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ACTA N.º 24/2010 
 

-- Aos dezassete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dez 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 três; 3) Apresentação de 

relatório sintético sobre o funcionamento do sistema educativo, conforme o ponto três do artigo quarto 

do Decreto-Lei número sete de dois mil e três, de quinze de Janeiro; 4) Plano de Transportes Escolares 

para o ano lectivo dois mil e dez/ dois mil e onze; 5) Estacionamento junto às escolas; 6) Assuntos 

pendentes do ano lectivo anterior; 7) Planeamento de acções de sensibilização para o ano lectivo dois 

mil e dez/ dois mil e onze; 8) Solução relativa às Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano 

lectivo dois mil e dez/ dois mil e onze; 9) Novas tecnologias nas escolas, quadros interactivos, internet, 

etc.; 10) Início do ano lectivo de dois mil e dez/ dois mil e onze; 11) Calendarização das restantes 

reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Educação, conforme o ponto um do artigo décimo oitavo 

do respectivo Regimento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-- 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; 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 e 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 Susana Correia, em representação das Instituições 

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

Noémia Gonçalves, em representação dos Serviços Públicos de Saúde; a Doutora Cidália Soares, 

em representação dos Serviços da Segurança Social; e o Cabo Hélder Castanho, em representação 

das Forças de Segurança. Faltaram: o Senhor José Quintã, representante das Juntas de Freguesia, 

eleito pela Assembleia Municipal; e o Doutor António Lopes, em representação dos Serviços de 

Emprego e Formação Profissional. Assistiram à reunião a Directora do Departamento Sociocultural 

da Câmara Municipal de Mafra, Doutora Paula Cordas, e o Director do Agrupamento de Escolas da 

Venda do Pinheiro, Doutor José António Felgueiras. ---------------------------------------------------- 

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

cinco minutos das nove horas, introduzindo o período de antes da ordem do dia. ------------------ 



 
 

 

                                             CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA                                          2 

-- Tomou a palavra o Senhor Carlos Miguel Santos para felicitar a Câmara Municipal de Mafra pela 

sua intenção de adesão à rede European Cities Against Drugs. ---------------------------------------- 

-- A Doutora Paula Cordas efectuou uma breve apresentação sobre o funcionamento dos serviços 

prestados pela Câmara Municipal no âmbito da educação no ano lectivo dois mil e dez/ dois mil e 

onze, cujos documentos se anexam à presente acta com a designação de “ANEXO UM”. ---------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal acrescentou que, no âmbito dos contratos de 

execução celebrados com o Ministério da Educação, estão em dívida pagamentos referentes aos 

serviços de refeição e prolongamento de horário, mas também relativos à construção das novas 

escolas básicas do segundo e terceiro ciclos, o que, atendendo às dificuldades inerentes à actual 

conjuntura socioeconómica, introduz dificuldades acrescidas na gestão do orçamento municipal. - 

-- Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal colocou à votação a acta 

número vinte e três, tendo esta sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------- 

-- De seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu a palavra à Doutora Isabel Zagalo, 

que efectuou a “Apresentação de relatório sintético sobre o funcionamento do sistema educativo”, 

cujo documento se anexa à presente acta com a designação de “ANEXO DOIS”. --------------------- 

-- O Senhor Carlos Miguel Santos disse que as associações de pais e encarregados de educação 

gostariam de saber de quem é a responsabilidade pela compra de equipamentos para as salas de 

educação especial, uma vez que, regra geral, estes são escassos. ----------------------------------- 

-- A Doutora Isabel Zagalo informou que a responsabilidade é da direcção da escola. No entanto, 

explicou que, por vezes, esta é uma “falsa questão”, já que muitos dos recursos utilizados vão sendo 

construídos pelos alunos, por exemplo com material reciclado. Mencionou que existem protocolos 

estabelecidos com diversas entidades para a realização de terapias, que não têm lugar nestas salas.  

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que recebeu um pedido de aquisição de 

equipamento por parte do Agrupamento de Escolas Professor Armando de Lucena - Malveira. ------ 

-- A Educadora Helena Leocádio informou que se trata de cadeiras específicas para uma criança 

que tem convulsões com grande periodicidade. -------------------------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal mencionou que a Autarquia vai proceder à aquisição 

do equipamento solicitado. ------------------------------------------------------------------------------ 

-- O Senhor Rui Pais pronunciou-se sobre o alargamento da escolaridade obrigatória até ao décimo 

segundo ano. Referiu que, já ao nível do segundo e terceiro ciclos do ensino básico, se verificam 

problemas de indisciplina com os alunos das turmas de Cursos de Educação e Formação (CEF) que, 

regra geral, têm uma grande diferença de idade em relação aos restantes. ------------------------------ 

-- A Doutora Isabel Zagalo acrescentou que não só estes, mas também os alunos da educação 

especial vão passar a frequentar o ensino secundário, pelo que o sistema educativo terá de 

desenvolver soluções para a sua integração, orientadas para uma via profissionalizante. -----------

- O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu-se à inexistência de condições físicas no 

Concelho de Mafra para acolher o maior número de alunos resultante do alargamento da 

escolaridade obrigatória. Informou que a Câmara Municipal apresentou uma proposta à Direcção 
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Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT) que passa pela construção de uma nova 

escola básica do segundo e terceiro ciclos com ensino secundário na Malveira. ---------------------- 

-- Ainda sobre esta questão, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Doutor Joaquim 

Sardinha, perguntou se a mesma não é abordada em reunião de rede. Questionou ainda se os 

Colégios Miramar e Santo André podem dar resposta a este aumento do número de alunos. ------ 

-- A Doutora Isabel Zagalo referiu que estão presentes, nas reuniões de rede, os Directores dos 

Agrupamentos de Escolas e também os representantes dos Colégios, tendo consciência deste 

problema. Porém, esclareceu que os contratos de associação são negociados a nível ministerial. 

-- O Doutor Agostinho Ribeiro explicou que o Colégio de Santo André foi planeado para ter apenas 

ensino secundário, o que não veio a acontecer. Assim, disse que se o que estava previsto fosse 

cumprido, o problema seria minorado. Esclareceu que o Colégio Santo André ainda tem vagas, logo 

trata-se de fazer uma opção. Em seguida, questionou se o desporto escolar vai ser extinto. ------------ 

-- A Doutora Isabel Zagalo respondeu não ter conhecimento deste facto e adiantou que, na 

passada sexta-feira, esteve presente num encontro nacional sobre desporto escolar, no qual 

participou a Senhora Ministra da Educação, fazendo um apelo à promoção desta prática. --------- 

-- De seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal introduziu o quarto ponto da ordem de 

trabalhos: “Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo dois mil e dez/ dois mil e onze”. --------- 

-- A Doutora Paula Cordas informou que este plano está em permanente actualização. Todavia, estão 

já identificados todos os circuitos. Em seguida, deu conta das questões colocadas pelos encarregados 

de educação dos alunos do Sobreiro que frequentam o Colégio Miramar, que sustentam que os 

autocarros não dispõem de lugares sentados em número suficiente e que se verificam situações de 

bullying. Esclareceu que o serviço é prestado em carreiras regulares de transporte público, 

interurbanas. Quer isto dizer que não se aplica a obrigatoriedade da existência de lugares sentados 

para todos os passageiros e a presença de vigilantes. Ainda assim, a Câmara Municipal contactou a 

empresa prestadora do serviço para sensibilizá-la para este facto, sendo que, nesta sequência, teve 

conhecimento de que, diariamente, circulam mais cerca de cento e dez alunos entre a Ericeira e o 

Colégio Miramar, não respeitando o encaminhamento pedagógico e que perturbam o planeamento 

efectuado. Quanto às questões de alegada indisciplina no autocarro, explicou que a Câmara Municipal 

tem promovido acções de sensibilização em colaboração com os estabelecimentos de ensino e com a 

Guarda Nacional Republicana (GNR). ------------------------------------------------------------------------- 

-- Interveio o Cabo Hélder Castanho, dando conta que a GNR recebeu um pedido de esclarecimento por 

parte da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Colégio Miramar. Seguidamente, passou a 

ler a resposta que foi prestada, na sequência das diligências encetadas: “Ponto um - Esclarece-se que o 

referido transporte é regulamentado pelo Decreto-Lei número duzentos e noventa e nove de oitenta e 

quatro, de cinco de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei sete de dois mil e três, portanto é um serviço 

de transporte efectuado entre a residência e o local do estabelecimento de ensino para alunos que 

residem a mais de três ou quatro quilómetros e que não obriguem os estudantes a tempos de espera 

superiores a quarenta e cinco minutos e tempos de deslocação superiores a sessenta minutos; Ponto 

dois – Deste modo, e para garantir a segurança e integridade física das crianças e jovens, 
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principalmente os de menor idade, devem ser informados os alunos que a ocupação dos lugares 

sentados se regula da seguinte forma: os estudantes com idade inferior a doze anos têm direito a um 

lugar sentado, mas se, no mesmo veículo, seguirem outros estudantes ou crianças menores de doze 

anos, a cada dois lugares correspondem três crianças e a cada três lugares correspondem quatro 

crianças, desde que se trate de bancos sem separação de lugares individuais; Ponto três – Após ter 

sido efectuado o acompanhamento por militares da GNR, do núcleo Escola Segura, no interior dos 

referidos veículos, à civil, os mesmos constataram que as crianças e jovens, tendo a hipótese de viajar 

em lugares sentados, optam por ir em pé, pondo em perigo a própria integridade física, principalmente 

no trajecto de regresso à sua residência. Os veículos que efectuam o transporte dos alunos do referido 

Colégio, até à presente data, têm preenchido os requisitos legais atrás mencionados”. O Cabo Hélder 

Castanho acrescentou que ele próprio, quando efectuou a vigilância, apenas constatou situações 

pontuais de “brincadeiras de crianças” e não situações que indiciassem um eventual crime de bullying.  

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal colocou à votação o “Plano de Transportes Escolares 

para o ano lectivo dois mil e dez/ dois mil e onze”, tendo o Conselho Municipal de Educação 

deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável. -------------------------------------------------- 

-- Em seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao Cabo Hélder Castanho 

que, introduzindo o ponto cinco, deu conta de situações de estacionamento abusivo verificadas na 

envolvente das escolas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal salientou que, em termos práticos, é impossível à 

Autarquia construir parques que permitam o estacionamento das viaturas de todos os 

encarregados de educação. Portanto, apelou ao bom senso dos pais, vindo um pouco mais cedo 

para deixar os seus educandos e não estacionando as viaturas de forma a perturbar a circulação 

automóvel. Reconheceu, ainda, o importante papel que tem vindo a ser desempenhado pelo 

núcleo da “Escola Segura” da GNR. --------------------------------------------------------------------- 

-- O Cabo Hélder Castanho referiu que a missão da GNR não é apenas multar, mas sensibilizar. 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal comentou que estes problemas se agravam no início 

do ano lectivo e sobretudo quando chove. ------------------------------------------------------------- 

-- Tomou a palavra o Senhor Rui Pais, dizendo que a questão principal se centra na entrega e 

recolha dos alunos, notando-se alguma falta de civismo por parte dos automobilistas que 

estacionam de forma irregular. Acrescentou também que, para além deste problema, muitas vezes 

verifica que os condutores das carrinhas de empresas privadas não têm o devido cuidado.---------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, na semana passada, foi atropelada 

uma criança junto à Escola Básica Hélia Correia, em Mafra, pelo que, atendendo a que se 

continuam a verificar situações de velocidade excessiva por parte dos automobilistas, a Autarquia 

vai proceder à construção de uma lomba ainda maior. ------------------------------------------------- 

-- O Senhor Rui Pais propôs que fosse repensada a circulação automóvel na envolvente das 

Escolas Básicas de Mafra e Prof. Armando de Lucena - Malveira. -------------------------------------- 
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-- Sobre a questão da circulação automóvel na envolvente da Escola Básica Hélia Correia, o Cabo 

Hélder Castanho adiantou que a solução passa por efectuar um trajecto em círculo, com um 

sentido único, de modo a evitar inversões de marcha. ------------------------------------------------- 

-- Interveio a Doutora Susana Correia, dizendo que verificou a existência de automobilistas que 

param na via que dá acesso à entrada da auto-estrada A8, na Venda do Pinheiro, para efectuar a 

largada de alunos que depois se dirigem a pé até ao Colégio Santo André. Alertou para a 

perigosidade desta prática, até porque nem tão-pouco existe ali uma passadeira. ------------------ 

-- O Doutor Agostinho Ribeiro informou que o Colégio Santo André já tinha conhecimento desta 

situação e adiantou que a solução passa pela colocação de uma rede, junto à berma, que impeça a 

passagem dos alunos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-- O Senhor Carlos Miguel Santos perguntou se, para além da Escola Básica Hélia Correia, está 

prevista a colocação de equipamento para redução de velocidade junto à Escola Básica da 

Malveira, atendendo a que a via tem um declive acentuado. ------------------------------------------ 

-- O Cabo Hélder Castanho propôs que, nesta última escola, fosse substituída a placa triangular 

por uma rotunda. Quanto à Escola Básica Doutor Sanches de Brito, nos Salgados, solicitou a 

colocação de pinos na raia, de modo a impedir o estacionamento abusivo. Propôs, ainda, que nos 

estabelecimentos de ensino, junto às raias amarelas, se colocasse uma placa informativa, 

dizendo: “Excepto entrada e saída de passageiros”. ---------------------------------------------------- 

-- Terminada a discussão deste ponto, o Senhor Presidente informou que o ponto seis foi retirado 

da ordem de trabalhos e deu a palavra ao Cabo Hélder Castanho para apresentar o “Planeamento 

de acções de sensibilização para o ano lectivo dois mil e dez/ dois mil e onze”. ---------------------- 

-- O Cabo Hélder Castanho enumerou as actividades realizadas pelo núcleo “Escola Segura” no 

ano lectivo anterior, por temáticas, tipologia de estabelecimentos de ensino e destinatários. Para o 

ano lectivo dois mil e dez/ dois mil e onze, foram escolhidos diferentes períodos temporais para a 

realização das actividades em cada Agrupamento, Escola Secundária e Colégios Miramar e Santo 

André, sendo propostos mais dois novos temas: perigos da net e violência doméstica. Referiu que 

está prevista uma visita de estudo à Escola Prática da GNR, em Queluz, destinada aos alunos do 

décimo primeiro e décimo segundo anos, e a instituições de acolhimento para jovens com 

comportamentos desviantes, bem como uma demonstração de meios da GNR, por ocasião do Dia 

Mundial da Criança. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal felicitou a GNR pela proposta de trabalho 

apresentada e agradeceu o empenho que tem vindo a ser manifestado pelos militares. ------------- 

De seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao Senhor Carlos Miguel Santos, 

introduzindo o ponto seguinte da ordem de trabalhos, intitulado “Solução relativa às Actividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) para o ano lectivo dois mil e dez/ dois mil e onze”.--------------------- 

-- O Senhor Carlos Miguel Santos referiu que, neste ano lectivo, as AEC têm decorrido de uma 

forma mais estável, com menor número de ausências por parte dos professores. Disse que as 

associações de pais e encarregados de educação consideram que é possível elevar ainda mais a 

qualidade destas actividades, competindo aos Agrupamentos de Escolas promover a melhoria 
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pedagógica das mesmas. Quanto à questão da flexibilização de horário, comentou que, embora 

esta deva ser uma excepção, se verifica que continua a ser a solução mais frequentemente 

aplicada, embora partilhe da ideia de que, não havendo prejuízo, prevalece o benefício. Contudo, 

se esta flexibilidade de horário condiciona a faculdade de escolha dos encarregados de educação 

na inscrição ou não dos seus educandos, referiu que a DRELVT devia estudar se faz sentido 

continuar a manter o carácter facultativo das AEC. Por último, disse ter tido conhecimento de que 

a partir de um de Janeiro de dois mil e onze é necessário promover novos concursos para a 

prestação destes serviços, perguntando qual o ponto de situação deste processo. ----------------- 

-- Em resposta, o Doutor Alfredo Carvalho explicou que estes concursos foram lançados por ano civil, 

pelo que em Janeiro é preciso desenvolver os necessários procedimentos. Contudo, informou que este 

processo está a ser tratado com a adequada antecedência. Finalmente, sobre a questão da 

flexibilização de horário, disse nada ter a acrescentar porquanto esta é a solução possível. ------------- 

-- A Doutora Isabel Zagalo explicou que a flexibilização de horário é recomendada pelo Ministério da 

Educação e que pode ter ganhos pedagógicos na preparação dos alunos para a transição para o 

segundo ciclo. Todavia, compreende que esta solução possa não ser bem acolhida pelas famílias. ------ 

-- Pronunciou-se o Senhor Carlos Miguel Santos, dizendo que não discorda do que foi afirmado 

anteriormente. Porém, considera que se o direito de escolher se perde, então também se perde o 

carácter facultativo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Tomou a palavra o Senhor Rui Pais, formulando a seguinte questão: perante este cenário, 

porque não abandonar o regime da monodocência no primeiro ciclo do ensino básico? -------------- 

-- A Doutora Isabel Zagalo referiu que, ainda que limitada, a capacidade de escolha existe. -------- 

Ainda sobre o funcionamento das AEC, interveio novamente o Senhor Rui Pais, referindo que os 

alunos têm inglês nas AEC e que depois repetem os mesmos conteúdos no quinto ano. Alertou 

para a necessidade de articulação pedagógica. --------------------------------------------------------- 

-- Tomou a palavra a Doutora Margarida Branco, sublinhando que é no primeiro ciclo do ensino 

básico que se aprende a gostar da escola e que, pedagogicamente, não considera adequado o 

aumento da carga horária dos alunos por via da obrigatoriedade de frequência das AEC. Disse que 

o excesso também é prejudicial. Na sua opinião, estas estão a ser analisadas sob uma perspectiva 

errada, porque têm um pendor lúdico e, inclusivamente, podem substituir-se a outras actividades 

extracurriculares nas quais os pais inscrevem os seus filhos depois do horário lectivo, como por 

exemplo a natação e até mesmo o inglês. Considerou, ainda, que os estabelecimentos de ensino 

do Concelho de Mafra dispõem de todas as condições para o desenvolvimento de actividades 

alternativas cujo objectivo é, justamente, enriquecer os alunos.--------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal disse concordar com esta perspectiva, mas que, 

mesmo no âmbito da AEC, tem de haver alguma progressão e aprendizagem, pelo que, avançando 

novamente o exemplo do inglês, os conteúdos não podem ser continuamente repetidos de uns 

anos para os outros. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Interveio o Doutor Agostinho Ribeiro, mencionando que, no cerne de todas estas questões, está 

um pressuposto fundamental: avaliar aquilo que se faz. ----------------------------------------------- 
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-- A Doutora Isabel Zagalo corroborou esta ideia, acrescentando que, com a maior estabilidade 

das actividades, é possível realizar uma adequada monitorização. ----------------------------------- 

-- Terminada a discussão deste ponto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao 

Senhor Carlos Miguel Santos, que introduziu o tema “Novas tecnologias nas escolas, quadros 

interactivos, internet, etc.”. ----------------------------------------------------------------------------- 

-- O Senhor Carlos Miguel Santos perguntou qual o ponto de situação relativamente à instalação 

de quadros interactivos e redes wireless nas escolas básicas do primeiro ciclo. --------------------- 

-- A Doutora Paula Cordas informou que, para o efeito, foi efectuada uma candidatura conjunta 

por parte dos municípios que integram a Área Metropolitana de Lisboa, tendo já sido realizado um 

concurso público internacional para a prestação destes serviços. As encomendas dos quadros 

interactivos podem ser efectuadas a partir de Dezembro e estima-se que a rede wireless seja 

instalada durante o mês de Janeiro. --------------------------------------------------------------------- 

-- O Senhor Rui Pais questionou se está prevista a formação dos professores. ---------------------- 

-- A Doutora Margarida Branco explicou que, no ano lectivo passado, esta formação foi 

considerada prioritária, pelo que muitos dos professores do Concelho de Mafra já a realizaram. ---- 

-- A Doutora Paula Cordas pronunciou-se, dizendo que se verifica que são pouco utilizadas as 

salas de informática das escolas básicas do primeiro ciclo, bem como o computador “Magalhães”. - 

-- A Doutora Isabel Zagalo informou que as escolas têm um professor que é responsável pelo 

desenvolvimento do Plano Tecnológico e que, como tal, deve fazer a dinamização pedagógica da 

utilização das novas tecnologias. Em todo o caso, deixou um apelo a todos os Directores dos 

Agrupamentos de Escolas para que promovam a utilização destes recursos. ------------------------ 

-- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal propôs que se efectuasse um relatório de avaliação da 

utilização do computador “Magalhães” nas escolas básicas do primeiro ciclo do Concelho. --------------- 

-- Finalizada a discussão sobre este tema, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu a palavra 

ao Senhor Carlos Miguel Santos, para se referir ao penúltimo ponto da ordem de trabalhos, 

denominado “Início do ano lectivo de dois mil e dez/ dois mil e onze”. ------------------------------- 

-- O Senhor Carlos Miguel Santos agradeceu as intervenções realizadas pela Câmara Municipal e, 

nesta sequência, entregou um documento com contributos das associações de pais e encarregados 

de educação para a melhoria do funcionamento dos estabelecimentos de ensino, que se anexa à 

presente acta com a designação de “ANEXO TRÊS”. ---------------------------------------------------- 

-- O Presidente da Câmara Municipal afirmou que, no conjunto das questões colocadas, há uma que 

tem pertinência, que se relaciona com a prestação diária de quatrocentas refeições na Escola Básica 

Hélia Correia - Mafra. Face ao crescimento deste número, relativamente ao ano lectivo anterior, a 

Autarquia solicitou a alteração do horário da refeição, desfasando-o para reduzir a pressão no 

refeitório. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Doutora Isabel Zagalo explicou que o horário pode ser desfasado. Compete ao Director do 

Agrupamento definir o horário, de acordo com as orientações do Conselho Geral, onde estão 

representados os pais e a Autarquia. --------------------------------------------------------------------

- Interveio o Senhor Rui Pais, esclarecendo que é membro do Conselho Geral e que, embora sejam 
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dadas orientações, o horário lectivo não foi sujeito à aprovação deste órgão. Referiu que o mesmo 

pode ser alterado no próximo ano lectivo. -------------------------------------------------------------- 

-- A Doutora Isabel Zagalo disse que nada obsta a que a alteração seja feita já no segundo período. --- 

-- O Senhor Rui Pais referiu que os encarregados de educação dos alunos da Escola Básica de S. Miguel 

do Milharado informaram que a comida fornecida no refeitório está, muitas vezes, fria. Na Escola 

Básica Prof. Armando de Lucena - Malveira, as preocupações centram-se na qualidade da alimentação, 

uma vez que a sopa não é boa e o sabor da comida também não. Já na Escola Básica da Venda do 

Pinheiro (2.º e 3.º Ciclos), o problema está na venda das senhas de refeição, que têm de ser adquiridas 

até seis dias úteis, questão que também se vai colocar na Escola Básica de Mafra onde o prazo será de 

quinze dias, o que consideram excessivo. -------------------------------------------------------------------- 

-- Interveio o Doutor José António Felgueiras, explicando que, desde o início do presente ano 

lectivo, a empresa Eurest é a fornecedora das refeições, sendo que, devido à modalidade de 

confecção das mesmas, estas têm de ser encomendadas com antecedência. Inicialmente, foi 

definido o prazo de quinze dias, tendo depois sido negociado para seis dias. Nesta sequência, 

solicitou autorização à DRELVT para que, tal como sucede nos estabelecimentos de ensino em que 

o Município efectua a prestação deste serviço, as senhas possam ser vendidas mensalmente.------ 

-- O Senhor Rui Pais disse não compreender porque motivo as senhas não podem ser vendidas na 

véspera e até no próprio dia. ---------------------------------------------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal corroborou a explicação avançada pelo Doutor José 

António Felgueiras, referindo que as encomendas têm de ser efectuadas com a antecedência 

mínima de setenta e duas horas. ----------------------------------------------------------------------- 

-- Tomou a palavra o Doutor Agostinho Ribeiro, informando que nos Colégios Miramar e Santo André 

as senhas são vendidas com um mês de antecedência, não se verificando qualquer problema. ---------- 

-- Interveio a Doutora Paula Cordas, dizendo que não é possível que a comida servida na Escola 

Básica de S. Miguel do Milharado esteja fria, uma vez que as cubas estão sempre ligadas e nunca 

se constatou qualquer anomalia. ------------------------------------------------------------------------ 

-- Nesta sequência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal convidou os membros do Conselho 

Municipal de Educação a verificar, se assim pretendido, o funcionamento dos refeitórios. ----------- 

-- No uso da palavra, o Senhor Rui Pais informou que a nova Escola Básica de Mafra não dispõe de 

uma sala para a associação de pais e encarregados de educação. A Direcção do Agrupamento de 

Escolas informou que esta associação poderia utilizar uma sala alternativa em horário pós-laboral, 

mas isso significa que, previamente, tem de ser solicitada autorização. ------------------------------ 

-- A Doutora Isabel Zagalo explicou que não é obrigatória a existência de uma sala exclusiva para 

a associação de pais e encarregados de educação. ----------------------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal acrescentou que, quando foi desenvolvido o projecto, 

estava prevista uma sala para este fim, mas que, devido a contingências orçamentais da DRELVT, que 

assume a responsabilidade financeira da construção, a mesma não pôde ser contemplada. -------------- 

-- A Doutora Isabel Zagalo referiu que as escolas do Concelho de Mafra são as únicas que dispõem de 

uma sala própria para as associações de pais. Nas outras é cedido pontualmente um espaço. ----------- 
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-- Tomou a palavra o Senhor Carlos Miguel Santos, propondo à Câmara Municipal que fidelizasse 

os auxiliares de educação aos estabelecimentos de ensino. ------------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou que tal fidelização causa problemas ao nível 

da rentabilidade dos recursos humanos existentes. ---------------------------------------------------- 

-- A Doutora Paula Cordas acrescentou que, nos últimos anos lectivos, a Autarquia tem procedido 

à abertura de novas escolas, pelo que se verificou uma mobilidade acrescida. Ainda assim, 

sustentou que a fidelização absoluta também acarreta aspectos negativos. ------------------------- 

-- O Senhor Carlos Miguel Santos questionou se a Câmara Municipal vai continuar a promover o 

Programa de Apoio às Associações de Pais e Encarregados de Educação. ---------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu afirmativamente. -------------------------- 

-- Tomou a palavra a Doutora Noémia Gonçalves, informando que, no âmbito das competências da 

Autoridade de Saúde, vão ser realizadas vistorias às escolas, nomeadamente aos refeitórios. Foi-

lhe dito que teria de avisar com antecedência a Câmara Municipal e relembrou que, sendo esta 

uma entidade fiscalizadora, tal não tem de acontecer. ------------------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal salientou que tal não corresponde à verdade. Sucedeu um 

caso pontual, em que não foi autorizada a entrada de uma técnica pois que esta não dispunha do 

vestuário de protecção adequado. A autarquia nunca pretendeu condicionar o trabalho de fiscalização. - 

-- A Doutora Noémia Gonçalves disse que, uma vez que assumiu estas funções recentemente, é 

sempre bom esclarecer estes aspectos. De seguida, solicitou à DRELVT que sensibilizasse as 

escolas para facultar as listagens de alunos de sete, dez e treze anos para a emissão dos cheques-

dentista, considerando que até agora não foi dada resposta. ------------------------------------------ 

-- Ainda sobre as vistorias aos refeitórios, a Doutora Paula Cordas explicou que este mal entendido 

pode advir do facto de que, inicialmente, os técnicos da Delegação de Saúde desconheciam o 

método cook-chill, pelo que era habitual o acompanhamento técnico dos veterinários municipais, 

prestando todos os esclarecimentos sobre o sistema de funcionamento. ----------------------------- 

-- Não havendo mais inscrições, o Senhor Presidente da Câmara Municipal introduziu o último 

ponto da ordem de trabalhos, propondo que as reuniões do Conselho Municipal de Educação se 

realizem a doze de Janeiro, seis de Abril e seis de Julho, pelas nove horas e trinta minutos, o que 

foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- 

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

quando passavam quinze minutos das doze horas, da qual, para constar, se lavrou esta acta. ---------- 



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24.ª reunião - 17/11/2010

Acção Social Escolar no 1.º Ciclo do Ensino Básico - n.º de vales atribuídos

1.º e 2.º anos de 

escolaridade

3.º e 4.º anos de 

escolaridade

1.º e 2.º anos de 

escolaridade

3.º e 4.º anos de 

escolaridade

1.º e 2.º anos de 

escolaridade

3.º e 4.º anos de 

escolaridade
GERAL

Freguesia da Carvoeira 13 8 9 12 22 20 42

Freguesia da Encarnação 24 26 14 29 38 55 93

Ericeira 41 46 28 53 69 99 168

Freguesia de Santo Isidoro 15 15 12 21 27 36 63

TOTAL 93 95 63 115 156 210 366

1.º e 2.º anos de 

escolaridade

3.º e 4.º anos de 

escolaridade

1.º e 2.º anos de 

escolaridade

3.º e 4.º anos de 

escolaridade

1.º e 2.º anos de 

escolaridade

3.º e 4.º anos de 

escolaridade
GERAL

Freguesias da Igreja Nova e Cheleiros 13 12 12 18 25 30 55

Hélia Correia - Mafra 33 37 30 42 63 79 142

Dr. Sanches de Brito - Mafra 23 25 15 23 38 48 86

Sobral Abelheira 6 1 4 2 10 3 13

São Miguel de Alcainça 2 5 4 4 6 9 15

TOTAL 77 80 65 89 142 169 311

1.º e 2.º anos de 

escolaridade

3.º e 4.º anos de 

escolaridade

1.º e 2.º anos de 

escolaridade

3.º e 4.º anos de 

escolaridade

1.º e 2.º anos de 

escolaridade

3.º e 4.º anos de 

escolaridade
GERAL

Artur Patrocínio - Azueira 13 14 9 14 22 28 50

S. Miguel - Enxara do Bispo 8 11 12 16 20 27 47

São Silvestre do Gradil 4 7 3 6 7 13 20

Malveira 17 28 15 30 32 58 90

Vila Franca do Rosário 0 0 2 3 2 3 5

TOTAL 42 60 41 69 83 129 212

1.º e 2.º anos de 

escolaridade

3.º e 4.º anos de 

escolaridade

1.º e 2.º anos de 

escolaridade

3.º e 4.º anos de 

escolaridade

1.º e 2.º anos de 

escolaridade

3.º e 4.º anos de 

escolaridade
GERAL

São Miguel do Milharado 18 9 21 21 39 30 69

Prof. João Dias Agudo - Póvoa da Galega 14 19 6 14 20 33 53

Sto. Estevão Galés 4 6 3 8 7 14 21

Venda do Pinheiro 24 25 11 23 35 48 83

TOTAL 60 59 41 66 101 125 226

272 294 210 339 482 633 1115

1.º e 2.º anos 3.º e 4.º anos 1.º e 2.º anos 3.º e 4.º anos
A Escalão 1 do Abono de Família 26,30 € 32,30 € 13,00 € 39,30 € 45,30 €

B Escalão 2 do Abono de Família 13,10 € 16,20 € 6,50 € 19,60 € 22,70 €

Escola Básica do 1.º Ciclo

Vales
Escalão

A B Total candidaturas (A+B)

Escalão Capitação Livros
Material Escolar

TOTAL
Comparticipação

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

B

Vales

Escola Básica do 1.º Ciclo

B Total candidaturas (A+B)
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g
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to
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e
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s
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s
 d
e
 

M
a
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a

Escola Básica do 1.º Ciclo

Vales
Escalão

A

566 549
TOTAL GERAL

1115
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s
 

d
a
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a

Total candidaturas (A+B)
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e
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 -
 

M
a
lv
e
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Vales

Escola Básica do 1.º Ciclo
Escalão

A B Total candidaturas (A+B)

A



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24.ª reunião - 17/11/2010

N.º de crianças e alunos beneficiários de Acção Social Escolar e com serviço de refeição - 2010/2011

ESTABELECIMENTO DE ENSINO
SEM ESCALÃO

(1,46€)
ESCALÃO A
(0,00€)

ESCALÃO B
(0,73€)

TOTAL

ESCOLA BÁSICA ARTUR PATROCÍNIO - AZUEIRA 70 29 24 123

ESCOLA BÁSICA DA FREGUESIA DA CARVOEIRA 64 19 26 109

ESCOLA BÁSICA DA FREGUESIA DA ENCARNAÇÃO 116 47 54 217

ESCOLA BÁSICA DE S. MIGUEL - ENXARA DO BISPO 30 18 25 73

ESCOLA BÁSICA DA ERICEIRA 210 84 83 377

ESCOLA BÁSICA DA FREGUESIA DE SANTO ISIDORO 119 33 42 194

ESCOLA BÁSICA DAS FREGUESIAS DA  IGREJA NOVA E CHELEIROS 63 28 35 126

ESCOLA BÁSICA HÉLIA CORREIA - MAFRA 273 69 71 413

ESCOLA BÁSICA DA MALVEIRA 151 44 44 239

ESCOLA BÁSICA PROF. JOÃO DIAS AGUDO  - PÓVOA GALEGA 87 29 18 134

ESCOLA BÁSICA SÃO MIGUEL DE ALCAINÇA 44 5 10 59

ESCOLA BÁSICA SÃO  MIGUEL DO MILHARADO 111 26 64 201

ESCOLA BÁSICA SÃO SILVESTRE DO GRADIL 39 6 9 54

ESCOLA BÁSICA DO SOBRAL ABELHEIRA 8 5 2 15

ESCOLA BÁSICA DR. SANCHES DE BRITO - MAFRA 163 55 51 269

ESCOLA BÁSICA DE STO. ESTEVÃO GALÉS 39 12 12 63

ESCOLA BÁSICA DA VENDA PINHEIRO 233 45 39 317

TOTAL 1820 554 609 2983

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO
SEM ESCALÃO

(1,46€)
ESCALÃO A
(0,00€)

ESCALÃO B
(0,73€)

TOTAL

JARDIM DE INFÂNCIA DAS AZENHAS DOS TANOEIROS 21 6 6 33

JARDIM DE INFÂNCIA ARTUR PATROCÍNIO - AZUEIRA 43 9 12 64

JARDIM DE INFÂNCIA DA BARREIRALVA 12 5 5 22

JARDIM DE INFÂNCIA DO BARRIL 22 5 7 34

JARDIM DE INFÂNCIA DA FREGUESIA DA CARVOEIRA 34 11 8 53

JARDIM DE INFÂNCIA BEATRIZ COSTA - CHARNECA 68 9 7 84

JARDIM DE INFÂNCIA DA ENCARNAÇÃO 30 9 4 43

JARDIM DE INFÂNCIA DE S. MIGUEL - ENXARA DO BISPO 26 7 12 45

JARDIM DE INFÂNCIA DA ERICEIRA 99 13 8 120

JARDIM DE INFÂNCIA DA FREGUESIA DE SANTO ISIDORO 34 10 8 52

JARDIM DE INFÂNCIA DAS FREGUESIAS DE IGREJA NOVA E CHELEIROS 72 12 12 96

JARDIM DE INFÂNCIA DO GRADIL 14 3 2 19

JARDIM DE INFÂNCIA DE MAFRA 64 11 13 88

JARDIM DE INFÂNCIA DA MALVEIRA 58 16 19 93

JARDIM DE INFÃNCIA DO MILHARADO 50 3 5 58

JARDIM DE INFÂNCIA PROF. JOÃO DIAS AGUDO  - PÓVOA GALEGA 53 12 16 81

JARDIM DE INFÂNCIA DO QUINTAL 40 5 2 47

JARDIM DE INFÂNCIA DE RIBAMAR 20 8 3 31

JARDIM DE INFÂNCIA SÃO MIGUEL DE ALCAINÇA 33 0 8 41

JARDIM DE INFÂNCIA DO SOBRAL ABELHEIRA 6 0 0 6

JARDIM DE INFÂNCIA DR. SANCHES DE BRITO - MAFRA 84 17 26 127

JARDIM DE INFÂNCIA SÃO MIGUEL DO MILHARADO 41 17 26 84

JARDIM DE INFÂNCIA DE STO. ESTEVÃO GALÉS 32 5 7 44

JARDIM DE INFÂNCIA DE SANTO ISIDORO 6 4 2 12

JARDIM DE INFÂNCIA DA VENDA PINHEIRO 76 12 9 97

TOTAL 1038 209 227 1474

TOTAL GERAL 2858 763 836 4457

JARDINS DE INFÂNCIA

ESCOLAS BÁSICAS
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N.º de Alunos Inscritos nas Actividades de Enriquecimento Curricular - 2010/2011

Carvoeira Freguesia da Carvoeira 124 126 98,4% 10 EB da freguesia da Carvoeira.

Encarnação Freguesia da Encarnação 233 233 100,0% 11 EB da freguesia da Encarnação e Piscinas Municipais da Encarnação.

Ericeira Ericeira 464 474 97,9% 21 EB da Ericeira e Piscinas Municipais da Ericeira.

Santo Isidoro Freguesia de Santo Isidoro 206 208 99,0% 6 EB da freguesia de Santo Isidoro.

1027 1041 98,7% 48

Igreja Nova e Cheleiros Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros 112 129 86,8% 7 EB das freguesias da Igreja Nova e Cheleiros.

Hélia Correia 448 564 79,4% 24 EB Hélia Correia.

Dr. Sanches de Brito 290 330 87,9% 15 EB Dr. Sanches de Brito - Mafra.

São Miguel de Alcainça São Miguel de Alcainça 81 81 100,0% 4 EB São Miguel de Alcainça e Alcainça Atlético Clube.

Sobral da Abelheira Sobral da Abelheira 35 35 100,0% 2 EB do Sobral da Abelheira e Clube Recreativo Sobralense.

966 1139 84,8% 52

Azueira Artur Patrocínio - Azueira 108 143 75,5% 7 EB Artur Patrocínio - Azueira e Piscinas Municipais da Azueira.

Enxara do Bispo S. Miguel - Enxara do Bispo 75 84 89,3% 4 EB S. Miguel - Enxara do Bispo.

Gradil São Silvestre do Gradil 50 69 72,5% 3 EB São Silvestre do Gradil.

Malveira Malveira 281 343 81,9% 16 EB da Malveira e Pavilhão Desportivo Municipal da Malveira.

Vila Franca do Rosário Vila Franca do Rosário 24 25 96,0% 2 EB de Vila Franca do Rosário.

538 664 81,0% 32

São Miguel do Milharado 205 206 99,5% 9 EB São Miguel do Milharado.

Prof. João Dias Agudo - Póvoa da 

Galega
141 144 97,9% 6 EB Prof. João Dias Agudo - Póvoa da Galega.

Venda do Pinheiro Venda do Pinheiro 338 377 89,7% 16 EB da Venda do Pinheiro e Piscinas Municipais da Venda do Pinheiro.

Santo Estevão das 

Galés
Santo Estevão das Galés 69 70 98,6% 3 EB de Santo Estevão das Galés.

753 797 94,5% 34

3284 3641 90,2% 166

TOTAL

Mafra

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA VENDA DO PINHEIRO

TOTAL

TOTAL

Milharado

TOTAL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MALVEIRA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MAFRA

N.º 
Alunos 
Inscritos 
nas AEC

TOTAL GERAL

N.º 
Grupos

Local das Actividades

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ERICEIRA

Freguesia EB1
N.º Alunos 
Matriculados

%



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24.ª reunião - 17/11/2010

N.º de Crianças e Alunos com Transporte Escolar - ano lectivo 2010/2011

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO Nº de crianças e alunos

Jardim de Infância Dr. Sanches Brito - Salgados 21

Jardim de Infância S. Miguel de Alcainça 6

Jardim de Infância das  Igreja Nova 28

Jardim de Infância da Azueira 7

Jardim de Infância da Enxara do Bispo 19

Jardim de Infância S. Miguel do Milharado 50

Jardim de Infância de Santo Estevão das Galés 15

TOTAL 146

Escola Básica Hélia Correia - Mafra 30

Escola Básica Dr. Sanches Brito - Salgados 123

Escola Básica S. Miguel de Alcaínça 6

Escola Básica da Igreja Nova 70

Escola Básica e Jardim de Infância do Sobral Abelheira (almoço na EB1 Azueira) 23

Escola Básica da Ericeira 22

Escola Básica de Fonte Boa da Brincosa 29

Escola Básica da Lagoa 118

Escola Básica da Encarnação 143

Escola Básica da Malveira 12

Escola Básica do Gradil 11

Escola Básica da Azueira 43

Escola Básica da Enxara do Bispo 46

Escola Básica da Venda do Pinheiro 52

Escola Básica Prof. João Dias Agudo - Póvoa da Galega 21

Escola Básica S. Miguel do Milharado 115

Escola Básica de Santo Estevão das Galés 46

TOTAL 910

Escola Secundária José Saramago - Mafra 4 

Escola Técnica e Profissional de Mafra 1 

Escola Básica de Mafra 210 

Escola Básica da Ericeira 115 

Escola Básica Prof. Armando de Lucena - Malveira 230 

Escola Básica da Venda do Pinheiro 326 

Colégio Miramar - Lagoa 694 

Colégio Santo André - Venda do Pinheiro 263 

TOTAL 1.843 

Escola Básica da Freiria 35 

Alunos a frequentar escolas fora do Concelho, comparticipados directamente 3

Escolas do Concelho do Sobral de Monte Agraço 3

TOTAL 41 

TOTAL GERAL 2.940 

JARDINS DE INFÂNCIA

ESCOLAS BÁSICAS (1.º CICLO)

ESCOLAS BÁSICAS (2.º E 3.º CICLOS)

ESCOLAS FORA DO CONCELHO
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N.º de Crianças Inscritas nos Serviços da Componente de Apoio à Família (Refeições e Prolongamento de Horário) - 2010/2011

JI EB1 TOTAL JI EB1 TOTAL

Escola Básica da Malveira 93 239 332 76 48 124

Escola Básica de Santo Estevão das Galés 44 63 107 18 7 25

Escola Básica Prof. João Dias Agudo - Póvoa da Galega 81 134 215 51 44 95

Escola Básica Artur Patrocínio - Azueira 64 123 187 36 20 56

Escola Básica São Miguel do Milharado 84 201 285 30 25 55

Escola Básica da Ericeira 120 377 497 88 69 157

Escola Básica da Freguesia da Carvoeira 53 109 162 29 18 47

Escola Básica S. Miguel - Enxara do Bispo 45 73 118 15 2 17

Escola Básica da Freguesia de Santo Isidoro 52 194 246 25 16 41

Escola Básica das Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros 96 126 222 62 20 82

Escola Básica São Miguel de Alcainça 41 59 100 33 12 45

Escola Básica Dr. Sanches de Brito - Mafra 127 269 396 68 52 120

Total EB1/JI 900 1967 2867 531 333 864

JI do Quintal 47 47 28 28

JI da Barreiralva (prolongamento de horário no JI Dr. Sanches de Brito - Mafra) 22 22 5 5

JI de Mafra 88 88 55 55

JI do Milharado 58 58 22 22

JI da Venda do Pinheiro 97 97 73 73

JI das Azenhas dos Tanoeiros ( prolongamento de horário no JI da Encarnação) 33 33 4 4

JI do Barril  (prolongamento de horário no JI da Encarnação) 34 34 1 1

JI da Encarnação 43 43 10 10

JI de Ribamar 31 31 15 15

JI de Santo Isidoro 12 12 0

JI do Gradil 19 19 0

JI Beatriz Costa - Charneca 84 84 60 60

JI do Sobral da Abelheira (serviço de refeição na Escola Básica Artur Patrocínio - Azueira) 6 6 0

Total JI 574 0 574 273 0 273

Escola Básica da Freguesia da Encarnação 217 217 19 19

Escola Básica São Silvestre do Gradil 54 54 28 28

Escola Básica da Venda Pinheiro 317 317 65 65

Escola Básica Hélia Correia - Mafra 413 413 87 87

Escola Básica do Sobral da Abelheira (serviço de refeição na Escola Básica Artur Patrocínio - Azueira) 15 15 0

Total EB1 0 1016 1016 0 199 199

TOTAL GERAL 1474 2983 4457 804 532 1336

ESCOLAS BÁSICAS

Estabelecimento de Educação e Ensino
Refeição

Prolongamento de 
Horário

COMPLEXOS ESCOLARES

JARDINS DE INFÂNCIA


































	24.pdf
	(Acta n.º 24_Anexo I_Acção Social Escolar 10 11.xlsx).pdf
	(Acta n.º 24_Anexo I_Acção Social Escolar 10.11_refeições.xlsx).pdf
	(Acta n.º 24_Anexo I_Inscritos nas AEC 10.11.xls).pdf
	(Acta n.º 24_Anexo I_Transportes Escolares 10.11.xlsx).pdf
	(Acta n.º24_Anexo I_Utentes CAF 10.11.xlsx).pdf
	Acta n.º 24_Anexo II_Relatório sobre funcionamento do sistema educativo_DRELVT.pdf
	Acta n.º 24_Anexo III_Necessidades das Escolas Básicas 1º,2º e 3º Ciclo do Concelho de Mafra..pdf

