo André, na Venda do Pinheiro. ------

---O representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e secundário 

privados, o Doutor Luís Santos, mencionou que os colégios estão a funcionar bem. No 

Colégio de Miramar existem cinco turmas no quinto ano de escolaridade, cinco no sétimo e 

três no décimo ano. No Colégio Santo André existe duas turmas no quinto ano, duas no 

sétimo ano e três no décimo ano de escolaridade. ----------------------------------------------

----O representante da Assembleia Municipal, Doutor Joaquim Sardinha, interveio afirmando 

que o Conselho Municipal de Educação tem um “cliente”, os alunos de todo o Concelho de 

Mafra, e que o objectivo máximo que todas as escolas e todas as entidades intervenientes 

devem ter é o aproveitamento escolar. É nesse sentido que o Conselho Municipal de 

Educação tem que trabalhar, tentando reduzir o insucesso e o abandono escolar e 

promovendo uma melhoria no aproveitamento dos alunos. -------------------------------------

---O representante da Direcção Regional de Educação de Lisboa, Doutor Manuel Barbosa, 

informou os presentes que, relativamente à questão colocada na passada reunião, sobre a 

possibilidade das actividades de desporto escolar, nomeadamente as aulas de natação 

serem efectuadas fora das horas lectivas, no próximo ano lectivo está previsto que estas 

actividades, entre outras modalidades que localmente considerem relevantes e 

interessantes para os alunos, passam a ser enquadrados no mesmo modelo adoptado pelo 

Ministério para as aulas de Inglês dos alunos dos terceiros e quartos anos de escolaridade, 

ou seja, nas horas de prolongamento de horário Relativamente ao abandono escolar e em 

resposta à intervenção do representante da Assembleia Municipal, Doutor Joaquim 

Sardinha, as Escolas Secundárias estão a funcionar com ofertas formativas profissionais e 

profissionalizantes e na próxima quinta-feira irá decorrer uma reunião nas instalações do 

Centro da Área Educativa do Oeste em Torres Vedras, onde o ponto mais importante da 

ordem de trabalhos é justamente o programa “Novas oportunidades”, que se relaciona com 

a oferta de cursos profissionais, a qual é também uma alternativa ao abandono escolar. 

Esta reunião será com todos os conselhos executivos na área do Oeste.-----------------------

---------A representação do pessoal docente do ensino secundário público, Doutora 

Margarida Branco, informou que a Escola Secundária José Saramago tem algumas 

propostas para cursos, nomeadamente de especialização tecnológica com a duração de um 
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ano para os alunos que já têm o décimo segundo ano de escolaridade numa qualquer área. 

Estes cursos têm o intuito de promover uma eventual equivalência para os cursos 

superiores, mas não será possível estar em prática no próximo ano lectivo. Referiu que esta 

proposta irá combater o insucesso escolar e poderá baixar as elevadas taxas de abandono. -

-----------------O representante da Direcção Regional de Educação de Lisboa, Doutor Manuel 

Barbosa, reforçou a sua intervenção, alegando que o combate ao abandono escolar é uma 

preocupação constante e que está disponível um site na Internet do Ministério do Trabalho 

e do Ministério da Educação, na Iniciativa Novas Oportunidades. ------------------------------

-----A representante do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa, 

Doutora Fátima Franco, informou que a segurança social tem vindo a ser contactada pelas 

instituições que desenvolvem actividades de ocupação de tempos livres, no sentido de 

pedirem uma melhor projecção face às alterações estruturais nas nossas escolas 

nomeadamente, os prolongamentos de horários. Portanto, com a proximidade da fase de 

matrículas e com a programação do próximo ano lectivo, existem algumas instituições que 

já ponderam o encerramento das actividades de ocupação dos tempos livres ou até a 

reconversão desta valência para creche. Esta é uma proposta para um ponto a discutir 

numa futura reunião do Conselho Municipal de Educação, para poder posteriormente dar 

uma resposta às referidas instituições, que precisam programar o próximo ano lectivo e dar 

informações precisas aos pais. --------------------------------------------------------------------

---O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra, solicitou à representante do Centro 

Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa que mencione qual ou quais as 

instituições que estão em risco de encerramento das actividades de ocupação dos tempos 

livres. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A representante do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa 

interveio comunicando, concretamente, que a instituição que pondera encerrar as 

actividades de ocupação de tempos livres é a da Malveira, mas reforça que não é apenas 

esta a instituição que procura resposta neste sentido. ------------------------------------------

---O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra informou que todas as escolas que a 

Autarquia irá construir irão dispor de actividades de componente de apoio à família, com os 

serviços de refeição e de prolongamento de horário. Além destas actividades, a Câmara 

Municipal disponibiliza também actividades na interrupção lectiva do Natal, Páscoa e 

durante o mês de Julho. Apenas não são disponibilizadas actividades durante o mês de 

Agosto e as duas primeiras semanas de Setembro. Seguidamente, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Mafra perguntou ao representante dos estabelecimentos de educação 

e de ensino básico e secundário privados, Doutor Luís Santos, se os colégios Miramar e 

Santo André também disponibilizam prolongamento de horário e actividades nas 

interrupções lectivas. ------------------------------------------------------------------------------

-----------------O representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e 
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secundário privados, o Doutor Luís Santos, respondem afirmando que apenas no Colégio de 

Santo André têm actividades nas interrupções lectivas; em Miramar não é possível devido 

aos transportes escolares. ------------------------------------------------------------------------

--------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra fez 

a marcação de uma reunião extraordinária no próximo dia vinte sete de Abril, para uma 

visita com o objectivo de verificação do funcionamento do Jardim de Infância e Escola 

Básica do Primeiro Ciclo Professor João Dias Agudo, na Póvoa da Galega. O ponto de 

encontro será na Câmara Municipal de Mafra pelas onze da manhã. A reunião ordinária ficou 

marcada no próximo dia catorze de Junho e irá decorrer no Parque Desportivo Municipal 

Engenheiro Ministro dos Santos, em Mafra, na qual será efectuada uma visita à Festa de 

Encerramento do Ano Lectivo, que decorre nessas instalações de doze a quinze de Junho, 

deu por encerrada a reunião quando passavam quarenta minutos das dez horas, da qual, 

para constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada por todos os presentes. --------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Eng.º Ministro dos Santos_____________________________________________________ 

Dr. Joaquim Sardinha _______________________________________________________ 

Dr. Manuel Barbosa _________________________________________________________ 

Vítor Gonçalves Pereira Rodrigues ______________________________________________ 

Dr.ª Margarida Branco _______________________________________________________ 

Dr. Jorge Barreiros __________________________________________________________ 

Educadora Belmira Oliveira____________________________________________________ 

Dr. Luís Santos_____________________________________________________________ 

Leopoldina do Carmo Morais___________________________________________________ 

Dr. Paulo Santos ___________________________________________________________ 

César Fernandes ___________________________________________________________ 

Dr.ª Idalina Botelho _________________________________________________________ 

Dr.ª Fátima Franco _________________________________________________________ 

Dr. Carlos Pinto ____________________________________________________________ 

Cabo Tânia Veiga ___________________________________________________________ 


