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ACTA N.º 23/2010 

 

-- Aos dezasseis dias do mês de Junho 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 

dois; 3) Balanço do ano lectivo dois mil e nove/ dois mil e dez; 4) Actividades de Enriquecimento 

Curricular para o ano lectivo dois mil e dez/ dois mil e onze; 5) Entrada em funcionamento de 

novos estabelecimentos de educação e ensino. ------------------------------------------------------- 

-- 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 Cristina Valente, em 

substituição da 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 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 Doutor Agostinho Ribeiro, em representação dos 

Estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Secundário Privados; o Doutor Rui Rocha e a 

Senhora Dona Cesaltina Oliveira, em representação das Associações de Pais e Encarregados de 

Educação; a Doutora Idalina Botelho, em representação das Instituições Particulares de 

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

Simão, em representação dos Serviços Públicos de Saúde; a Doutora Aldevina Rodrigues, em 

representação dos Serviços da Segurança Social; e o Cabo Loureiro, em representação das Forças 

de Segurança. Faltaram: o Senhor Ricardo Batista, em representação das Associações de 

Estudantes; e a Doutora Maria José Franco Bento, 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 

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

-- Tomou a palavra a Senhora Dona Cesaltina Oliveira, questionando se vai ser relocalizada a 

portaria da Escola Básica do segundo e terceiro ciclos da Venda do Pinheiro, na sequência das 

obras de requalificação. ---------------------------------------------------------------------------------

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que, se a portaria for transferida para a 

localização pretendida pela Associação de Pais, a entrada e saída dos alunos será realizada na 

proximidade da estrada nacional. Além disso, a existente na zona superior do logradouro é 
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também utilizada para apoio logístico ao refeitório, sendo uma solução inadequada por razões de 

segurança. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Interveio novamente a Senhora Dona Cesaltina Oliveira, perguntando se está previsto o 

reordenamento do trânsito na envolvente da mencionada escola. ----------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu afirmativamente, explicando que este 

reordenamento está contemplado no âmbito das obras de requalificação. --------------------------

-- No uso da palavra, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Mafra referiu que teve 

conhecimento da realização de uma manifestação por parte dos professores das Actividades de 

Enriquecimento Curricular no Concelho de Mafra. -----------------------------------------------------

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a manifestação em questão registou 

uma adesão pouco significativa, referindo que a mesma, não estando autorizada, era ilegal. 

Explicou que os professores presentes exigiram a sua integração nos quadros da escola, questão 

que apenas pode ser resolvida pelo Ministério da Educação. Disse, ainda, que considera que este 

problema está ultrapassado, na medida em que, no próximo ano lectivo, os Agrupamentos de 

Escolas serão responsáveis pela organização das actividades. –-------------------------------------- 

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

seguinte da ordem de trabalhos, colocando à votação a acta número vinte e dois. A mesma foi 

aprovada com maioria, com dez votos a favor e as abstenções do Presidente da Assembleia 

Municipal, da Doutora Cristina Valente e da Doutora Aldevina Rodrigues. --------------------------- 

-- Em seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu-se ao ponto três da ordem de 

trabalhos, denominado “Balanço do ano lectivo dois mil e nove/ dois mil e dez”. Efectuou uma 

apresentação em videoprojector, que se anexa à presente acta com a designação de “ANEXO 

UM”. Complementando a sua apresentação e no que diz respeito à entrada em funcionamento de 

novos estabelecimentos de educação e ensino, o Senhor Presidente informou que as obras de 

construção da nova Escola Básica do segundo e terceiro ciclos de Mafra sofreram um ligeiro 

atraso devido às intempéries ocorridas no último Inverno, prevendo-se que a mesma apenas 

fique concluída já depois do início do ano lectivo de dois mil e dez/ dois mil e onze. Quanto à 

nova Escola Básica do segundo e terceiro ciclos da Ericeira, informou que o início da empreitada 

não decorreu na data prevista devido a vicissitudes de ordem processual, referindo ainda que se 

verificou que o custo total da obra é superior ao definido no protocolo celebrado com o Ministério 

da Educação, pelo que a Câmara Municipal solicitou uma audiência a Sua Excelência a Ministra 

da Educação, a fim de abordar a possibilidade de reforço da verba atribuída. No que concerne à 

nova Escola Básica do Milharado, mencionou que as principais dificuldades se centram na 

construção dos acessos. Por último, quanto aos restantes estabelecimentos de ensino em 

construção, nomeadamente o Jardim de Infância de Azenhas dos Tanoeiros e as Escolas Básicas 

de Alcainça e do Gradil, informou que as obras decorrem dentro dos prazos previstos. Concluindo 

a sua intervenção, o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu-se ainda a dois aspectos que 

considerou importantes. Quanto às refeições, disse que o Ministério da Educação não efectuou os 

devidos pagamentos, relativos à educação pré-escolar, desde Outubro de dois mil e nove, num 
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montante total de cerca de quinhentos mil euros, o que acarreta dificuldades adicionais na gestão 

do orçamento municipal. Finalmente, sobre o projecto “Olimpíadas da Língua Portuguesa e da 

Matemática”, organizado pela Câmara Municipal de Mafra, referiu que, no conjunto dos cento e 

noventa participantes, quarenta alunos tiveram nota negativa, facto que vai ser comunicado aos 

Agrupamentos de Escolas, a fim de possibilitar uma análise dos resultados. ------------------------ 

-- Interveio o Doutor Jorge Barreiros, informando que o insucesso escolar no primeiro ciclo do 

ensino básico não ultrapassou os vinte por cento. Disse que, obviamente, os Agrupamentos de 

Escolas nunca estão satisfeitos. No entanto, este número foi inferior à média nacional. ------------

-- Novamente no uso da palavra, o Senhor Presidente da Câmara Municipal afirmou que as suas 

preocupações se centram no bem-estar da comunidade, pelo que a sua insatisfação é o motor de 

uma permanente busca por novas soluções. Ainda sobre este ponto da ordem de trabalhos, e 

especificamente no que concerne à aquisição de quadros interactivos, disse que é objectivo da 

Câmara Municipal dotar as escolas destes equipamentos durante o próximo ano lectivo, estando 

igualmente prevista a formação dos professores. Como nota final, informou que a Autarquia 

celebrou um protocolo com o Centro de Formação da Associação de Escolas Rómulo de Carvalho, 

sediado na Escola Secundária José Saramago, em Mafra, com o objectivo de possibilitar a oferta 

de formação contínua ao pessoal não docente da educação pré-escolar e do ensino básico, em 

efectividade de funções nos Agrupamentos de Escolas da Rede Pública do Concelho de Mafra. ---- 

-- Tomou a palavra o Doutor Rui Rocha, referindo-se à falta de funcionários para apoio aos 

alunos nos refeitórios. Além disso, na sua opinião, a forma de actuação do pessoal existente não 

é a mais adequada, ainda que seja importante assegurar o silêncio durante a refeição. Portanto, 

considerou ser oportuna a formação destes profissionais, sobretudo a nível da interacção com as 

crianças. Especificamente sobre os encaminhamentos previstos na “Carta Educativa do Concelho 

de Mafra”, disse que os alunos do primeiro ciclo do ensino básico da localidade de Mafra Gare não 

deveriam ser integrados na Escola Básica das Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros, mas sim em 

Alcainça. No entanto, enquanto decorreram as obras de construção da nova escola de Alcainça, 

estes alunos de Mafra Gare foram integrados em várias turmas da escola de Igreja Nova e 

Cheleiros, pelo que, a fim de manter a continuidade pedagógica, solicitou à Câmara Municipal 

que continue a prestar o serviço de transporte para a mencionada escola de Igreja Nova e 

Cheleiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-- No uso da palavra, a Doutora Paula Cordas explicou que esta solução implica a existência de 

dois circuitos diários a partir de Mafra Gare, um para Alcainça e outro para a Igreja Nova, com 

custos elevados, na ordem dos cem euros por dia. ---------------------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal corroborou a explicação avançada pela Doutora 

Paula Cordas e informou que, ainda assim, a situação iria ser analisada. ---------------------------

-- Interveio novamente o Doutor Rui Rocha, dizendo que a Câmara Municipal realizou um 

investimento fulcral na construção de novos edifícios escolares, mas que, na sua opinião, os 

Agrupamentos de Escolas não se apropriaram deles devidamente, tanto que, quando 

questionados, muitos alunos dizem que preferiam continuar a frequentar as antigas escolas. 
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Portanto, concluiu que falta “calor humano”. Referiu ainda que considera que os novos espaços 

não são utilizados correcta e plenamente e que, devido à concentração de alunos, começam a 

surgir problemas de indisciplina. Com estas afirmações, disse pretender efectuar uma crítica 

construtiva. Em seguida, retomando um dos pontos abordados pelo Senhor Presidente na sua 

apresentação, conforme o documento em anexo a esta acta, mencionou que os Conselhos Gerais 

são vistos, infelizmente, como instâncias secundárias no Concelho de Mafra, quando na realidade 

devem ser instrumentos de apoio, dando indicações objectivas para que o Director do 

Agrupamento possa colocar em prática. Na sua opinião, o actual sistema de direcção nominal não 

funciona, porque não são ouvidas as bases ou estas não são consideradas, portanto os Directores 

devem repensar as suas formas de actuação. Disse, igualmente, que se verifica que os 

professores, em vez de dar aulas, estão motivados para realizar trabalhos administrativos 

emanados do Ministério da Educação e do Conselho Pedagógico, que em nada favorecem a 

aprendizagem das nossas crianças. Terminando a sua intervenção, o Doutor Rui Rocha efectuou 

a entrega, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, de um documento contendo os contributos 

das associações de pais e encarregados de educação, que se anexa à presente acta com a 

designação de “ANEXO DOIS”. ------------------------------------------------------------------------- 

-- Tomou a palavra o Presidente da Assembleia Municipal de Mafra, Doutor Joaquim Sardinha, 

colocando uma questão ao Doutor Rui Rocha: «os professores estão motivados para efectuar os 

tais trabalhos administrativos ou para dar aulas»? ----------------------------------------------------

-- O Doutor Rui Rocha esclareceu que, na sua intervenção, pretendeu sublinhar que os 

professores estão desmotivados porque os “obrigam” a realizar estes trabalhos administrativos. 

Disse que há sempre tendência para “apontar o dedo” aos docentes, mas a verdade é que oitenta 

por cento destes são mães e pais e têm de participar em reuniões que acabam por se prolongar, 

por vezes, até à meia-noite. Por isso, questionou: «qual é a prioridade destas pessoas? Ser mãe/ 

pai ou ser professor?». Assim, referiu que duvida da eficácia destas reuniões. -------------------- 

-- Interveio a Doutora Paula Cordas para dizer que, face às palavras proferidas pelo Doutor Rui 

Rocha, então depreende que este também duvida da eficácia das reuniões dos Conselhos Gerais 

que são muito extensas, devido ao facto de serem abordados os mesmos pontos repetidamente.  

-- No uso da palavra, o Doutor Agostinho Ribeiro sublinhou que devem ser muito bem 

esclarecidas quais são as matérias objecto de discussão no Conselho Geral, na medida em que as 

questões de pedagogia não têm aqui lugar, mas sim no Conselho Pedagógico. Sublinhou que tem 

de haver uma actuação muito concertada entre estes dois órgãos, porque senão corre-se o risco 

de pôr em causa aquilo que é a essência da escola. -------------------------------------------------- 

-- O Doutor Rui Rocha esclareceu que não pretendeu dizer que o Conselho Geral deve discutir 

pedagogia, mas antes que deve apontar sugestões, sendo que em sede de Conselho Pedagógico 

– considerado o “braço direito” do Director – devem ser encontradas as respectivas soluções. O 

que acontece é que, por vezes, os Conselhos Gerais se tornam completamente inócuos, 

funcionando como um órgão que se limita a aprovar as propostas do Director. No seu 

entendimento, a nova estrutura da comunidade educativa ainda não está totalmente assimilada, 
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inclusivamente pela própria Direcção Regional de Educação quando convida o Director e esquece 

o Presidente do Conselho Geral. Disse, ainda, que este sistema não pode funcionar devidamente 

e ser verdadeiramente democrático enquanto o Director continuar a ter competência para avaliar 

o Presidente do Conselho Geral, que é, regra geral, um professor. ----------------------------------

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal acrescentou que, na sua opinião, o funcionamento 

do Conselho Geral está subvertido a partir do momento em que a Câmara Municipal, em termos 

do número de representantes, tem o mesmo peso do pessoal não docente, para mais quando a 

gestão dos mesmos compete agora à própria Autarquia. --------------------------------------------- 

-- Não havendo mais intervenções, o Conselho Municipal de Educação tomou conhecimento do 

“Balanço do ano lectivo dois mil e nove/ dois mil e dez”. --------------------------------------------------- 

-- Em seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal introduziu o ponto seguinte da ordem de 

trabalhos, denominado “Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano lectivo dois mil e dez/ 

dois mil e onze”. Explicou que a Câmara Municipal desenvolveu as diligências necessárias à 

implementação deste programa, pese embora as muitas dificuldades verificadas, sobretudo ao nível 

do recrutamento do pessoal docente e da articulação do horário das actividades com a componente 

lectiva. Independentemente das críticas formuladas ao funcionamento do programa, o Concelho de 

Mafra registou taxas de participação muito elevadas. Face ao exposto, considerou que estão reunidas 

as condições adequadas para que sejam os Agrupamentos de Escolas a assumir, no próximo ano 

lectivo, a organização destas actividades. -------------------------------------------------------------------

-- Interveio o Doutor Rui Rocha para dizer que, em anteriores reuniões, já havia afirmado que as 

associações de pais e encarregados de educação não têm capacidade humana e material para 

organizar este programa, mais ainda em Agrupamentos de Escolas tão grandes quanto os do 

Concelho de Mafra. Referiu, ainda, que estas actividades são reguladas por um despacho do Conselho 

de Ministros e não por um Decreto-Lei, o que quer dizer que o mesmo pode ser facilmente alterado 

para permitir agilizar o funcionamento do programa. Nesta medida, considerou que é inaceitável que 

um programa que é facultativo se torne obrigatório a partir do momento em que, para assegurar a 

sua realização e devido à falta de pessoal docente, a entidade promotora tem de efectuar a 

flexibilização do horário. Avançando um exemplo, explicou que, com esta flexibilização, os pais e 

encarregados de encarregados de educação que não pretendem que o seu educando frequente as 

actividades de enriquecimento curricular são obrigados a ter de os ir buscar à escola a meio da manhã 

ou a meio da tarde, o que é inviável. ------------------------------------------------------------------------

-- No uso da palavra, o Senhor Presidente da Câmara Municipal apelou à compreensão dos pais e 

encarregados de educação. Explicou que a flexibilização do horário é uma excepção e não a regra, ou 

seja, foi o único recurso possível face às dificuldades de contratação dos professores. Considerou que, 

logo que seja possível assegurar um quadro de pessoal mais estável nestas actividades, então este 

problema resolve-se automaticamente. Portanto, os pais e encarregados de educação têm de ser mais 

compreensivos perante estas contingências porque, não havendo prejuízo para os alunos, prevalece o 

benefício. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- O Doutor Rui Rocha afirmou, a partir das palavras do Senhor Presidente, depreender que este 
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também concorda com a obrigatoriedade das actividades de enriquecimento curricular, uma vez que a 

flexibilização de horário não deixa alternativa para os pais e encarregados de educação que não 

pretendem que os educandos frequentem as mesmas. ---------------------------------------------------- 

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que compete ao Ministério da Educação decidir se 

as actividades de enriquecimento curricular devem ser ou não obrigatórias. Independentemente deste 

aspecto, sublinhou que é muito mais profícuo debater o assunto em sede própria, do que tomar outro 

tipo de posições que perturbam o diálogo. ------------------------------------------------------------------

-- Tomou novamente a palavra o Doutor Rui Rocha, referindo que esta é a sua última reunião 

enquanto representante das associações de pais e encarregados de educação no Conselho Municipal 

de Educação, já que, democraticamente, estas associações entendem promover a rotatividade. 

Afirmou ainda que, antes de iniciar este trabalho, sempre lhe disseram que este era um órgão 

essencialmente consultivo. No entanto, verificou que foram dados passos importantes e que, 

brevemente, serão recolhidos os frutos devidos. Referiu que, inicialmente, pensou encontrar mais 

resistências por parte da Câmara Municipal e não da escola, quando afinal foi ao contrário. Disse que, 

pessoalmente, se assusta por verificar que, ainda hoje, os pais continuam a não ser ouvidos. 

Concluindo, endereçou as suas saudações a todos os membros do Conselho Municipal de Educação, 

sublinhando que esta foi uma experiência muito enriquecedora. ------------------------------------------

-- Interveio a Senhora Dona Cesaltina Oliveira, apresentando também os seus cumprimentos no 

momento em que cessa funções como representante das associações de pais e encarregados de 

educação. Dirigindo-se ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, agradeceu a colaboração prestada 

pela Autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Como nota final, o Doutor Rui Rocha relembrou que compete à Direcção Regional de Educação 

apresentar, em cada reunião, um relatório sintético do funcionamento do sistema educativo, tendo 

constatado que tal apenas sucedeu uma vez. ---------------------------------------------------------------

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal recordou que esta é a primeira vez que a Doutora 

Cristina Valente participa numa reunião do Conselho Municipal de Educação, mas que não tem 

dúvidas que, em próximas reuniões, será distribuído o relatório em questão. ----------------------------

-- Não havendo mais intervenções sobre este ponto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

recordou que o assunto previsto no ponto cinco da ordem de trabalhos, “Entrada em funcionamento 

de novos estabelecimentos de educação e ensino”, foi objecto de apresentação aquando da exposição 

por si efectuada a propósito do “Balanço do ano lectivo dois mil e nove/ dois mil e dez”. ---------------- 

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

por encerrada quando passavam vinte e um minutos das onze horas, da qual, para constar, se 

lavrou a presente acta. –-------------------------------------------------------------------------------- 
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((contcont..))
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dosdos TanoeirosTanoeiros ee EBEB11/JI/JI dede SS.. MiguelMiguel dede AlcainçaAlcainça..
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PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRAMA MUNICIPAL DE 
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Síntese da evoluçãoSíntese da evolução

Tipologia Edifícios Salas Alunos
Jardim de Infância 23 32 800
Escola Básica do 1.º Ciclo 63 123 3.075

TOTAL GERAL 86 155 3.875

Tipologia Edifícios Salas Alunos Capacidade
EB1/ JI 10 - - -
Jardim de Infância 17 75 1.625 1.694
Escola Básica do 1.º Ciclo 10 163 3.376 3.688

TOTAL GERAL 37 238 5.001 5.362

Ano lectivo 1998/1999

Ano lectivo 2009/2010



PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRAMA MUNICIPAL DE 
REORDENAMENTO ESCOLARREORDENAMENTO ESCOLAR



OFERTA EDUCATIVAOFERTA EDUCATIVA
Salas de aula/ actividades e salas de expressão plásticaSalas de aula/ actividades e salas de expressão plástica



ESPAÇOS LÚDICOSESPAÇOS LÚDICOS



BIBLIOTECAS ESCOLARESBIBLIOTECAS ESCOLARES



PROGRAMA MUNICIPAL DE PROGRAMA MUNICIPAL DE 
REORDENAMENTO ESCOLARREORDENAMENTO ESCOLAR

Síntese da evoluçãoSíntese da evolução

Análise comparativa
1998/1999 - 2009/2010

58 escolas encerradas (JI + EB1)
Mais 83 salas

Mais 1.487 vagas



 ComponenteComponente dede apoioapoio àà famíliafamília
11.. RefeiçõesRefeições

 44..007007 crianças/diacrianças/dia ((11..320320 PréPré--escolarescolar ee 22..687687 11ºº Ciclo)Ciclo);;

 620620..000000 refeiçõesrefeições totaltotal..

DeslocaçõesDeslocações parapara refeiçãorefeição

SobralSobral dada AbelheiraAbelheira parapara ArturArtur PatrocínioPatrocínio ((1818 EBEB11 ee 44 JI)JI);;

CasaisCasais dada SerraSerra parapara PóvoaPóvoa dada galegagalega ((88 EBEB11 ee 1212 JI)JI)..

 ControloControlo dada QualidadeQualidade
 399399 análisesanálises superfíciessuperfícies ee recursosrecursos humanoshumanos

–– 385385 satisfatóriassatisfatórias ((9696%%));;

–– 1414 nãonão satisfatóriassatisfatórias ((44%%))..

 5050 AnálisesAnálises aa alimentosalimentos –– todastodas satisfatóriassatisfatórias

 FormaçãoFormação aa funcionáriasfuncionárias sobresobre “segurança“segurança ee HigieneHigiene Alimentar”Alimentar”;;

 ApresentaçãoApresentação ee formaçãoformação aa todastodas asas funcionáriasfuncionárias sobresobre osos “Planos“Planos dede

HigienizaçãoHigienização dede cadacada EstabelecimentoEstabelecimento dede Ensino”Ensino”;;

 RastreioRastreio MédicoMédico aa todostodos osos funcionáriosfuncionários



COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIACOMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA
RefeiçRefeiçõesões



 ComponenteComponente dede apoioapoio àà famíliafamília ((contcont..))
22.. ProlongamentoProlongamento dede HorárioHorário

 11..177177 crianças/diacrianças/dia ((729729 PréPré--escolarescolar ee 448448 11ºº Ciclo)Ciclo);;

 188188..000000 lancheslanches

 ActividadesActividades
–– PréPré--escolarescolar –– actividadesactividades livres,livres, pintura,pintura, jogosjogos dede grupogrupo;;

–– 11ºº CicloCiclo

Meses Temática

Outubro Alimentação Saudável

Novembro Emoção e Sensação

Dezembro Natal não é só prendas…

Janeiro Estudar, para quê?

Fevereiro Faz de Conta…

Março Tempo de Páscoa

Abril A Pêra “Rocha”

Maio Reduzir, Reutilizar, Reciclar

Junho Ser Criança



 ComponenteComponente dede apoioapoio àà famíliafamília ((contcont..))
33.. ActividadesActividades nasnas InterrupçõesInterrupções LectivasLectivas
AteliersAteliers dede agriculturaagricultura biológica,biológica, ciclociclo dodo pão,pão, cinema,cinema, jogosjogos tradicionais,tradicionais, jogosjogos

desportivos,desportivos, expressãoexpressão corporalcorporal.. VisitaVisita àà FRUTOESTE,FRUTOESTE, nono âmbitoâmbito dodo RegimeRegime
dede FrutaFruta EscolarEscolar..

Interrupção 
lectiva Temática Nº médio 

participantes por dia

Natal
21 a 24 Dezembro: “vamos preparar o Natal” 145

28 a 31 Dezembro: “Vamos cantar as Janeiras” 162

Páscoa
29 Março a 1 Abril: “Ovos misteriosos” 289
5 a 9 Abril: “Docinhos para a Páscoa” 139

Verão

Semana 5, de 21 a 25 de Junho: Que Rico Manjerico -

Semana 6, de 28 de Junho a 2 de Julho: Livro de Receitas Saudáveis -

Semana 7, de 5 a 9 de Julho: Brincadeiras na Praia -

Semana 8, de 12 a 16 de Julho: Amigos do Ambiente -

Semana 9, de 19 a 23 de Julho: Olá Verão! -

Semana 10, de 26 a 31 de Julho: Ao som da Música -

Semana 11, de 2 a 6 de Agosto: Sol e Mar -

Semana 12, de 9 a 13 de Agosto: A Magia da Água -

Semana 13, de 16 a 20 de Agosto: Fruta Colorida -

Semana 14, de 23 a 27 de Agosto: Vamos Ajudar o nosso Planeta -

Semana 15, de 30 de Agosto a 3 de Setembro: O Sabor das Férias -

Semana 16, de 6 a 10 de Setembro: À Descoberta das Vindimas -

Semana 17, de 13 a 17 de Setembro: Um livro, um amigo -



 ComponenteComponente dede apoioapoio àà famíliafamília ((contcont..))
44.. RecursosRecursos HumanosHumanos

 249249 FuncionáriosFuncionários

–– 66 TécnicosTécnicos SuperioresSuperiores;;

–– 88 AssistentesAssistentes OperacionaisOperacionais ee TécnicosTécnicos nana áreaárea administrativaadministrativa;;

–– 5656 AssistentesAssistentes TécnicosTécnicos (Animadores(Animadores Socioculturais)Socioculturais);;

–– 179179 AssistentesAssistentes OperacionaisOperacionais nono apoioapoio aosaos serviçosserviços dede refeiçãorefeição ee prolongamentoprolongamento

dede horáriohorário..

 Acção Social Escolar
 1º Ciclo – 1225 A, 635 B – 27.450€

Refeições
 571 A
 544 B

 Pré-escolar
Refeições

 194 A
 154 B



COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIACOMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA
Prolongamento de horárioProlongamento de horário

(No 1.º ciclo (No 1.º ciclo -- antes da implementação das antes da implementação das AECAEC´́ss: : 15.30h15.30h--19.00h)19.00h)

Informática

Música

Expressão Plástica

Leitura Estudo Acompanhado

Desporto



Atelier de bijutariaAtelier de bijutaria Jogos desportivosJogos desportivos GincanasGincanas

Atelier da PáscoaAtelier da Páscoa

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIACOMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA
Actividades nas Interrupções Lectivas Actividades nas Interrupções Lectivas 

(Natal, Páscoa e Verão)(Natal, Páscoa e Verão)



 TransportesTransportes EscolaresEscolares
22..880880 alunosalunos transportadostransportados

11ºº CicloCiclo ee prépré--escolarescolar –– 11..004004

22ºº ee 33ºº ciclosciclos –– 11..876876

FormaçãoFormação aa 3030 ““ vigilantesvigilantes dede transportestransportes colectivoscolectivos dede crianças”crianças”

 PlanoPlano dede IntervençãoIntervenção
 Material didáctico – 12€/aluno EB1 e 6€/aluno pré-escolar – 50.262€;

 Olimpíadas - Matemática e Língua Portuguesa, 190 alunos;

 Bailado “os meninos da cidade”

 Prevenção Rodoviária;

 Educação Ambiental;

 Fruta escolar;

 Led on values;

 TIC (quadros interactivos )



 PlanoPlano dede IntervençãoIntervenção ((contcont..))
 Antopologia – “vamos pintar o Museu”;

 Férias vivas, actividades desportivas e culturais (6-14 anos );

 Academia divertida, actividades OTL verão nas Escolas – artes plásticas, praia, cinema,
piscinas (3 aos 10 anos);

 Prevenção saúde oral – creche e Jardins de Infância todos os agrupamentos;

 Carta Educativa – em revisão;

 Formação pessoal não docente – protocolo com Associação de Escolas Rómulo de Carvalho;

 ConselhosConselhos GeraisGerais
 34 Reuniões de Conselhos Gerais.



OFERTA DE NOVAS TECNOLOGIASOFERTA DE NOVAS TECNOLOGIAS
Salas de informática/ Salas de informática/ wirelesswireless



Obrigada
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