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ACTA N.º 26/2011 
 

-- Aos seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze reuniram-se, no salão nobre do edifício 

dos Paços do Concelho, em Mafra, os representantes das entidades que, nos termos dos números 

um e dois do artigo quinto, do Decreto-Lei número sete de dois mil e três, datado de quinze de 

Janeiro, na nova redacção dada pela Lei número quarenta e um de dois mil e três, de vinte e dois 

de Agosto, constituem o Conselho Municipal de Educação de Mafra, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 1) Período de antes da ordem do dia; 2) Votação da acta número vinte e cinco; 3) 

Informação sobre as actividades da Câmara Municipal de Mafra na área da infância e da juventude. 

-- Estiveram presentes: o Senhor Engenheiro José Maria Ministro dos Santos, na qualidade de 

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

Joaquim Sardinha, Presidente da Assembleia Municipal de Mafra; a Doutora Isabel Zagalo, em 

representação da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo; o Senhor José Quintã, 

representante das Juntas de Freguesia, eleito pela Assembleia Municipal; a Doutora Margarida 

Branco, em representação do pessoal docente do ensino secundário público; o Doutor Alfredo 

Carvalho, em representação do pessoal docente do ensino básico público; a Educadora Helena 

Leocádio, em representação do pessoal docente da educação pré-escolar pública; o Doutor 

Agostinho Ribeiro, em representação dos estabelecimentos de educação e ensino básico e 

secundário privados; o Senhor Carlos Miguel Santos, em representação das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação; a Doutora Susana Correia, em representação das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social que desenvolvem actividade na área da Educação; a Doutora 

Cidália Soares, em representação dos Serviços da Segurança Social; e o Cabo Loureiro, em 

representação das Forças de Segurança. Faltaram: o Senhor Rui Pais, em representação das 

Associações de Pais e Encarregados de Educação; a Senhora Alexandra Mota, em representação 

das Associações de Estudantes; a Doutora Noémia Gonçalves, em representação dos Serviços 

Públicos de Saúde; e o Engenheiro Paulo Simões, em representação dos Serviços de Emprego e 

Formação Profissional. Assistiu à reunião a Directora do Departamento Sociocultural da Câmara 

Municipal de Mafra, Doutora Paula Cordas. ------------------------------------------------------------ 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal deu início à reunião quando passavam quarenta e 

cinco minutos das nove horas, convidando os membros para uma visita à “Feira das Profissões”, 

no âmbito das “Jornadas da Juventude”, a decorrer no Claustro Sul do Palácio Nacional de Mafra. 

-- Após esta visita, a reunião foi retomada quando passavam cinquenta minutos das dez horas, 

tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal introduzido o período de antes da ordem do dia. 

-- Tomou a palavra o Senhor Carlos Miguel Santos, retomando o assunto abordado na anterior 

reunião, nomeadamente as alterações introduzidas no “Regulamento de Funcionamento dos Serviços 

de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico da 

Rede Pública do Município de Mafra”. Esclareceu que essas alterações foram aprovadas na reunião da 

Assembleia Municipal realizada no dia trinta de Setembro e que se materializaram, designadamente, 

na definição de um prazo de dez dias úteis para comunicação do cancelamento de inscrições nas 
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actividades nas interrupções lectivas. Ora, desconhecendo este novo prazo, alguns pais e 

encarregados de educação tiveram prejuízos porque não comunicaram atempadamente as 

desistências. Seguidamente, referiu ter tido conhecimento de que a Câmara Municipal recorreu, 

pontualmente, à utilização dos materiais de desgaste da componente lectiva para assegurar o 

apetrechamento necessário à realização das actividades integradas na Componente de Apoio à 

Família. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que tal não constitui problema, pois não se 

verificou perturbação no funcionamento das actividades. Explicou que a Autarquia lançou um 

concurso global para aquisição do equipamento e, enquanto decorreu este procedimento, foi 

efectuada a deslocalização do material da componente lectiva para a Componente de Apoio à Família, 

a fim de responder às necessidades pontuais. Uma vez que a entidade responsável é a mesma, esta é 

uma forma adequada de gerir e rentabilizar os meios existentes. ----------------------------------------- 

-- Novamente no uso da palavra, o Senhor Carlos Miguel Santos mencionou que uma assistente 

operacional foi atropelada junto à Escola Básica da Venda do Pinheiro, o que levanta o problema da 

segurança rodoviária na envolvente dos estabelecimentos de ensino. ------------------------------------

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que grande parte dos problemas existentes 

decorre de uma certa falta de civismo dos automobilistas e dos peões. -----------------------------------

-- Interveio o Senhor Cabo Loureiro, dizendo que o caso em apreço não foi comunicado à Guarda 

Nacional Republicana (GNR). A respeito da actividade desta força de segurança, referiu que é 

assegurada a vigilância de quarenta escolas no âmbito do projecto “Escola Segura”. No entanto, a 

principal missão da equipa passa pela prevenção, pelo que, mais do que multar sistematicamente, 

privilegiam a sensibilização. No entanto, disse que se verifica alguma falta de civismo, sobretudo na 

tomada e largada de passageiros, bem como no estacionamento. ---------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que está a ser reforçado o efectivo da Polícia 

Municipal, pelo que pode ser articulado o desenvolvimento de actividades de promoção da segurança 

rodoviária na envolvente das escolas, em colaboração com a GNR. Mais informou que, no terreno das 

antigas instalações da Escola Básica do Segundo e Terceiro Ciclos de Mafra, a Autarquia vai proceder 

à construção de um parque de estacionamento. ------------------------------------------------------------

---- De novo no uso da palavra, o Senhor Cabo Loureiro mencionou que o parque escolar do Concelho 

de Mafra está, de uma forma geral, dotado de adequada capacidade de estacionamento, exceptuando 

a Escola Básica da Venda do Pinheiro. -------------------------------------------------------------------- 

-- Sobre este último estabelecimento de ensino, o Senhor Presidente da Câmara Municipal recordou 

que os automobilistas podem utilizar o parque de estacionamento das Piscinas Municipais. -------------

-- Terminando a discussão deste assunto, o Senhor Cabo Loureiro alertou que o empenho deve ser 

colectivo, a fim de garantir a segurança rodoviária de toda a comunidade educativa. -------------------

-- Interveio novamente o Senhor Carlos Miguel Santos, questionando se a vigilância dos recreios é 

competência dos professores-titulares. ----------------------------------------------------------------------

-- A Doutora Isabel Zagalo respondeu que, na educação pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino 

básico, a componente lectiva é de vinte e cinco horas semanais, pelo que a vigilância das crianças e 
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alunos durante o período do recreio é da responsabilidade exclusiva dos docentes. Informou ainda 

que, durante o intervalo do almoço, compete à escola assegurar o acompanhamento dos alunos, com 

a supervisão dos professores-titulares. Também nas actividades de enriquecimento curricular essa 

supervisão é da responsabilidade dos professores-titulares. Disse que, em todas as situações, deve 

imperar o bom senso e a colaboração de todos aqueles que trabalham na escola. -----------------------

-- O Senhor Carlos Miguel Santos referiu que os pais e encarregados de educação manifestaram 

preocupações relativamente à entrada em vigor do Novo Acordo Ortográfico. Questionou se este vai 

ser implementado no próximo ano lectivo e em todos os ciclos. -------------------------------------------

-- A Doutora Isabel Zagalo respondeu afirmativamente, dizendo que os professores estão a receber 

formação na Escola Superior de Educação e depois devem formar os seus pares. Disse que não está 

prevista qualquer formação para os pais e encarregados de educação. No entanto, esta situação 

poderá ser ponderada entre as associações de pais e as direcções das escolas. --------------------------

-- Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Câmara Municipal introduziu o segundo 

ponto da ordem de trabalhos, colocando à votação a acta número vinte e cinco, a qual foi aprovada 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-- De seguida, deu a palavra à Doutora Paula Cordas para apresentar a “Informação sobre as 

actividades da Câmara Municipal de Mafra na área da infância e da juventude”. ----------------------

-- A Doutora Paula Cordas informou que, durante a interrupção lectiva da Páscoa, a Câmara 

Municipal organiza as “Jornadas da Juventude”, as “Férias Vivas”, as “Tardes do Museu” e as 

“Actividades nas Interrupções Lectivas da Páscoa”, proporcionando a salutar ocupação dos tempos 

livres das crianças e jovens. O primeiro programa inclui a habitual “Feira das Profissões”, um 

debate subordinado ao tema “Perigos na Rede”, um ciclo de cinema dedicado a Tim Burton e 

diferentes workshops temáticos: taichi, cozinha saudável, surf, beatbox, street surfing, djembé e 

mergulho. No que diz respeito às “Férias Vivas”, as actividades destinam-se aos jovens dos 6 aos 

14 anos, decorrem nas Instalações Desportivas Municipais e integram jogos desportivos 

colectivos, atletismo, natação, ténis, passeios pedestres, orientação, jogos tradicionais e outras 

actividades lúdicas. Já as “Tardes no Museu” têm como temática as artes plásticas e decorrem no 

Museu Municipal Prof. Raúl de Almeida, em Mafra. Por fim, as “Actividades nas Interrupções 

Lectivas da Páscoa” realizam-se nos Jardins de Infância e nas Escolas Básicas do Primeiro Ciclo, 

constituindo novidades, uma acção de divulgação do GeoMafra – Sistema de Informação 

Geográfica Municipal, uma actividade de exploração do mundo da água, em colaboração com a 

Veolia – Águas de Mafra, e uma visita ao Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, entre outras. -- 

-- Nada mais havendo a tratar, a reunião do Conselho Municipal de Educação de Mafra foi dada 

por encerrada quando passavam vinte minutos das onze horas, da qual, para constar, se lavrou a 

presente acta. –------------------------------------------------------------------------------------------ 


