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ACTA N.º 34/2013 

 

-- Aos dezoito dias do mês de Julho do ano de dois mil e treze 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, de quinze de 

Janeiro, na sua actual redacção, 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 

trinta e três; 3) Balanço do ano lectivo dois mil e doze/ dois mil e treze; 4) Aprovação do 

“Projecto Educativo Municipal” e designação da Comissão de acompanhamento e monitorização; 

5) Apresentação do estudo sobre “Avaliação antropométrica com caracterização dos hábitos 

alimentares e de actividade física dos alunos do quarto ano do concelho de Mafra” – Joana 

Faustino; 6) Apresentação do “Projecto Descobrir em Movimento” – Amílcar Antunes. -----------

-- 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; a Doutora 

Cristina Loureiro, em substituição da Presidente da Assembleia Municipal de Mafra; a Doutora Zita 

Moreira, em representação da Direcção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo; a Doutora 

Maria de Jesus Pires, em representação do pessoal docente do ensino básico público; a Educadora 

Graça Querido, 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; a Senhora Tânia Franco, em representação das Associações de Pais e 

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

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

Enfermeira Elisabete Capucho, 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 Luís Cordeiro, representante das Juntas 

de Freguesia, eleito pela Assembleia Municipal; a Doutora Margarida Branco, em representação do 

pessoal docente do ensino secundário público; a Senhora Elisabete Restolho, em representação das 

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

Associações de Estudantes; e o Doutor Victor Hugo Coelho, em representação dos Serviços de 

Emprego e Formação Profissional. Assistiu à reunião a Doutora Paula Cordas, Directora do 

Departamento Sociocultural da Câmara Municipal de Mafra. ----------------------------------------------

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

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

-- Não havendo intervenções, prosseguiu-se com a votação da acta número trinta e três, a qual 

foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------

-- De seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu a palavra à Doutora Paula Cordas 

para efectuar a apresentação do ponto número três da ordem de trabalhos, denominado 
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“Balanço do ano lectivo dois mil e doze/ dois mil e treze”, nos termos do documento que se 

anexa à presente acta com a designação de “ANEXO UM”. ------------------------------------------

-- Tomou a palavra a Doutora Maria de Jesus Pires, manifestando, em nome dos Directores dos 

Agrupamentos de Escolas do Concelho de Mafra e da Directora da Escola Secundária José 

Saramago - Mafra, os agradecimentos a toda a comunidade educativa, e em particular ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra, pelo sucesso educativo alcançado, pese 

embora as dificuldades verificadas ao longo do ano lectivo. Informou que, neste momento, 

apenas estão disponíveis os resultados das provas do quarto, sexto e nono ano de escolaridade, 

ao nível da língua portuguesa e da matemática. Mais informou que, na próxima reunião do 

Conselho Municipal de Educação, serão apresentados, detalhadamente, os resultados escolares 

referentes ao ano lectivo dois mil e doze/ dois mil e treze. ------------------------------------------

-- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal, sublinhando que interessa analisar estes 

resultados à luz de outras variáveis, por exemplo ponderando os estratos sociais das crianças e 

as dificuldades das famílias ao longo do ano lectivo, face à actual conjuntura socioeconómica. 

Mais disse que esta análise deve ser estendida aos próprios currículos das disciplinas e também 

ao trabalho dos vários agentes educativos, acrescentando que só compreendendo estes factores 

será possível definir medidas para melhoria do sucesso educativo. ---------------------------------

-- No uso da palavra, e contribuindo para este balanço do ano lectivo dois mil e doze/ dois mil e 

treze, a Senhora Tânia Franco felicitou, em nome das associações de pais e encarregados de 

educação, as respostas dadas pela Câmara Municipal de Mafra às solicitações efectuadas por 

estas associações. De seguida, procedeu à entrega do documento que se anexa a esta acta com 

a designação de “ANEXO DOIS”. Continuando a sua intervenção, deu nota de que alguns 

estabelecimentos de ensino dispõem de sala própria para a associação de pais, mas solicitou 

que fosse facultada a respectiva chave. ---------------------------------------------------------------

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou informações mais detalhadas sobre a 

situação descrita. ---------------------------------------------------------------------------------------

-- A Senhora Tânia Franco informou que seria remetida uma mensagem de correio electrónico 

sobre o assunto em questão, preconizando que é fundamental uma clarificação sobre a forma 

como são geridos estes espaços. De seguida, referiu-se à situação de uma aluna que tem 

dislexia e que frequenta a Escola Básica Hélia Correia - Mafra, a qual apenas teve conhecimento 

de que não poderia utilizar o leitoril na sexta-feira imediatamente anterior à data da realização 

da prova. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal interrompeu, considerando que a situação descrita, 

pela sua especificidade, deve ser objecto de um pedido de esclarecimentos formulado, em 

primeiro lugar, ao Agrupamento de Escolas, pelo que não se constitui, neste momento, como 

matéria objecto de discussão pelo Conselho Municipal de Educação. -------------------------------

-- De seguida, tomou a palavra o Doutor Agostinho Ribeiro, para se referir aos resultados 

escolares até agora obtidos pelos alunos que frequentam os Colégios Santo André e Miramar, 

dizendo que os mesmos estão alinhados com os obtidos no ano lectivo anterior e que são 



 
 

 

                                             CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA                                          3 

superiores à média nacional. ---------------------------------------------------------------------------

-- Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu por finalizada 

a discussão deste ponto e passou a palavra à Doutora Paula Cordas para efectuar a 

apresentação do Projecto Educativo Municipal, nos termos do documento que se anexa a esta 

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

-- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra para felicitar todos aqueles que, 

directa ou indirectamente, contribuíram para a elaboração deste documento, o qual traduz bem 

o pioneirismo do Concelho de Mafra em matéria de educação. --------------------------------------  

-- Finalizada a apresentação, o Senhor Presidente da Câmara Municipal colocou o assunto à 

votação. O Conselho Municipal de Educação deliberou, por unanimidade, aprovar o “Projecto 

Educativo Municipal”. Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição da respectiva 

Comissão de acompanhamento e monitorização, a qual integra um representante de cada uma 

das seguintes instituições, a designar pelas mesmas: Câmara Municipal de Mafra, Agrupamento 

de Escolas da Venda do Pinheiro, Agrupamento de Escolas de Mafra, Agrupamento de Escolas 

António Bento Franco – Ericeira, Agrupamento de Escolas Professor Armando de Lucena – 

Malveira, Escola Secundária José Saramago – Mafra, Colégio Miramar, Colégio Santo André e 

Escola Técnica e Profissional de Mafra. ----------------------------------------------------------------

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal introduziu o ponto seguinte da ordem de trabalhos, 

intitulado “Apresentação do estudo sobre Avaliação antropométrica com caracterização dos 

hábitos alimentares e de actividade física dos alunos do quarto ano do concelho de Mafra”, 

dando a palavra à Senhora Joana Faustino, finalista da licenciatura em nutrição e autora do 

estudo, a qual efectuou uma intervenção nos termos do ficheiro que está disponível para 

consulta online em http://prezi.com/tpuisid_0zga/?utm_campaign=share&utm_medium=copy.-  

-- O Senhor Presidente da Câmara Municipal felicitou a Senhora Joana Faustino pelo estudo 

realizado e, propondo que a discussão deste ponto da ordem de trabalhos se fizesse em 

conjunto com o seguinte, deu de imediato a palavra ao doutorando Amílcar Antunes, para 

efectuar a apresentação do “Projecto Descobrir em Movimento”. -----------------------------------

-- Nesta altura, ausentou-se da sala onde decorria a reunião a Doutora Maria Idalina Botelho e o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra, tendo assumido a presidência da reunião a 

Directora do Departamento Sociocultural da Câmara Municipal de Mafra, Doutora Paula Cordas.-  

-- O Doutor Amílcar Antunes explicou que o presente projecto-piloto, desenvolvido na Escola 

Básica da freguesia da Carvoeira, conta com o apoio do Comité Olímpico de Portugal. De 

seguida, efectuou uma intervenção nos termos do ficheiro que está disponível para consulta 

online em http://prezi.com/l5l5b3gqoonw/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

-- Finalizada esta intervenção, tomou a palavra a Doutora Paula Cordas, lançando o desafio de 

que estas práticas fossem estendidas às restantes disciplinas e a todos os Agrupamentos de 

Escolas. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Interveio a Educadora Graça Querido, comentando que, através do jogo, é dado um novo 

sentido às aprendizagens, fazendo aumentar a motivação dos alunos. -----------------------------

http://prezi.com/tpuisid_0zga/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/l5l5b3gqoonw/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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-- Novamente no uso da palavra, a Doutora Paula Cordas aditou que outro desafio importante é 

a alteração dos hábitos alimentares dos alunos, no sentido de prevenir a obesidade. Mais disse 

que esta alteração depende, em muito, de um trabalho de sensibilização a desenvolver junto 

dos pais e encarregados de educação. -----------------------------------------------------------------

-- Interveio a Senhora Joana Faustino, acrescentando que, durante a realização do estudo, pôde 

constatar que as refeições fornecidas pelos estabelecimentos de ensino são nutricionalmente 

equilibradas, mas o grande problema reside na comida que os alunos levam de casa para a 

escola. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Interveio a Doutora Cristina Loureiro, preconizando que o programa da fruta escolar deveria 

começar logo na educação pré-escolar, a fim de assegurar uma intervenção precoce. De 

seguida, referiu-se à sua experiência enquanto docente na Escola Básica Prof. João Dias Agudo 

- Póvoa da Galega, onde foi desenvolvido um projecto de promoção de lanches saudáveis, 

desafiando os pais e encarregados de educação a enviar fruta para as crianças, em alternativa a 

outros alimentos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-- A Senhora Enfermeira Elisabete Capucho saudou o projecto em questão e deu nota de que o 

Centro de Saúde de Mafra faculta consultas de nutrição às famílias. Mais disse que, na sua 

opinião, é preciso trabalhar também a questão dos custos, porque muitas vezes alimentos 

açucarados são mais baratos e mais fáceis de adquirir do que, por exemplo, a fruta. -------------

-- A Educadora Graça Querido acrescentou que, além do trabalho efectuado na escola, é preciso 

desenvolver um trabalho de complementaridade junto dos pais e encarregados de educação. 

Assim, propôs que fosse desenvolvido um projecto conjunto. ---------------------------------------

-- Tomou a palavra a Senhora Tânia Franco, disponibilizando-se para transmitir o conteúdo 

deste estudo aos membros das associações de pais e encarregados de educação, concordando 

com a necessidade de promover uma maior participação destes na alteração dos hábitos 

alimentares. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-- Finalizada a discussão dos pontos incluídos na ordem de trabalhos, a Doutora Paula Cordas 

propôs que a próxima reunião do Conselho Municipal da Educação fosse agendada para o dia 

vinte e quatro de Setembro, pelas nove horas e trinta minutos, proposta esta que mereceu a 

concordância dos membros presentes. ---------------------------------------------------------------- 

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

por encerrada quando passavam treze minutos das doze horas, da qual, para constar, se lavrou 

a presente acta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 



BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013
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BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013

CONTRATO DE EXECUÇÃOCONTRATO DE EXECUÇÃO

�Gestão do Pessoal Não Docente dos JI, EB1 e EB23

-280 Trabalhadores: 246 Assistentes Operacionais; 32 Assistentes Técnicos; 2

Técnicos Superiores.

�Actividades de Enriquecimento Curricular

- 3.336 Alunos Inscritos – adesão de 91,9%;
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- 3.336 Alunos Inscritos – adesão de 91,9%;

- Protocolo de Utilização de instalações com o Clube Recreativo Sobralense

para a prática da actividade física e desportiva;

- Actividades desenvolvidas: Apoio ao Estudo; Ensino da Música; Ensino do

Inglês; Actividade Física e Desportiva; Ciência Divertida e Actividades lúdico-

expressivas (Música, Movimento e Drama);

- Realização de três reuniões da “Comissão de Monitorização e Avaliação do

Programa”.



BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013
REDE ESCOLARREDE ESCOLAR
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TIPOLOGIA EDIFÍCIOS SALAS ALUNOS CAPACIDADE

EB1/JI 13 - - -

Jardim de Infância 12 78 1.737 1.950

Escola Básica do 1.º Ciclo 4 172 3.631 4.472

TOTALTOTAL 2929 250250 5.3685.368 6.4226.422



BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013
CARTA EDUCATIVACARTA EDUCATIVA

Comparação Comparação 

2004/2005                    2012/2013 2004/2005                    2012/2013 

33 33 edifícios encerrados (JI + EB1edifícios encerrados (JI + EB1))
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Mais 85 Mais 85 salas salas 

Mais 2.439 vagas de capacidadeMais 2.439 vagas de capacidade

Mais 3.792 alunos matriculadosMais 3.792 alunos matriculados



BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIACOMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

1. RefeiçõesRefeições

4.231 crianças e alunos/dia (1.370 da Educação Pré-escolar e

2.861 do 1.º Ciclo do Ensino Básico);

751.000 refeições no total (até Junho).

Deslocações para refeição:

Sobral da Abelheira para Artur Patrocínio – Azueira (14 EB1 e 6 JI).
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��ControloControlo dada QualidadeQualidade

302 análises superfícies e recursos humanos

278 satisfatórias (92,1%);

24 não satisfatórias (7,9%).

Formação às 55 funcionárias afectas às cozinhas intitulada “Cook-Chill -

Regeneração”;

Rastreio Médico a todos os funcionários.



BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIACOMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

2. Prolongamento de Horário

1.237 crianças e alunos/dia (689 da Educação Pré-escolar e 548 do 1.º

Ciclo);

198.000 lanches no total (até Junho).

��ActividadesActividades

Pré-escolar: actividades livres, pintura, jogos de grupo, actividades lúdico-

pedagógicas, actividades de expressão corporal, plástica e musical;

1º Ciclo:
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1º Ciclo:
Meses Temáticas

Setembro Regresso às aulas!
Outubro Halloween
Novembro Pão por Deus – Cultura e tradições
Dezembro O significado do Natal
Janeiro A visita dos Reis...
Fevereiro Vamos brincar ao Carnaval...

Março Vamos criar "Ambiente" em época de Páscoa

Abril Vamos conhecer a nossa história...

Maio Biodiversidade
Junho Todos iguais, todos diferentes...
Julho Tempo de praia... ou Amizade



BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013BALANÇO DO ANO LECTIVO 2012/2013
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIACOMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

3. Actividades nas Interrupções Lectivas (Natal, Páscoa, Verão)

Ateliers, oficinas, sessões de cinema, jogos tradicionais, desportivos, didácticos, de

expressão corporal e aquáticos, actividades de educação ambiental, praia, piscina.

Interrupção 
lectiva Temática Nº médio participantes 

por dia

Natal

De 17 a 21 de Dezembro: “Viagem ao mundo mágico do 
Natal” 392

De 24 de Dezembro a 2 de Janeiro: “Aprender, 
explorando...” 217

Carnaval De 11 a 13 de Fevereiro: “Vamos brincar ao Carnaval” 67
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Carnaval De 11 a 13 de Fevereiro: “Vamos brincar ao Carnaval” 67

Páscoa
De 18 a 22 de Março: Vamos criar ambiente em época de 
Páscoa 310

De 25 de Março a 1 de Abril: Ovos Misteriosos 235

Verão

De 17 a 21 de Junho: “Viagem ao mundo das cores…” 240
De 24 a 28 de Junho: “Experimentar, a brincar…” 247
De 1 a 5 de Julho: “As Profissões” 201
De 8 a 12 de Julho: “Festival do Pão” 459
De 15 a 19 de Julho: “Olá Verão!” 435
De 22 a 26 de Julho: “Semana ECO AMBIENTE” -
De 29 de Julho a 2 de Agosto: “Arte em Movimento” -
De 5 a 9 de Agosto: “Sol e Mar” -
De 12 a 16 de Agosto: “A Magia da Água!” -
De 19 a 23 de Agosto: “Aprender, explorando…” -
De 26 a 30 de Agosto: “O Sabor das Férias!” -
De 2 a 6 Setembro: “Vamos ajudar o nosso Planeta” -
De 9 a 13 de Setembro: “Adeus férias” -



COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIACOMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

4. Recursos Humanos

- 199 Trabalhadores:

1 Director de Departamento;

1 Chefe de Divisão;

4 Técnicos Superiores;4 Técnicos Superiores;

1 Coordenador Técnico;

4 Encarregados Operacionais;

7 Assistentes Operacionais e Técnicos (na área administrativa);

28 Assistentes Técnicos (Animadores Socioculturais);

153 Assistentes Operacionais;

53 CEI’s (Medida Contrato Emprego-Inserção).
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ACÇÃO SOCIAL ESCOLARACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

528
566

N.º de Refeições

614

N.º de Vales emitidos

247 265

1.º ciclo JI

Escalão 1 Escalão 2

530

614

Escalão 1 Escalão 2
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Transportes EscolaresTransportes Escolares

3.265 alunos comparticipados:

1.º ciclo do ensino básico e educação pré-escolar – 877

2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário – 2.388

� Novo “Regulamento para Atribuição de Transportes Escolares do

Município de Mafra” (Aviso n.º 8962/2013, de 12 de Julho).
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PLANO DE INTERVENÇÃOPLANO DE INTERVENÇÃO
� Plano Municipal de Educação Ambiental (2013) – em colaboração com o
Serviço de Ambiente, estão previstas 41 acções em 3 eixos: escola; praia e espaços
exteriores; e comunidade;

� Comparticipação financeira aos Agrupamentos para aquisição de material
didáctico – 7€/ aluno do 1.º ciclo e 3€/ aluno pré-escolar – 29.984,00€;

� 9.ª Edição das Olimpíadas da Língua Portuguesa e Matemática – 235
alunos (60 na prova de Língua Portuguesa, 97 na prova de Matemática e 78 em
ambas as provas). Escolas vencedoras: EB da Ericeira e EB da freguesia de Santoambas as provas). Escolas vencedoras: EB da Ericeira e EB da freguesia de Santo
Isidoro;

� Regime de Fruta Escolar – 2 peças de fruta/ semana a todos os alunos do 1.º
ciclo, num total de 219.788 peças de fruta: maçã, banana, pera, clementina e
laranja;

� Formalização de candidatura às actividades de educação ambiental, no âmbito da
Bandeira Azul;

� Nova Avaliação do Índice de Massa Corporal e dos Hábitos alimentares e
Actividade Física dos Alunos do 4.º ano de escolaridade, no âmbito do
Programa Municipal de Combate à Obesidade;
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PLANO DE INTERVENÇÃOPLANO DE INTERVENÇÃO

� Prémios de Reconhecimento à Educação 2011/2012, a Câmara Municipal de
Mafra obteve a classificação de 2.º lugar na categoria “Quadro de Excelência”
(Olimpíadas da Língua Portuguesa e da Matemática);

� Acção de sensibilização “Educar à Mesa”, dirigida a cerca de 200 trabalhadores da
Câmara Municipal de Mafra que apoiam as crianças durante o almoço;

� 370 trabalhadores da área da Educação participaram nas acções de sensibilização,
no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade;no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade;

� Projecto “Educação + Financeira”, dirigida aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico e do ensino secundário, e a Conferência “A Educação Financeira e os
Direitos do Consumidor”, destinada ao público em geral;

� Exposição interactiva e atelier de objectos do dia a dia sobre a correcta deposição das
embalagens Tetra-Pack no ecoponto amarelo, com o apoio da Tetra-Pack – destinados
aos alunos e à população em geral;

� Bailado “Quatro Estações” – parceria com a Companhia Portuguesa de
Bailado Contemporâneo. Escolas Básicas participantes: da freguesia da
Encarnação, Hélia Correia (Mafra), Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro;
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PLANO DE INTERVENÇÃOPLANO DE INTERVENÇÃO

� Cozinha Aberta – visitas às cozinhas dos estabelecimentos de educação e ensino,
explicitando a tramitação inerente ao serviço de refeições: recepção e regeneração do
produto e higienização dos espaços, dirigidas aos Directores, Coordenadores de
estabelecimento e Professores;

� Programa de Apoio às Associações de Pais e Encarregados de Educação –
visitas de esclarecimento às cozinhas, explicitando a tramitação inerente ao serviço de
refeições: recepção e regeneração do produto e higienização dos espaços;

� Prevenção Rodoviária – programa, com a colaboração da Polícia Municipal, visando
a sensibilização aos alunos das escolas básicas e crianças dos jardins de infância que
utilizam o transporte escolar (todos os transportados);

� Realização de 3 reuniões do Conselho Municipal de Educação;

� Participação em 42 Conselhos Gerais dos quatro Agrupamentos de Escolas e da
Escola Secundária José Saramago (Mafra);

� Elaboração da Revisão da Carta Educativa do Concelho de Mafra – 2013;

� Projecto Educativo Municipal.
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18 DE JULHO DE 2013



Cronograma
Enquadramento

Grupos de Trabalho



Grupo de Trabalho

(Elaboração)

2012/2013

Direcção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares

(Parecer)

Junho 2013
Apresentação e 

Discussão na 

Conselhos Gerais

(Discussão e Declaração de 
compromisso)

Até 11 de Julho

Conselho Municipal de Educação

(Aprovação e Designação da Comissão 
de Acompanhamento e Monitorização)

18 de Julho

Discussão na 

Câmara Municipal

(27/06/2013)

Aprovação na 

Câmara Municipal

Tomada de 

conhecimento na 

Assembleia Municipal



Pré-escolar

1º Ciclo

2º e 3º Ciclos

Pré-escolar

1º Ciclo

2º e 3º Ciclos

Pré-escolar

1º Ciclo

2º e 3º Ciclos

Pré-escolar

1º Ciclo

2º e 3º Ciclos

Agrupamento de 

Escolas de Mafra

Agrupamento de 

Escolas da Ericeira

Agrupamento de 

Escolas da Venda do 

Pinheiro

Agrupamento de 

Escolas da Malveira

Ensino Secundário

2º e 3º Ciclos 2º e 3º Ciclos

Colégio Santo André Colégio Miramar

Escola Secundária José Saramago

Secundário Secundário

Ensino Secundário

Escola Profissional de Mafra



� Carta educativa – reordenamento da rede escolar

� Vontade de criar um projecto educativo global, ao nível de todas

as escolas do concelho para articular as unidades de ensino

Necessidade de todas as escolas estarem agrupadas até final do� Necessidade de todas as escolas estarem agrupadas até final do

ano lectivo de 2012/2013, e a verticalidade de todos os

estabelecimentos de ensino (reunião 24/04/2012, na Câmara

Municipal de Mafra com o Director Regional – despacho 5634-

F/2012)



Política educativa local:

• Articulação de ofertas educativas intra e inter agrupamentos

• Articulação vertical dos diferentes níveis e ciclos de ensino

• Sequencialidade dos percursos até ao 12º ano• Sequencialidade dos percursos até ao 12º ano

• Melhoria dos resultados escolares

• Partilha e articulação de estratégias de sucesso

• Promoção da gestão integrada dos recursos

• Articulação com a comunidade

• Articulação dos serviços sociais com os educativos



� Grupo de trabalho nuclear:

• Câmara Municipal;

• Agrupamentos de Escolas da Venda do Pinheiro, Mafra, António

Bento Franco (Ericeira), Prof. Armando de Lucena (Malveira);

• Colégios Miramar e Santo André;

• Escola Secundária José Saramago (Mafra) e

•Escola Técnica e Profissional de Mafra.•Escola Técnica e Profissional de Mafra.

� Grupo de trabalho alargado:

•Representantes dos 5 Conselhos Gerais;

•Representantes das Associações de Pais e Encarregados de

Educação: 1 pela educação pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino

Básico; 1 pelos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico.



Análise Demográfica



Evolução da População Residente no Concelho de Mafra
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Evolução da população residente no Concelho de Mafra
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Freguesia 1991 2001 2011
Variação
2011-2001

Taxa de 
Variação
2011-2001

Azueira 2.535 2.877 3.164 287 10,0%

Carvoeira 849 1.432 2.155 723 50,5%

Cheleiros 1.112 1.365 1.347 -18 -1,3%

Encarnação 3.376 3.893 4.798 905 23,2%

Enxara do Bispo 1.721 1.647 1.740 93 5,6%

Ericeira 4.538 6.597 10.260 3.663 55,5%

Evolução da População Residente por Freguesia (2011)

Ericeira 4.538 6.597 10.260 3.663 55,5%

Gradil 770 901 1.226 325 36,1%

Igreja Nova 2.016 2.280 3.037 757 33,2%

Mafra 8.823 11.276 17.986 6.710 59,5%

Malveira 3.638 4.457 6.493 2.036 45,7%

Milharado 3.792 5.251 7.023 1.772 33,7%

Santo Estêvão das Galés 1.462 1.620 1.709 89 5,5%

Santo Isidoro 2.688 2.992 3.814 822 27,5%

São Miguel de Alcainça 1.077 1.170 1.764 594 50,8%

Sobral da Abelheira 681 1.052 1.152 100 9,5%

Venda do Pinheiro 3.875 4.660 8.146 3.486 74,8%

Vila Franca do Rosário 778 888 871 -17 -1,9%

TOTAL 43.731 54.358 76.685 22.327



Variação da População Total > 2001-2011
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População Residente por 
Faixa Etária (2011)
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Variação da População (0 -
14 anos) > 2001-2011
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População residente segundo o nível de habilitação – Concelho de Mafra 
e Nacional 

30,0%

35,0%

26,9%

30,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Nenhum 1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo Secundário Pós 
Secundário

Superior

8,3%

26,9%

10,1%

16,1%

20,2%

1,2%

17,1%

8,7%
10,7%

16,1%
17,2%

0,9%

15,8%

Mafra Portugal



População residente no Concelho de Mafra e em Portugal segundo o 
nível de habilitação – 2001 e 2011
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Evolução Taxas Natalidade e Mortalidade, no Concelho de Mafra e em Portugal (0/00)
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Caracterização Socioeconómica
Distribuição das empresas, segundo 
os sectores de actividade (2010)
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Procura Educativa
Análise Financeira



Agrupamento de 
Escolas

Escola não Agrupada

Nº 
Alunos 
PRÉ

1º 2º e3º SEC Sec
prof Total

N.º de 
Alunos 
NEE

N.º de 
Alunos 
PCA

N.º de 
Alunos 
CEF

N.º 
Docentes

N.º Médio alunos/turma

1.º 
CEB

2.º 
CEB

3.º 
CEB

Sec.
Regular

Sec.
Profi.

António Bento Franco –

Ericeira
448 981 532 0 0 1.961 50 43 12 126 22 23 21 0 0

Prof. Armando de 

Lucena - Malveira
273 633 574 0 0 1.480 84 35 60 135 21 26 25 0 0

Mafra 511 1.183 1.142 0 0 2.836 168 43 10 227 23 27 25 0 0

Venda do Pinheiro 550 858 715 0 0 2.123 132 0 30 141 25 25 26 0 0

Colégio Miramar 0 0 1.013 80 0 1.093 65 0 0 64 0 24 26 27 0

Colégio Santo André 0 0 519 207 0 726 83 0 0 59 0 26 27 23 0

Escola Secundária José 

Saramago - Mafra
0 0 0 2.021 266 2.287 51 0 0 150 0 0 0 26 21

Escola Técnica e 

Profissional de Mafra
0 0 0 0 313 313 0 0 0 20 0 0 0 0 22

Total (ou média) do 

Concelho
1.782 3.655 3.976 2.308 579 12.819 633 121 112 922 23 25 25 25 21



Agrupamento de Escolas
Escola não Agrupada

Despesa/Aluno

Educação 
Pré-Escolar 1.º CEB 2.º/3.º CEB Secundário

António Bento Franco – Ericeira 2.981,47€ 3.072,53€ 4.778,52€ -

Prof. Armando de Lucena -

Malveira
2.765,93€ 3.117,50€ 4.903,61€ -

Mafra 2.619,44€ 2.754,83€ 3.961,19€ -

Venda do Pinheiro 2.773,46€ 2.907,65€ 3.296,13€ -

Colégio Miramar - - 2.946,77€ 3.198,30€Colégio Miramar - - 2.946,77€ 3.198,30€

Colégio Santo André - - 3.286,63€ 3.708,17€

Escola Secundária José 

Saramago - Mafra
- - - 2.264,04€

Escola Técnica e Profissional de 

Mafra
- - - -

Média do Concelho 2.785,07€ 2.963,13€ 3.862,14€ 3.056,84€

Despesa total educação no Concelho (2012): 39.430.788,23€ (CMM e MEC).

Investimento em Edifícios (construção e locação): 25.769.323,27€ em três anos.

Encargo anual presente de 4.000.000€ para Autarquia e 159.832,57€ MEC (construção da Escola 

Secundária José Saramago).



Resultados Escolares
(Indicadores)



Indicador- Qualificações Escolares das Mães e Resultados Escolares dos Alunos –

1.º Ciclo
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1.º Quadrante: 37,9%;1.346 alunos.4.º Quadrante: 16,8%; 597 alunos.
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3.º Quadrante: 26,7%; 950 alunos. 2.º Quadrante: 18,6%; 662 
alunos.



Indicador- Qualificações Escolares das Mães e Resultados Escolares dos Alunos-

2.º e 3.º Ciclos

5

4.º Quadrante: 8,3%; 376 alunos. 1.º Quadrante: 17,8%; 802 alunos.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0

1

2

3

4

Qualificação da mãe

R
e
su
lt
a
d
o
s 
d
o
s 
a
lu
n
o
s

Número de alunos

3.º Quadrante: 43,9%; 1.982 alunos. 2.º Quadrante: 29,9%; 1.351 alunos.



Indicador- Qualificações Escolares das Mães e Resultados Escolares dos Alunos-

ensino secundário
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Agrupamento de Escolas /Escola não Agrupada

1.º Ciclo do Ensino Básico

Taxa de 
Sucesso

Taxa de 
Sucesso 

Alunos com 
ASE

Duração média 
por ciclo de 
estudos (no 

tempo previsto)

Indicadores- Taxa de Sucesso (1.º ciclo) e 

Taxa de Conclusão de estudos no tempo previsto

ASE tempo previsto)

António Bento Franco - Ericeira 98,5% 96,1% 91,5%

Prof. Armando de Lucena - Malveira 94,9% 89,4% 86,0%

Mafra 98,2% 97,0% 95,4%

Venda do Pinheiro 96,4% 95,5% 86,3%

Média do Concelho 97,0% 94,2% 90,6%

Média Nacional 93,1% - -



Agrupamento de Escolas /
Escola não Agrupada

2.º/3.º Ciclos do Ensino Básico

Taxa de 
Sucesso 
(2.º ciclo)

Taxa de 
Sucesso 
(3.º ciclo)

Taxa de 
Sucesso 

Alunos com 
ASE

(2.º ciclo)

Taxa de 
Sucesso 
Alunos 
com ASE
(3.º ciclo)

Taxa de 
Abandono 
Escolar

Taxa de 
Conclusão 

CEF

Taxa de 
desistência 

CEF

Indicadores- Taxa de Sucesso (2.º e 3.º ciclos) 

Taxa de Abandono Escolar

Taxa de Conclusão e de Desistência nos CEF

(2.º ciclo) (3.º ciclo)

António Bento Franco - Ericeira 89,1% 79,1% 82,3% 76,4% 0,0% 100,0% 0,0%

Prof. Armando de Lucena - Malveira 83,7% 69,9% 79,1% 63,9% 0,3% 95,0% 5,0%

Mafra 91,2% 80,4% 91,8% 82,0% 0,2% 90,0% 50,0%

Venda do Pinheiro 85,2% 85,9% 78,3% 85,1% 0,0% 96,8% 3,3%

Colégio Miramar 83,6% 70,2% 76,2% 68,5% 0,0% - -

Colégio Santo André 96,0% 77,3% - 67,0% 0,2% - -

Média do Concelho 88,1% 77,1% 81,5% 73,8% 0,1% 96,4% 8,0%

Média Nacional 90,6% 89,3% - - - - -



Agrupamento de Escolas /Escola 
não Agrupada

2.º/3.º Ciclo do Ensino Básico

Média 
classif. 

internas –
6.º ano

Média 
classif. 

externas-
6.º ano

Média 
classif. 

internas –
9.º ano

Média 
classif. 

externas-
9.º ano

Duração 
média por 
ciclo de 

estudos (no 
tempo 

previsto) –

Duração 
média por 
ciclo de 

estudos (no 
tempo 

previsto) –

Indicadores- Média das classificações internas e externas (6.º e 9.º)

Taxa de Conclusão de estudos no tempo previsto (2.º e 3.º ciclos)

previsto) –
2.º CEB

previsto) –
3.º CEB

António Bento Franco - Ericeira 3,20 2,95 2,90 2,70 100,0% 90,6%

Prof. Armando de Lucena - Malveira 3,23 2,82 2,96 2,84 73,1% 73,1%

Mafra 3,29 3,05 3,08 3,10 92,2% 89,8%

Venda do Pinheiro 3,10 3,06 3,02 2,86 92,2% 84,2%

Colégio Miramar 3,33 3,45 2,99 3,26 94,1% 76,9%

Colégio Santo André 3,26 3,81 3,09 3,89 94,6% 77,1%

Média do Concelho 3,23 3,19 3,01 3,11 90,2% 83,1%



Agrupamento de Escolas 
/Escola não Agrupada

Ensino Secundário

Taxa de 
Sucesso 

Taxa de 
Sucesso 

Taxa de 
Sucesso 

Taxa de 
conclusão 

Taxa de 
desistência Média 

classif.
Média 
classif.

Duração 
média por 
ciclo de 

Indicadores- Taxa de Sucesso (ensino regular e profissional)
Taxas de conclusão e desistência- cursos profissionais 

Média das classificações internas e externas
Taxa de Conclusão de estudos no tempo previsto

Sucesso 
(ensino 
regular)

Sucesso 
(ensino 
prof.)

Sucesso 
Alunos 
com ASE

conclusão 
cursos 
prof.

desistência 
cursos 
prof.

classif.
internas 

classif.
externas

ciclo de 
estudos 
no tempo 
previsto) 

Colégio Miramar 81,3% - 94,7% - - 13,38 11,57 85,7%

Colégio Santo André 84,7% - 84,0% - - 13,81 13,23 88,0%

Escola Secundária José Saramago 
- Mafra

82,0% 60,3% 79,7% 35,9% 0,0% 13,99 11,21 89,9%

Escola Técnica e Profissional de 
Mafra

- 74,1% 79,2% 75,0% 36,8% - - -

Média do Concelho  82,6% 67,2% 84,4% 57,4% 10,9% 13,73 12,00 89,1%

Média Nacional 78,8% - - - - - - -



METODOLOGIA
BSC (BALANCED SCORECARD)



BSC (BALANCED SCORECARD)BSC (BALANCED SCORECARD)

� Utilizada em Gestão estratégica;

� Ferramenta integrada para formulação, implementação, avaliação

e controlo de estratégias;

� Alinha a organização (PEM) com a estratégia;

� Articula a estratégia com o orçamento;� Articula a estratégia com o orçamento;

� Acompanha a execução da estratégia;

� Reflecte o equilíbrio entre objectivos de curto e longo prazo;

� Assenta em indicadores financeiros e não financeiros;

� Apresenta Medidas de resultado e de acção;

� Focaliza perspectivas externas (financeira e cliente) e

internas (processos, aprendizagem, inovação e infraestruturas)

1992 - Robert S. Kapland (Harvard Buisness School) e David P. Norton (Renaissance Solutions) – Artigo sobre BSC 

para planeamento estratégico e medição da performance das organizações, na Harvard Buisness Review



O Melhor Concelho para EstudarO Melhor Concelho para Estudar

Visão, Missão e Valores

Visão 

Missão 

Excelência, Cidadania, Qualidade, Eficiência, RigorExcelência, Cidadania, Qualidade, Eficiência, Rigor

Prestar um Serviço de Educação de QualidadePrestar um Serviço de Educação de Qualidade

Valores 



Stakeholders

Pais e Encarregados de 
Educação

Empresas e Associações 
empresariais

Centro de Saúde de 
Mafra

Centro de Formação da 
Associação de Escolas Rómulo de 

Carvalho

Forças Militares e de 
Segurança

Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP)

Câmara Municipal de Mafra

Agrupamentos de Escolas e 
estabelecimentos de educação e 

ensino

I N T E R N O S

Ministério da Educação e 
Ciência

Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino 

Profissional

E X T E R N O S
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Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ)

Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS)

Escola Secundária José 
Saramago - Mafra 

Colégios Miramar e Santo 
André 

Estabelecimentos de Educação 
da rede privada 

Estabelecimentos de Educação 
da rede solidária (IPSS)Escola Técnica e Profissional de 

Mafra 

AlunosPessoal Docente

Pessoal não Docente

Palácio e Tapada 
Nacional de Mafra

Entidades 
Promotoras de 

Cultura

Associações culturais e 
recreativas e desportivas

Organizações Não-
Governamentais (ONG)

Conselho Municipal de Educação



FORÇASFORÇAS

• Crescente número de crianças e alunos matriculados nos estabelecimentos de

educação e ensino;

• Oferta desportiva e cultural Municipal;

• Cobertura de todo o território por Bibliotecas Escolares e Municipais a funcionar

em rede;

• Existência de Carta Educativa, homologada, e funcionamento regular do Conselho

Municipal de Educação;

Análise SWOT
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Municipal de Educação;

• Articulação entre os Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas;

• Formação integral dos alunos e ocupação de tempos livres (desenvolvimento de

projetos e clubes);

• Generalização da oferta da educação pré-escolar, desde os três anos de idade;

• Requalificação e modernização da generalidade do parque escolar, ao nível de

instalações e apetrechamento;

• Existência de Centros Educativos devidamente apetrechados;



FORÇASFORÇAS

• Oferta Educativa diversificada- Percursos Curriculares Alternativos (PCA); Cursos de

Educação e Formação de Adultos e Jovens (CEF) e Cursos Profissionais (CP), educação

especial (unidades de ensino estruturado e de apoio especializado);

• Resposta adequada no âmbito da educação especial (unidades de ensino estruturado

e de apoio especializado);

• Generalização da escola a tempo inteiro e da oferta de atividades de
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• Generalização da escola a tempo inteiro e da oferta de atividades de

enriquecimento curricular;

• Existência de 16 Associações de Pais e Encarregados de Educação no Concelho;

• Resultados escolares concelhios superiores aos nacionais no 1.º ciclo e no ensino

secundário e cumprimento do ciclo de estudos no tempo previsto;

• Baixa taxa de abandono escolar aos 15 anos de idade;

• Elevada conclusão de percursos alternativos (Cursos de Educação e Formação).



FRAQUEZASFRAQUEZAS

• Insuficiente articulação vertical entre o ensino básico (6) e secundário (4);

• Insuficiente articulação horizontal ao nível de pré-escolar, ensino básico e ensino

secundário;

• Taxas de sucesso inferiores na transição entre ciclos ;

• Resultados escolares concelhios inferiores aos nacionais principalmente no 3.º

ciclo (taxas de sucesso);
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• Diferencial significativo entre as classificações internas e externas;

• Falta de recursos humanos, o que dificulta a dinamização das bibliotecas escolares

do 1.º ciclo do ensino básico;

• Elevado n.º de alunos por turma;

• Pouco envolvimento dos pais e encarregados de educação no acompanhamento

escolar dos alunos;

• Degradação dos edifícios da EB Prof. Armando de Lucena (Malveira) e António Bento

Franco (Ericeira).



OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

• Localização estratégica do Concelho de Mafra em termos de acessibilidades e património natural e

histórico;

• Aumento da população residente no Concelho de Mafra (41,1%), nomeadamente da população

jovem;

• Aumento progressivo da escolarização da população residente no Concelho de Mafra;

• Respostas Sociais desenvolvidas pelas IPSS’s;

• Existência da APERCIM que pode vir a desenvolver respostas sociais;

• Promoção da inclusão social de jovens em risco através da potencial articulação com a CPCJ;
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• Promoção da inclusão social de jovens em risco através da potencial articulação com a CPCJ;

• Promoção de formação ao pessoal docente através do Centro de Formação da Associação de

Escolas Rómulo de Carvalho (Mafra);

• Inserção profissional dos jovens através de uma potencial intervenção articulada entre o Centro

de Emprego e o GIP;

• Reforço de Parcerias entre os vários Agentes Locais;

• Possibilidade de desenvolver respostas educativas adequadas à população adulta;

• Possibilidade de desenvolvimento de mais respostas por parte do Programa Escola Segura;

• Colocação de trabalhadores em contrato emprego-inserção para apoio a salas de actividade na

educação pré-escolar.



AMEAÇASAMEAÇAS

• Conjuntura económica e financeira do país com elevadas taxas de desemprego

nacionais;

• Alterações legislativas tardias e frequentes;

• Dificuldades na obtenção de respostas atempadas por parte da tutela;

• Insuficiência de recursos humanos;

• Desproporcionalidade entre a oferta formativa e o mercado de trabalho;
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• Desproporcionalidade entre a oferta formativa e o mercado de trabalho;

• Predominância de actividades profissionais que não exigem mão-de-obra

qualificada;

• Sazonalidade do mercado de trabalho (Ericeira);

• Inexistência de respostas adequadas no âmbito da educação especial na Escola

Secundária José Saramago (Mafra) (unidades de ensino estruturado e de apoio

especializado).



Mapa Estratégico

Vector Estratégico: Formação integral do aluno

Perspectiva N.º Objectivo

Cliente 1 Sensibilizar para a promoção e prevenção da saúde

Cliente 2 Sensibilizar no âmbito da adopção de comportamentos que visem a segurança

Cliente 3 Educar para a cidadania e desenvolvimento cívico

Cliente 4 Promover a educação ambiental e valorização do património natural

Cliente 5 Valorizar o património cultural

Vector Estratégico: Prestação de Serviço Educativo

Perspectiva N.º Objectivo

Cliente 6 Garantir igualdade de oportunidades no acesso à educação/ formação

Cliente 7 Promover um serviço de educação e de formação de referência e adequado à procura
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Cliente 7 Promover um serviço de educação e de formação de referência e adequado à procura

Aprendizagem 8 Investir na qualificação do pessoal docente e não docente

Processo 9 Garantir  adequadas condições de segurança na escola e zonas envolventes

Processo 10 Garantir equipamentos educativos de qualidade em todos os níveis de ensino

Aprendizagem 11 Incentivar a formação contínua da população, promovendo a empregabilidade e o empreendedorismo

Financeira 12 Aferir os custos por aluno anualmente nas Escolas e Colégios com contrato de Associação

Financeira 13 Rentabilizar os recursos materiais e financeiros disponíveis

Financeira 14 Aumentar as receitas próprias

Vector Estratégico: Sucesso Educativo 

Perspectiva N.º Objectivo

Cliente 15 Reforçar a aprendizagem (aquisição de conhecimentos) em diversos domínios

Processo 16 Assegurar a articulação horizontal e vertical entre Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas

Processo 17
Promover respostas socioeducativas que permitam às famílias conciliar a atividade 
familiar/profissional/escolar

Processo 18 Envolver as famílias no processo educativo

Processo 19 Fomentar a relação do trinómio "Escola-Empresas-Instituições"



Mapa de Iniciativas Estratégicas

-Ponto de ligação entre a estratégia e a componente operacional da educação,

representam os meios essenciais para a melhor concretização da estratégia.

N.º INICIATIVAS

1 Fomentar nos alunos uma atitude de prevenção e promoção da saúde

2 Potenciar nos alunos uma cultura de prevenção e promoção da segurança

3 Desenvolver nos alunos uma cultura de respeito pela diversidade e pela diferença
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4 Desenvolver nos alunos uma cultura de respeito pela valorização e proteção do meio ambiente

5 Fortalecer a identidade cultural concelhia

6 Criar ofertas curriculares adequadas

7 Promover a inclusão de todas as crianças e jovens

8 Criar modalidades de apoio ao currículo

9 Melhorar a divulgação das ofertas curriculares existentes

10 Assegurar as condições de frequência da escolaridade obrigatória

11 Otimizar recursos humanos e materiais

12 Abertura do Pólo da Escola Técnica e Profissional na Ericeira 



Mapa de Iniciativas Estratégicas (cont.)

N.º INICIATIVAS

13 Rever a delimitação dos territórios educativos e encaminhamentos

14 Melhorar o aproveitamento na disciplina de Português

15 Melhorar o aproveitamento na disciplina de Matemática 

16 Reforçar o ensino das línguas estrangeiras (inglês, francês, espanhol e alemão)

17 Reforçar o ensino das Ciências Experimentais (ciências naturais, ciências físico-químicas, biologia, 
geologia, física, química)
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18 Reforçar o ensino das Ciências Sociais e Humanas (história e geografia de Portugal, história, 
geografia, filosofia, psicologia, economia)

19 Reforçar o ensino das expressões e artes (educação visual, educação tecnológica, plástica, educação 
física, história e cultura das artes, geometria descritiva, oficina de artes)

20 Promover o Sucesso Escolar

21 Promover a utilização das TIC

22 Promover no aluno a autonomia e a busca ativa do conhecimento

23 Criar condições físicas de segurança, apoiada em equipamentos e recursos humanos

24 Construir e equipar a nova Escola Básica da Malveira



Mapa de Iniciativas Estratégicas (cont.)

N.º INICIATIVAS

25 Construir e equipar a nova Escola Básica da Ericeira

26 Analisar criteriosamente a rede escolar  

27 Reforçar mecanismos de comunicação e espaços de diálogo tendo em vista a adoção de 
procedimentos comuns e a divulgação de boas práticas

28 Disponibilizar serviços para a ocupação de crianças e jovens fora do horário e calendários escolares

29 Implementar ações de formação/ sensibilização para as famílias
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29 Implementar ações de formação/ sensibilização para as famílias

30 Criar e consolidar a rede de parcerias com o tecido empresarial

31 Garantir um plano de formação profissional adequado às necessidades

32 Criar/planificar programas e projetos que estimulem a participação ativa

33 Criar condições para a empregabilidade e estímulo à criação do próprio emprego

34 Dotar as escolas com verbas para execução orçamental de forma a gerar igualdade de 
oportunidades

35 Inventariar e divulgar listas de recursos materiais definindo critérios comuns da utilização dos 
recursos

36 Robustecer a autonomia financeira



Mapa de Indicadores

- Permitem quantificar a evolução do plano em direcção ao cumprimento do objectivo.

-Quadro de indicadores (107) com os respectivos resultados, induzidos pelos indicadores de acção.

N.º Indicador
METAS

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

1.1.

N.º de ações/projetos no âmbito da promoção e prevenção da saúde
implementados individualmente ou em articulação 

Autarquia/Escolas/Serviços públicos de saúde/Outros

n+1 n+1 n+1 n+1

1.2.
N.º de participantes nas ações/projetos no âmbito da saúde (alunos, 

docentes, funcionários, pais, etc.)
n+2% n+2% n+2% n+2%

N.º de ações/projetos no âmbito da adoção da promoção da segurança
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2.1.

N.º de ações/projetos no âmbito da adoção da promoção da segurança
implementados individualmente ou em articulação 

Autarquia/Escolas/Serviços públicos e municipais de segurança/Outros

n+1 n+1 n+1 n+1

2.2.
N.º de participantes nas ações/projetos no âmbito da segurança (alunos, 

docentes, funcionários, pais, etc.)
n+2% n+2% n+2% n+2%

3.1.

N.º de ações/projetos no âmbito da promoção da cidadania
implementados individualmente ou em articulação 

Autarquia/Escolas/IPSS/ONG/Outros

n+1 n+1 n+1 n+1

3.2.

N.º de alunos que integram o Quadro de Valor, no sentido do 
reconhecimento pela comunidade escolar de comportamentos e valores 

exemplares

n+2% n+2% n+2% n+2%

3.3. N.º de processos disciplinares instaurados n-2% n-2% n-2% n-2%

4.1.

N.º de ações/projetos no âmbito da defesa do ambiente e valorização 
do património natural implementados individualmente ou em articulação 
Autarquia/Escolas/Tapada Nacional/VEOLIA/outros

n+1 n+1 n+1 n+1

5.1.

N.º de ações/projetos no âmbito da valorização do património cultural 
implementados individualmente ou em articulação 

Autarquia/Escolas/Palácio Nacional, Museus Municipais, Bibliotecas 

Municipais/Outros

n+1 n+1 n+1 n+1



Mapa de Indicadores (cont.)

N.º Indicador
METAS

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

6.1. Taxa de cobertura em PCA e CEF 100% 100% 100% 100%

6.2. Taxa de cobertura de cursos profissionais 100% 100% 100% 100%

6.3.
Taxa de cobertura de adultos a frequentar as diversas modalidades 
de EFA

100% 100% 100% 100%

7.1. Taxa de cobertura relativa a alunos com NEE integrados em turma 100% 100% 100% 100%

7.2.
Taxa de cobertura relativa aos alunos em Unidades de 
Multideficiência ou em Unidades de Ensino Estruturado

100% 100% 100% 100%

7.3. Taxa de cobertura de crianças e jovens apoiados pela APERCIM 100% 100% 100% 100%

7.4.
Taxa de cobertura relativa a alunos que usufruem de transportes
escolares adaptados

100% 100% 100% 100%

Taxa de cobertura de alunos com Apoio Pedagógico Acrescido 
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8.1.
Taxa de cobertura de alunos com Apoio Pedagógico Acrescido 
(APA)

100% 100% 100% 100%

8.2.
Taxa de cobertura de alunos com Apoio ao Estudo (AE) no 3.º 
ciclo do ensino básico e secundário

100% 100% 100% 100%

8.3. Taxa de cobertura de alunos em salas de estudo 100% 100% 100% 100%

9.1. Criação do catálogo de ofertas a nível concelhio e sua atualização 1 1 1 1

9.2.
N.º de ações de informação desenvolvidas para alunos, pessoal 
docente e Encarregados de Educação 

n+1 n+1 n+1 n+1

9.3. % de participantes em ações de informação para alunos 100% 100% 100% 100%

9.4.
% de participantes em ações de informação para Encarregados 
de Educação

n+5% n+5% n+5% n+5%

9.5. % de participantes em ações de informação para pessoal docente 70% 80% 90% 100%

10.1.
Taxa de cobertura de alunos e famílias beneficiários de apoio 
socioeconómico

100% 100% 100% 100%

10.2.
Taxa de cobertura de manuais solicitados às bolsas de manuais 
escolares

100% 100% 100% 100%

10.3. Taxa de abandono / saída escolar precoce 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%



Mapa de Indicadores (cont.)

N.º Indicador
METAS

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

11.1.
N.º de ações de boas práticas articuladas entre estabelecimentos 
de ensino do Agrupamento e escolas não agrupadas

5 6 7 8

11.2.

N.º de manuais escolares uniformizados em todos os níveis de 
ensino e disciplinas entre todos os agrupamentos, escola secundária 

e Colégios com contrato de associação

n+1 n+1 n+1 n+1

12.1. Abertura de polo da Escola Técnica e Profissional na Ericeira 1

13.1. N.º de reuniões de preparação 1 1 1 1

14.1.
Valor do desvio da classificação interna para o 4.º ano 
(português), face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

14.2.
Valor do desvio da classificação externa para o 4.º ano 

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)
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14.2.
Valor do desvio da classificação externa para o 4.º ano 

(português), face à média nacional
≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

14.3.
Valor do desvio da classificação interna para o 6.º ano 
(português), face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

14.4.
Valor do desvio da classificação externa para o 6.º ano 
(português), face à média nacional

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

14.5.
Valor do desvio da classificação interna para o 9.º ano 
(português), face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

14.6.
Valor do desvio da classificação externa para o 9.º ano 
(português), face à média nacional

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

14.7.
Valor do desvio da classificação interna para o 12.º ano 
(português), face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

14.8.
Valor do desvio da classificação externa para o 12.º ano 
(português), face à média nacional

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

15.1.
Valor do desvio da classificação interna para o 4.º ano 
(matemática), face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)



Mapa de Indicadores (cont.)

N.º Indicador
METAS

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

15.2.
Valor do desvio da classificação externa para o 4.º ano 
(matemática), face à média nacional

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

15.3.
Valor do desvio da classificação interna para o 6.º ano 
(matemática), face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

15.4.
Valor do desvio da classificação externa para o 6.º ano 

(matemática), face à média nacional
≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

15.5.
Valor do desvio da classificação interna para o 9.º ano 
(matemática), face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

15.6.
Valor do desvio da classificação externa para o 9.º ano 

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)
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15.6.
Valor do desvio da classificação externa para o 9.º ano 
(matemática), face à média nacional

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

15.7.
Valor do desvio da classificação interna para o 12.º ano 
(português), face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

15.8.
Valor do desvio da classificação externa para o 12.º ano 
(matemática), face à média nacional

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

16.1.
Taxa de Sucesso das línguas estrangeiras (inglês, francês, 
espanhol), no 2.º ciclo, face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

16.2.
Taxa de Sucesso das línguas estrangeiras (inglês, francês, 
espanhol), no 3.º ciclo, face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

16.3.

Taxa de Sucesso das línguas estrangeiras (inglês, francês, 
espanhol), nos Cursos de Educação e Formação (CEF) tipo 3, face à 

média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

16.4.
Taxa de Sucesso das línguas estrangeiras (inglês, francês, 
espanhol), no ensino secundário, face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)



Mapa de Indicadores (cont.)

N.º Indicador
METAS

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

16.5.
Taxa de Sucesso das línguas estrangeiras (inglês, francês, 
espanhol), no ensino profissional, face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

16.6. % de alunos inscritos nas AEC de inglês no 1.º ciclo 92% 93% 94% 95%

17.1.
Taxa de Sucesso das ciências experimentais (ciências naturais), 
no 2.º ciclo, face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

17.2.
Taxa de Sucesso das ciências experimentais (ciências naturais e 
físico-química), no 3.º ciclo, face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

17.3.
Taxa de Sucesso das ciências experimentais (biologia, geologia, 
física e química), face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)
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física e química), face à média concelhia

18.1.
Taxa de Sucesso das ciências sociais e humanas (história e 
geografia de Portugal), no 2.º ciclo, face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

18.2.
Taxa de Sucesso das ciências sociais e humanas (história e 
geografia), no 3.º ciclo, face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

18.3.
Taxa de Sucesso das ciências sociais e humanas (história, 
geografia, filosofia, psicologia e economia), face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

19.1.

Taxa de Sucesso das expressões e artes (educação visual, 
educação tecnológica e educação física), no 2.º ciclo, face à média 

concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

19.2.

Taxa de Sucesso das expressões e artes (educação visual, 
educação tecnológica e educação física), no 3.º ciclo, face à média 

concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

19.3.

Taxa de Sucesso das expressões e artes (história e cultura das 
artes, geometria descritiva e oficina de artes), no ensino 

secundário, face à média concelhia

≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

20.1. Taxa de Sucesso- 1º ciclo, face à média concelhia ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)



Mapa de Indicadores (cont.)

N.º Indicador

METAS

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

20.2. Taxa de Sucesso- 2º ciclo, face à média concelhia ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

20.3. Taxa de Sucesso- 3º ciclo, face à média concelhia ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

20.4. Taxa de Sucesso -CEF (tipo 3), face à média concelhia ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

20.5. Taxa de Sucesso- Secundário, face à média concelhia ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

20.6. Taxa de Sucesso - Profissional, face à média concelhia ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

21.1. N.º de ações/ projetos no âmbito da promoção das TIC ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

22.1. % de alunos que frequentam os clubes escolares/ academias n+2% n+2% n+2% n+2%

22.2. % de alunos que frequentam projetos e atividades n+2% n+2% n+2% n+2%

Mafra: “O MELHOR CONCELHO PARA ESTUDAR”

22.2. % de alunos que frequentam projetos e atividades n+2% n+2% n+2% n+2%

22.3. % de alunos que frequentam a Biblioteca Escolar n+2% n+2% n+2% n+2%

22.4.
N.º de alunos premiados no âmbito do Quadro de Mérito 
Municipal

20 20 20 20

23.1.
N.º de Exercício/simulacros realizados no âmbito dos Planos de 

Prevenção e de Emergência
2 2 2 2

23.2. N.º de incidentes (roubos, furtos, agressões) n-1 n-1 n-1 n-1

23.3. N.º de acidentes escolares n-1 n-1 n-1 n-1

24.1. Construir e equipar a nova Escola Básica da Malveira 1

25.1. Construir e equipar a nova Escola Básica da Ericeira 1

26.1. Reorganizar a rede escolar 1 1 1 1

27.1.
N.º de reuniões de Diretores de Agrupamentos e Escolas não 
Agrupadas

2 3 3 3

27.2.
N.º de reuniões de coordenadores do pré-escolar dos JI do 
concelho

2 3 3 3



Mapa de Indicadores (cont.)

N.º Indicador

METAS

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

20.2. Taxa de Sucesso- 2º ciclo, face à média concelhia ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

20.3. Taxa de Sucesso- 3º ciclo, face à média concelhia ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

20.4. Taxa de Sucesso -CEF (tipo 3), face à média concelhia ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

20.5. Taxa de Sucesso- Secundário, face à média concelhia ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

20.6. Taxa de Sucesso - Profissional, face à média concelhia ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

21.1. N.º de ações/ projetos no âmbito da promoção das TIC ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1) ≥(n-1)

22.1. % de alunos que frequentam os clubes escolares/ academias n+2% n+2% n+2% n+2%

22.2. % de alunos que frequentam projetos e atividades n+2% n+2% n+2% n+2%

Mafra: “O MELHOR CONCELHO PARA ESTUDAR”

22.2. % de alunos que frequentam projetos e atividades n+2% n+2% n+2% n+2%

22.3. % de alunos que frequentam a Biblioteca Escolar n+2% n+2% n+2% n+2%

22.4.
N.º de alunos premiados no âmbito do Quadro de Mérito 
Municipal

20 20 20 20

23.1.
N.º de Exercício/simulacros realizados no âmbito dos Planos de 

Prevenção e de Emergência
2 2 2 2

23.2. N.º de incidentes (roubos, furtos, agressões) n-1 n-1 n-1 n-1

23.3. N.º de acidentes escolares n-1 n-1 n-1 n-1

24.1. Construir e equipar a nova Escola Básica da Malveira 1

25.1. Construir e equipar a nova Escola Básica da Ericeira 1

26.1. Reorganizar a rede escolar 1 1 1 1

27.1.
N.º de reuniões de Diretores de Agrupamentos e Escolas não 
Agrupadas

2 3 3 3

27.2.
N.º de reuniões de coordenadores do pré-escolar dos JI do 
concelho

2 3 3 3



Mapa de Indicadores (cont.)

N.º Indicador
METAS

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

27.3.
N.º de reuniões de coordenadores do 1.º ciclo das EB1 do 
concelho

2 3 3 3

27.4.
N.º de reuniões de coordenadores de DP. Curricular do 2.º / 
3.º ciclos e secundário do concelho

2 3 3 3

27.5. N.º de reuniões de coordenadores de CEF do concelho 2 3 3 3

27.6.
N.º de reuniões de Coordenadores de Diretores de Turma do 
concelho

2 3 3 3

27.7. N.º de reuniões de Coordenadores da educação especial 2 3 3 3

27.8. N.º de reuniões dos Técnicos dos SPO do concelho 2 3 3 3

Mafra: “O MELHOR CONCELHO PARA ESTUDAR”

27.8. N.º de reuniões dos Técnicos dos SPO do concelho 2 3 3 3

27.9.

N.º de reuniões de articulação entre os níveis e ciclos de 
ensino subsequentes (intra-agrupamentos e escolas não 
agrupadas

2 2 2 2

28.1. Taxa de cobertura dos serviços da CAF 100% 100% 100% 100%

28.2. Taxa de cobertura das AEC 100% 100% 100% 100%

28.3.
Taxa de cobertura dos serviços de ocupação de tempos livres, 
de caráter lúdico-cultural e desportivo (2.º/ 3.º ciclo e secundário)

100% 100% 100% 100%

29.1.

% de pais/enc. Educação/familiares participantes nos 
Workshops/Eventos/Jornadas/Escolas de Pais/Ações de 

sensibilização

n+5% n+5% n+5% n+5%

29.2.
N.º de atividade/projetos promovidos pelas associações de pais 
na escola

n+1 n+1 n+1 n+1

29.3.
N.º de reuniões realizadas entre todas as Associações de Pais do 
Concelho

3 3 3 3

30.1. % de estágios/protocolos efetuados em empresas do concelho 50% 55% 65% 75%



Mapa de Indicadores (cont.)

N.º Indicador
METAS

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

30.2.
% de estágios/protocolos efetuados em empresas fora do 
concelho

50% 45% 35% 25%

30.3. % de alunos empregados pós-estágio n+5% n+5% n+5% n+5%

30.4. % de alunos inscritos em estágios profissionais (IEFP) 10% 15% 20% 25%

31.1.
N.º de horas de ações de formação realizadas para o pessoal 
docente

35 35 35 35

31.2.
N.º de horas de ações de formação realizadas para o pessoal 
não docente

35 35 35 35

32.1.

N.º de cursos EFA, alfabetização, recorrente noturno, 
formação contínua em diversas áreas (comércio, serviços, n+1 n+1 n+1 n+1

Mafra: “O MELHOR CONCELHO PARA ESTUDAR”

32.1. formação contínua em diversas áreas (comércio, serviços, 

indústria, agricultura)

n+1 n+1 n+1 n+1

33.1.

N.º de participantes nos cursos EFA, alfabetização, recorrente 
noturno, formação contínua em diversas áreas (comércio, 

serviços, indústria, agricultura)

n+2% n+2% n+2% n+2%

33.2.

N.º de participantes nos cursos EFA, alfabetização, recorrente 
noturno, formação contínua em diversas áreas (comércio, 

serviços, indústria, agricultura) que ficaram empregados (outrem 

ou por conta própria)

20% 20% 20% 20%

34.1. Custo médio do aluno nos diferentes ciclos de estudos n-1 n-1 n-1 n-1

35.1. Diminuição da despesa do investimento em recursos materiais n-1 n-1 n-1 n-1

36.1.
Valor angariado em atividades estabelecidas no PAA/ ou 
projetos financiados/ou outras fontes

n+1 n+1 n+1 n+1

36.2.
Valor angariado nos serviços disponibilizados pela Escola 
(bufete, papelaria, outros)

n+1 n+1 n+1 n+1
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MISSÃO: “PRESTAR UM SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”MISSÃO: “PRESTAR UM SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE”

VISÃOVISÃO:: “O“O MELHORMELHOR CONCELHOCONCELHO PARAPARA ESTUDAR”ESTUDAR”

ANÁLISE SWOT
FORÇASFORÇAS

Crescente n.º de crianças e alunos matriculados nos estabelecimentos de educação e ensino

Oferta desportiva e cultural Municipal

Cobertura de todo o território por Bibliotecas Escolares e Municipais a funcionar em rede

Existência de Carta Educativa, homologada, e funcionamento regular do Cons. Mun. de Educ.

Articulação entre os Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas

Formação integral dos alunos e ocupação de tempos livres

N.
º

OBJETIVOS N.º INICIATIVAS N.º INDICADORES

1
Sensibilizar para a promoção e 
prevenção da saúde

1
Fomentar nos alunos uma atitude de prevenção e 
promoção da saúde

1.1.
N.º de ações/projetos no âmbito da promoção e prevenção da saúde implementados individualmente ou em articulação Autarquia/Escolas/Serviços públicos de 
saúde/Outros

1.2. N.º de participantes nas ações/projetos no ambito da saúde (alunos, docentes, funcionários, pais, etc)

2
Sensibilizar no âmbito da 
adopção de comportamentos 
que visem a segurança

2
Potenciar nos alunos uma cultura de prevenção e 
promoção da segurança 

2.1.
N.º de ações/projetos no âmbito da adopção da promoção da segurança implementados individualmente ou em articulação Autarquia/Escolas/Serviços públicos e 
municipais de segurança/Outros

2.2. N.º de participantes nas ações/projetos no âmbito da segurança (alunos, docentes, funcionários, pais, etc)

3
Educar para a cidadania e 
desenvolvimento cívico

3

Desenvolver nos alunos uma cultura de respeito 
pela diversidade e pela diferença (voluntariado, 
solidariedade interculturalidade, direitos humanos, 
não discriminação, etc.)

3.1. N.º de ações/projetos no âmbito da promoção da cidadania implementados individualmente ou em articulação Autarquia/Escolas/IPSS/ONG/Outros

3.2. N.º de alunos que integram o Quadro de Valor, no sentido do reconhecimento pela comunidade escolar de comportamentos e valores exemplares

3.3. N.º de processos disciplinares instaurados

VALORES
Excelência

Cidadania

Qualidade

Eficiência

Rigor
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77-- Promover Promover 

e adequado à e adequado à 
procuraprocura

77-- Promover Promover 
um serviço um serviço 
de de educeduc. e de . e de 
formform. de . de refref. . 
e adequado à e adequado à 

procuraprocura

1717-- Promover Promover 

familiar/profissiofamiliar/profissio
nal/escolarnal/escolar

1717-- Promover Promover 
respostas respostas 

socioeducativas socioeducativas 
que permitam às que permitam às 
famílias conciliar famílias conciliar 

a actividade a actividade 
familiar/profissiofamiliar/profissio

nal/escolarnal/escolar

88-- Investir na Investir na 
qualificação do qualificação do 

pessoal docente e pessoal docente e 
não docentenão docente

1111-- Incentivar a Incentivar a 
formação formação 

empreendedorisempreendedoris
momo

1111-- Incentivar a Incentivar a 
formação formação 

contínua da contínua da 
população, população, 

promovendo a promovendo a 
empregabilidade empregabilidade 

e o e o 
empreendedorisempreendedoris

momo

1212-- Aferir os Aferir os 

AssociaçãoAssociação

1212-- Aferir os Aferir os 
custos por aluno custos por aluno 
anualmenteanualmente nas nas 

Escolas e Escolas e 
Colégios comColégios com
contrato de contrato de 
AssociaçãoAssociação

1313-- Rentabilizar Rentabilizar 
os recursos os recursos 
materiais e materiais e 
financeiros financeiros 
disponíveisdisponíveis

1414-- Aumentar as Aumentar as 
receitas própriasreceitas próprias

prevenção da 
saúde

1-
Sensibilizar 
para a 

promoção e 
prevenção da 

saúde
segurança

2-
Sensibilizar  
(…) comport.  
que visem a 
segurança cívico

3- Educar 
para a 

cidadania e 
desenvolv. 
cívico

44-- Promover Promover 

naturalnatural

44-- Promover Promover 
a a EducEduc. . AmbAmb. . 
e valorização e valorização 

do do 
património património 
naturalnatural

5- Valorizar o 
património 
cultural

educeduc./ ./ formform. . 

66--Garantir a Garantir a 
igualdade de igualdade de 
oportunidadeoportunidade
s no acesso à s no acesso à 
educeduc./ ./ formform. . domíniosdomínios

1515--Reforçar a Reforçar a 
aprendizageaprendizage
m (…) em m (…) em 
diversos diversos 
domíniosdomínios

envolventesenvolventes

99-- Garantir  Garantir  
adequadas adequadas 
condições de condições de 
segurança na segurança na 
escola e zonas escola e zonas 
envolventesenvolventes de ensinode ensino

1010-- Garantir Garantir 
equipamentos equipamentos 
educativos de educativos de 
qualidade em qualidade em 
todos os níveis todos os níveis 

de ensinode ensino

1616-- Assegurar a Assegurar a 

Escolas e Escolas Escolas e Escolas 
não agrupadasnão agrupadas

1616-- Assegurar a Assegurar a 
articulação articulação 
horizontal e horizontal e 
vertical entre vertical entre 

Agrupamentos de Agrupamentos de 
Escolas e Escolas Escolas e Escolas 
não agrupadasnão agrupadas

1818-- Envolver as Envolver as 
famílias no famílias no 
processo processo 
educativoeducativo

1919-- Fomentar a Fomentar a 
relação do relação do 

trinómio "Escolatrinómio "Escola--
EmpresasEmpresas--

Instituições"Instituições"

FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNOFORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVOPRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVOPRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVOPRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO SUCESSO EDUCATIVOSUCESSO EDUCATIVOSUCESSO EDUCATIVOSUCESSO EDUCATIVO

Conselho Municipal 
de Educação

Externos

Formação integral dos alunos e ocupação de tempos livres

Generalização da oferta da educação pré-escolar, desde os três anos de idade

Requalificação e modernização da generalidade do parque escolar, ao nível de instalações e 

apetrechamento

Existência de Centros Educativos devidamente apetrechados

Oferta Educativa diversificada

Resposta adequada no âmbito da educação especial

Generalização da escola a tempo inteiro e da oferta de atividades de enriquecimento curricular

Existência de 16 Associações de Pais e Encarregados de Educação no Concelho

Resultados escolares concelhios superiores aos nacionais no 1.º ciclo e no ensino secundário e 

cumprimento do ciclo de estudos no tempo previsto 

Baixa taxa de abandono escolar aos 15 anos de idade

Elevada conclusão de percursos alternativos (Cursos de Educação e Formação) 

FRAQUEZASFRAQUEZAS
Insuficiente articulação vertical entre o ensino básico (6) e secundário (4)

Insuficiente articulação horizontal ao nível de pré-escolar, ensino básico e ensino secundário

Taxas de sucesso inferiores na transição entre ciclos

Resultados escolares concelhios inferiores aos nacionais principalmente no 3.º ciclo

Diferencial significativo entre as classificações internas e externas 

Falta de recursos humanos, o que dificulta a dinamização das bibliotecas escolares do 1.º ciclo do ensino 

básico

N.º de alunos por turma

Pouco envolvimento dos pais e encarregados de educação no acompanhamento escolar

Degradação dos edifícios da EB Prof. Armando de Lucena (Malv.) e Ant.Bento Franco (Eric.)

OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES 
Localização estratégica do Concelho de Mafra em termos de acessibilidades e património natural e 

histórico

Aumento da população residente no ConC. de Mafra (41,1%), nomeadamente população jovem

Aumento progressivo da escolarização da população residente no Concelho de Mafra

Respostas Sociais desenvolvidas pelas IPSS’s

Existência da APERCIM que pode vir a desenvolver respostas sociais

Promoção da inclusão social de jovens em risco através da potencial articulação com a CPCJ

Promoção de formação ao pessoal docente e não docente através do Centro de Formação da Associação 

de Escolas Rómulo de Carvalho (Mafra)

Inserção profissional dos jovens através de uma potencial intervenção articulada entre o Centro de 

Emprego e o GIP

Reforço de Parcerias entre os vários Agentes Locais

Possibilidade de desenvolver respostas educativas adequadas à população adulta

Possibilidade de desenvolvimento de mais respostas por parte do Programa Escola Segura

Colocação de trabalhadores em contrato emprego-inserção 

AMEAÇASAMEAÇAS

Conjuntura económica e financeira do país com elevadas taxas de desemprego nacionais

Alterações legislativas tardias e frequentes

Dificuldades na obtenção de respostas atempadas por parte da tutela

Insuficiência de recursos humanos

Desproporcionalidade entre a oferta formativa e o mercado de trabalho;

Sazonalidade do mercado de trabalho

Inexistência de respostas adequadas no âmbito da educação especial na Escola Secundária José 

Saramago (Mafra) 

não discriminação, etc.) 3.3. N.º de processos disciplinares instaurados

4
Promover a educação ambiental 
e valorização do património 
natural

4
Desenvolver nos alunos uma cultura de respeito 
pela valorização e proteção do meio ambiente

4.1.
N.º de ações/projetos no âmbito da defesa do ambiente e valorização do património natural implementados individualmente ou em articulação 
Autarquia/Escolas/Tapada Nacional/VEOLIA/outros

5 Valorizar o património  cultural 5 Fortalecer a identidade cultural concelhia 5.1.
N.º de ações/projetos no âmbito da valorização do património cultural implementados individualmente ou em articulação Autarquia/Escolas/Palácio Nacional, 
Museus Municipais, Bibliotecas Municipais/Outros

6
Garantir a igualdade de 
oportunidades no acesso à 
educação/ formação

6 Criar ofertas curriculares adequadas
6.1. Taxa de cobertura em PCA e CEF
6.2. Taxa de cobertura de cursos profissionais
6.3. Taxa de cobertura de adultos a frequentar as diversas modalidades de EFA

7 Promover a inclusão de todas as crianças e jovens

7.1. Taxa de cobertura relativa a alunos com NEE integrados em turma
7.2. Taxa de cobertura relativa aos alunos em Unidades de Multideficiência ou em Unidades de Ensino Estruturado
7.3. Taxa de cobertura de crianças e jovens apoiados pela APERCIM
7.4. Taxa de cobertura relativa a alunos que usufruem de transportes escolares adaptados

8 Criar modalidades de apoio ao currículo
8.1. Taxa de cobertura de alunos com Apoio Pedagógico Acrescido (APA)
8.2. Taxa de cobertura de alunos com Apoio ao Estudo (AE) no 3.º ciclo do ensino básico e secundário
8.3. Taxa de cobertura de alunos em salas de estudo

9
Melhorar a divulgação das ofertas curriculares 
existentes

9.1. Criação do catálogo de ofertas a nível concelhio e sua actualização
9.2. N.º de ações de informação desenvolvidas para alunos, pessoal docente e Encarregados de Educação 
9.3. % de participantes em ações de informação para alunos 
9.4. % de participantes em ações de informação para Encarregados de Educação
9.5. % de participantes em ações de informação para pessoal docente

10
Assegurar as condições de frequência da 
escolaridade obrigatória

10.1. Taxa de cobertura de alunos e famílias beneficiários de apoio socioeconómico

10.2. Taxa de cobertura de manuais solicitados às bolsas de manuais escolares

10.3. Taxa de abandono / saída escolar precoce

7
Promover um serviço de 
educação e de formação de 
referência e adequado à procura

11 Otimizar recursos humanos e materiais
11.1. N.º de ações de boas práticas articuladas entre estabelecimentos de ensino do Agrupamento e escolas não agrupadas

11.2.
N.º  de manuais escolares uniformizados em todos os níveis de ensino e disciplinas entre todos os agrupamentos, escola secundária e Colégios com contrato de 
associação

12
Abertura de polo da Escola Técnica e Profissional 
na Ericeira 

12.1. Abertura de polo da Escola Técnica e Profissional na Ericeira 

13
Rever a delimitação dos territórios educativos e 
encaminhamentos pedagógicos

13.1. N.º de reuniões de preparação

15
Reforçar a aprendizagem em 
diversos domínios

14
Melhorar o  aproveitamento na disciplina de 
português

14.1. Valor do desvio da classificação interna para o 4.º ano (português), face à média concelhia

14.2. Valor  do desvio da classificação externa para o 4.º ano (português), face à média nacional

14.3. Valor do desvio da classificação interna para o 6.º ano (português), face à média concelhia

14.4. Valor  do desvio da classificação externa para o 6.º ano (português), face à média nacional

14.5. Valor do desvio da classificação interna para o 9.º ano (português), face à média concelhia

14.6. Valor do desvio da classificação externa para o 9.º ano (português), face à média nacional

14.7. Valor do desvio da classificação interna para o 12.º ano (português), face à média concelhia

14.8. Valor do desvio da classificação externa para o 12.º ano (português), face à média nacional

15 Melhorar o aproveitamento na matemática

15.1. Valor do desvio da classificação interna para o 4.º ano (matemática), face à média concelhia

15.2. Valor do desvio da classificação externa para o 4.º ano (matemática), face à média nacional

15.3. Valor do desvio da classificação interna para o 6.º ano (matemática), face à média concelhia

15.4. Valor  do desvio da classificação externa para o 6.º ano (matemática), face à média nacional

15.5. Valor do desvio da classificação interna para o 9.º ano (matemática), face à média concelhia

15.6. Valor do desvio da classificação externa para o 9.º ano (matemática), face à média nacional

15.7. Valor do desvio da classificação interna para o 12.º ano (português), face à média concelhia

15.8. Valor do desvio da classificação externa para o 12.º ano (matemática), face à média nacional

16
Reforçar o ensino das línguas estrangeiras (inglês, 
francês, espanhol, alemão)

16.1. Taxa de sucesso das línguas estrangeiras (inglês, francês, espanhol), no 2.º ciclo, face à média concelhia

16.2. Taxa de sucesso das línguas estrangeiras (inglês, francês, espanhol), no 3.º ciclo, face à média concelhia

16.3. Taxa de sucesso das línguas estrangeiras (inglês, francês, espanhol), nos Cursos de Educação e Formação (CEF) tipo 3, face à média concelhia

16.4. Taxa de sucesso das línguas estrangeiras (inglês, francês, espanhol), no ensino secundário, face à média concelhia

16.5. Taxa de sucesso das línguas estrangeiras (inglês, francês, espanhol), no ensino profissional, face à média concelhia

16.6. % de alunos inscritos nas AEC de inglês no 1.º ciclo



Articulado com os projetos educativos dos Agrupamentos de Escolas e 

das Escolas não agrupadas, envolvendo todos os stakeolders, 

potenciando as características sociais e económicas do Concelho e 

materializando-se através de três vetores estratégicos de intervenção 

Mafra: “O MELHOR CONCELHO PARA ESTUDAR”

materializando-se através de três vetores estratégicos de intervenção 

que se consubstanciam em 19 objetivos, 36 iniciativas e 107 

indicadores, este Projeto Educativo fará de “Mafra” o:

Melhor Concelho para Estudar



Acompanhamento e Avaliação

Mafra: “O MELHOR CONCELHO PARA ESTUDAR”

Revisão das fichas de iniciativas 
e de indicadores

Análise do cumprimento de todo 
Analise trimestral

Ações
Medidas
Atividades
Objetivos
Resultados

Metas
estratégias

Análise do cumprimento de todo 
o projeto educativo, bem como a 
sua revisão

Analise trimestral



OBRIGADA

“O MELHOR CONCELHO PARA ESTUDAR”
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