






























 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 



Conselho Municipal de Educação 

11 de julho, 2019



Ano letivo 2018/ 2019 – População escolar e resultados académicos

• Total de alunos no AEVP:  2483 alunos

• Pré-escolar: 495 alunos

• 1CEB: 836 alunos 

– Retenção: 

• 2.º ano - 3 alunos; 

• 3.º ano - 1 aluno.

Conselho Municipal, 11 de julho de 2019



Ano letivo 2018/ 2019 – População escolar e resultados académicos

• 23CEB: 1152 alunos

– 5.º ano – 244 alunos - 0 retenções;

– 6.º ano – 230 alunos - 2 retenções (1 de ensino doméstico);

– 7.º ano – 201 alunos - 11 retenções;

– 8.º ano – 239 alunos - 5 retenções;

– 9.º ano – 238 alunos - 7 retenções (avaliação interna).

• Dos 1988 dos alunos a frequentar o ensino básico - 98,5% de sucesso

Conselho Municipal, 11 de julho de 2019



Ano letivo 2018/ 2019 – Recursos humanos

PND

• resposta adequada do PND em todos os estabelecimentos de pré-escolar e 1CEB;

• Escola sede: apesar do número acima do estipulado o n.º de AO é considerado

manifestamente pouco.

PD

• Foram efetuados pedidos de horários  92 vezes ao longo do ano;

• GR 550 - 9 horas sem colocação ao longo do ano.

Conselho Municipal, 11 de julho de 2019



Ano letivo 2018/ 2019  - Atividades do Plano Anual de Atividades

Das 404 atividades que constam do PAA do AEVP para 2018/2019, 369 (91%) foram

realizadas e 35 (8%) não se realizaram por circunstâncias devidamente justificadas

(questões climatéricas, incompatibilidade de calendário, ausência devidamente

justificada do responsável pela atividade e, no pré-escolar, não se realizaram 3 visitas

por dificuldade em contratar transporte com sistemas de retenção de acordo com o

exigido na lei).

Conselho Municipal, 11 de julho de 2019



Ano letivo 2019/ 2020 –Turmas 

• Pré-escolar – 137 vagas

– JI da Venda: 4 salas  (1 turma reduzida)

– JI Beatriz Costa: 4 salas (2 turma reduzidas)

– JI Milharado: 3 salas (1 turma reduzida)

– EB São Miguel do Milharado: 4 salas (3 turmas reduzidas)

– EB Professor João Dias Agudo: 4 salas

– EB Santo Estêvão das Galés : 2 salas 

• Total de matrículas – 2019/2020 – 210 (total 2018/2019 - 186)

Conselho Municipal, 11 de julho de 2019



Ano letivo 2019/ 2020 –Turmas 

• 1CEB – (n.º de turmas e admissões para 1.º ano)

– EB n.º 1 da Venda do Pinheiro (15 turmas – 2 reduzidas) – entram 88 alunos

– EB São Miguel do Milharado (8 turmas – 2 reduzidas) – entram 48 alunos

– EB Professor João Dias Agudo (6 turmas – 1 aluna redutora que acompanha o 

grupo) – entram 36 alunos

– EB Santo Estêvão das Galés (4 turmas – 1 reduzida) – entram 10 alunos

• Total de matrículas – 2019/2020 – 189 (total 2018/2019 - 146)

Conselho Municipal, 11 de julho de 2019



Ano letivo 2019/ 2020 –Turmas 

• 23CEB

– 5.º ano: 9 turmas

– 6.º ano: 9 turmas

– 7.º ano: 8 turmas

– 8.º ano: 7 turmas

– 9.º ano: 8 turmas

• Total de pedidos (extra AEVP – 2019/2020 – 5.º 24; 6.º3; 7.º 7; 8.º 8; 9.º 5)

Conselho Municipal, 11 de julho de 2019



Ano letivo 2018/ 2019 – Desafios enfrentados

• Novos normativos;

• Programa de gestão de alunos;

• Novo projeto educativo;

• Plano de melhoria;

• Novo modelo de supervisão;

• Continuidade da implementação de projetos nacionais e internacionais (Selo

Escola eTwinning);

• Aprofundamento do projeto Eco Escolas em todos os estabelecimentos.

Conselho Municipal, 11 de julho de 2019



Ano letivo 2019/ 2020 – Desafios

• Modelo de supervisão colaborativa – generalizar a operacionalização;

• Projeto para 7.º ano de matemática – “2+2 a caminho do sucesso”;

• Gestão do número de alunos na escola sede;

• Manutenção e enriquecimento dos diferentes clubes e de projetos internacionais;

• Criação de um clube de olaria e outro de pintura;

• Integração na rede de Clubes da Ciência Viva..........................................................

Conselho Municipal, 11 de julho de 2019



Ano letivo 2019/ 2020 –Calendário

12 e 13 de setembro – realização de todas as reuniões com Encarregados de Educação 

receção de todas as turmas;

16 de setembro – “mochilas às costas!”

Conselho Municipal, 11 de julho de 2019



Porque sozinhos não conseguimos, OBRIGADA: 

Conselho Municipal, 11 de julho de 2019



Obrigada



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



Escola Secundária José Saramago - Mafra

Conselho Municipal de Educação - 11 de julho de 2019



BALANÇO DO ANO LETIVO 

2018/19



BALANÇO DO ANO LETIVO 2018/19

A média da CIF (classificação interna de frequência) foi aumentando ao longo do ano em todos os anos de 

escolaridade.
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RESULTADOS ESCOLARES



SUCESSO PLENO

10º ano 11º ano 12º ano

Anos letivos Com sucesso pleno (%) Com sucesso pleno (%) Com sucesso pleno (%)

2017/18 55,51 66,59 80,10

2018/19 52,67 72,26 85,51

Evolução Diminuiu Aumentou Aumentou

BALANÇO DO ANO LETIVO 2018/19

Aumentou a % de alunos com classificações superiores a 9 em todas as disciplinas, relativamente ao ano 

anterior, exceto no 10º ano.

RESULTADOS ESCOLARES



DISCIPLINAS E TURMAS COM MAIOR INSUCESSO

Disciplina Ano Turma

1º período 2º período 3º período

Tx
insucesso 

turma

Tx
insucesso  
disciplina

Tx
insucesso 

turma

Tx
insucesso  
disciplina

Tx
insucesso 

turma

Tx
insucesso  
disciplina

GD A

10º 
AV1 63,33

55,10
45,16

37,50
40,00

31,91
CT8 42,11 23,53 17,65

11º 
AV1 90,00

82,76
58,82

53,85
22,22

26,67
CT4 66,67 44,44 33,33

História A 10º 
LH2 55,17

41,07
48,28

37,61
34,48

28,21
LH3 64,29 56,67 40,00

BALANÇO DO ANO LETIVO 2018/19

Os resultados escolares de todas as disciplinas consideradas com maior insucesso melhoraram ao longo do 

ano.

RESULTADOS ESCOLARES



BALANÇO DO ANO LETIVO 2018/19

Em relação ao ano letivo anterior, a % de alunos com classificações de 14 ou mais valores aumentou nos 10º 

e 11º anos, mas diminuiu no 12º ano.

QUALIDADE DO SUCESSO POR ANO (%)

10.º 11.º 12.º

2017/18 37,86 44,42 62,75

2018/19 39,30 44,52 59,02

RESULTADOS ESCOLARES



BALANÇO DO ANO LETIVO 2018/19

Número e diversidade de atividades realizadas 

Elevado número de projetos de parceria com entidades/ instituições/empresas dentro e 

fora do concelho

Diversidade de cursos profissionais oferecidos pela escola

Facilidade em encontrar entidades de estágio para os alunos

OUTROS…



BALANÇO DO ANO LETIVO 2018/19

INSTALAÇÕES ESCOLARES

Excelentes condições físicas

Ótimo estado de conservação 

Beleza e harmonia arquitetónica do edifício

Qualidade e quantidade de recursos materiais e equipamento



BALANÇO DO ANO LETIVO 2018/19

ACOLHIMENTO QUE PRESTAMOS A QUEM NOS VISITA 

De acordo com os testemunhos de todos aqueles que nos visitam: outras 

escolas; empresas; instituições; associações desportivas/sociais/ambientais; 

entre outros (somos uma escola muito procurada), recebemos sempre elogios 

da forma como acolhemos, sendo apontada como uma escola que se preocupa 

com a INCLUSÃO de todos



BALANÇO DO ANO LETIVO 2018/19

Sobrelotação das instalações escolares

Novas formas de fraude cometidas pelos alunos em situação de momentos de avaliação

Dificuldades na substituição de docentes durante o ano letivo

Não substituição de assistentes em situação de ausência prolongada/aposentação

Preocupação com as situações de consumos e dependências de alguns dos jovens



Principais desafios para o próximo ano...

Definir e implementar estratégias que promovam em cada aluno/formando as

competências preconizadas no Perfil do Aluno, traduzindo-se na melhoria do sucesso

educativo de cada um

Aperfeiçoar o trabalho colaborativo entre os docentes

 Reforçar estratégias que permitam ultrapassar/minimizar os condicionalismos

decorrentes da sobrelotação das nossas instalações

Aperfeiçoar a implementação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola

 Implementar o preconizado no Plano Nacional das Artes na nossa Escola (novo)

Participar ativamente na política de combate aos consumos e dependências definida pelo

CME

 …



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11 DE JULHO DE 2019

BALANÇO DO ANO LETIVO 
DE 2018/2019 

E
PREPARAÇÃO DO ANO 
LETIVO DE 2019/2020



BALANÇO DO ANO LETIVO 
DE 2018/2019



REDE ESCOLAR
(REDES PÚBLICA E COOPERATIVA)  

Educação 
Pré-Escolar

25 Jardins de 
Infância

1.643 
crianças

(13,0%)

1.º Ciclo do 
Ens. Básico

17 Escolas 
Básicas

3.537 alunos

(28,0%)

2.º/3.º Ciclos  
Ens. Básico

4 Escolas 
Básicas + 

Colégio 
Miramar + 

ETPM (9.º ano 

CEF)

4.744 alunos

(37,5%)

Ensino 
Secundário

1 Escola Sec. 
c/ Cursos CH e 

CP + 

2 Colégios c/ 
Cursos CH + 

1 Escola Bás. 
c/ CP

2.713 alunos

(21,5%)

TOTAL: 12.637 crianças e alunos



COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

Refeições
5.047 crianças e 

alunos/dia

(97,4%)

Dietas Especiais:
74 almoços e 

19 lanches

Dietas 
Vegetarianas:

31almoços

Prolongamento 
de Horário

1.478 crianças e 
alunos/dia

(28,5%)

Prolong. Horário

da manhã (7h30-8h00):

381 crianças e 
alunos/dia 

(7,4%)

Atividades nas 
Interrupções Letivas

Natal: 329

crianças e alunos/dia

Carnaval: 314 
crianças e alunos/dia

Páscoa: 479 crianças 
e alunos/dia

Verão: 685
crianças e alunos/dia



AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Refeições
(Educação Pré-Escolar 

e 

1.º Ciclo do Ensino 
Básico)

Escalão A – 813

Escalão B – 794

TOTAL – 1.607 
crianças e 

alunos

(31,0%)

Material 
Escolar

(1.º Ciclo do Ensino 
Básico)

Escalão A –
571 

Escalão B –
536

TOTAL – 1.107 
alunos

(21,4%)

Montante 
Atribuído –
13.424,00€

Pequenos-
Almoços

(Educação Pré-Escolar e 

1.º Ciclo do Ensino 
Básico)

TOTAL – 31 
crianças e 

alunos

(0,6%)

Atendimentos 
Sociais

TOTAL – 95

(Para redução ou 
isenção do valor 

da 
comparticipação 

familiar dos 
serviços CAF; 

Planos de 
pagamento em 

prestações; 
Perdão parcial ou 

total de valores 
em dívida)

Visitas de 
Estudo

(1.º Ciclo do Ensino 
Básico)

Escalão A –
540 

Escalão B –
566

TOTAL – 1.106 
alunos

(21,4%)

Montante 
Atribuído –
16.460,00€



TRANSPORTES ESCOLARES

Pré-Escolar e 
1.º CEB

613 
crianças e 

alunos

(11,8%)

2.º e 3.º CEB

1.800 alunos

(37,9%)

Ensino 
Secundário

785 alunos

(28,9%)

Alunos a 
estudar fora 
do Concelho

59 alunos

TOTAL: 3.257 crianças e alunos



ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR

 3.225 alunos inscritos – adesão de 91,2%;

 Protocolo de Utilização de instalações com o Clube Recreativo Sobralense

(EB do Sobral da Abelheira) e com o Alcainça Atlético Clube (EB de São

Miguel de Alcainça), para a prática da atividade física e desportiva;

 Atividades desenvolvidas: Atividade Física e Desportiva, Atividade Lúdico-

Expressiva, Inglês, Oficina de Artes; Ciências Experimentais, Expressão

Dramática e Musical.

 Realização de três reuniões da “Comissão de Monitorização e Avaliação” (6

de dezembro, 28 de março e 6 de junho);

 Balanço positivo no que diz respeito à implementação e ao

desenvolvimento das atividades.



RECURSOS HUMANOS

Contrato de Execução 

(rácio)

276 Assistentes Operacionais

31 Assistentes Técnicos 
(administrativos)

4 Encarregados Operacionais

4 Coordenadores Técnicos

2 Técnicos Superiores 
(Psicologia)

Componente de 
Apoio à Família e 

Transportes Escolares

127 Assistentes Operacionais

30 Assistentes Técnicos 
(animação e administrativos)

2 Encarregados Operacionais

2 Coordenador Técnico

2 Técnicos Superiores

3 Dirigentes de 3.º Grau

1 Chefe de Divisão

Contratos 
Emprego-Inserção

74 vagas 

TOTAL: 483 trabalhadores (apuramento à data de 03/07/2019)



FORMAÇÃO

Ações de Formação Data Participantes

“Noções de Nutrição e alimentação – Incentivo a uma 
alimentação saudável”

17 e 19 de 
dezembro

Trabalhadores da área alimentar

“Qualidade do serviço”

“Noções básicas de Microbiologia”

“Método Cook-Chill” (reforço de formação)

“Relacionamento interpessoal”

“Segurança no trabalho”

“Legislação do transporte escolar de crianças e Prevenção 
Rodoviária” 18 de 

dezembro Vigilantes de Transporte Coletivo de 
Crianças

“Primeiros Socorros”

“Como Gerir Comportamentos nos Transportes Escolares” (ação 
de sensibilização)

6 de março

III Encontro do Pessoal não Docente do Concelho de Mafra:
“Aprender (todos os dias) a construir uma Escola + Inclusiva” 15 de abril (organização do CFAERC)



Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar

 Mediação escolar:

 A equipa é constituída por 2 psicólogas, 4 assistentes sociais e uma educadora social, contratadas

pela Autarquia, e por 3 educadoras e 1 professora, dos Agrupamentos de Escolas, com horários

parciais;

 As mediadoras intervêm junto de alunos, professores, encarregados de educação e outros

parceiros educativos de acordo com a metodologia de mediação escolar desenvolvida pela

Associação EPIS;

 No âmbito da intervenção dirigida, as mediadoras acompanharam cerca de 400 alunos do 2.º, 6.º,

8.º e 11.º anos de escolaridade de todas as escolas públicas do Concelho.



Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar

 Mediação escolar:

 No âmbito da intervenção universal realizaram-se:

 Duas ações de formação para professores do 2.º ano de escolaridade: nos dias 11 de setembro

e 21 de dezembro (13 professores da Ericeira e 16 de Mafra) e nos dias 19 e 20 de dezembro (7

professores da Malveira e 12 da Venda do Pinheiro);

 Uma sessão para pessoal não docente, no dia 15 de abril, intitulada “Motivação no trabalho: a

melhor estratégia para prevenir o stress”, integrada no III Encontro Municipal de Formação de

Pessoal Não Docente, com cerca de 230 participantes;



Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar

 Mediação escolar (cont.):

 No âmbito da intervenção universal realizaram-se:

 Quatro sessões sobre o tema “Motivação” para alunos (10 de dezembro – 30 alunos da ESJS-

Mafra; 8 de março - 32 alunos da EB da Venda do Pinheiro; 14 de março - 30 alunos da Escola

António Bento Franco e 17 de maio – 14 alunos da EB da Venda do Pinheiro);

 Duas sessões sobre bullying “O que fazer quando nem todos podem brincar” (1 sessão para 14

crianças dos 9 aos 13 anos no dia 15 de dezembro e 1 sessão para 18 crianças dos 6 aos 10 anos

no dia 25 de maio).



Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar

 As TIC em contexto educativo:

 Aquisição de 1.689 licenças de utilização da Plataforma “Escola Virtual” para todos os alunos do 9.º,

11.º e 12.º anos de escolaridade, no valor de 20.227,97€;

 Realização de ações de formação sobre a utilização da Plataforma “Escola Virtual” em todos os

Agrupamentos de Escolas e na Escola Secundária (74 professores);

 Aquisição de 1.800 licenças de utilização da Plataforma “+Sucesso Escolar” para todos os alunos do

3.º e 4.º anos de escolaridade, no valor de 16.482,00€;

 Realização de quatro ações de formação sobre a utilização da Plataforma “+Sucesso Escolar”, em

todos os Agrupamentos de Escolas, abrangendo 83 professores;

 Aquisição de equipamento informático para as escolas do 1.º ciclo no valor de 17.926,00€ (37

tablets, 13 computadores portáteis e 14 videoprojectores).



Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar

 Jornadas das Ciências:

 Realização da 2.ª Feira das Ciências “Há Ciência no Parque”, nos dias 5 e 6 de abril (31

entidades e 2.700 participantes);

 Realização do 1.º Concurso Concelhio “Fisiquimania”. Os 45 alunos finalistas realizaram uma

visita à Fábrica Ciência Viva, em Aveiro, no dia 29 de abril (700,00€ - transporte e entradas);

 Realização do 1.º Congresso de Jovens Cientistas do Concelho de Mafra, no dia 25 de maio (13

projetos e 230 participantes).



OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

 “Regulamento de Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação

Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do Município de Mafra”: publicado em Diário

da República a 12 de julho de 2018 (Regulamento n.º 424/2018), entrada em vigor a 13 de julho de 2018

para produzir efeitos a partir do ano letivo de 2018/2019;

 Atribuição de manuais escolares aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, que frequentam os

estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo da rede privada dentro e fora do Município, abrangendo 163

alunos, num montante total de 6.179,41€;



OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

 Comparticipação financeira aos Agrupamentos de Escolas para aquisição de material

didático: 5,00€/aluno do 1.º CEB e 2,00€/criança da Educação Pré-Escolar, no valor de

21.094,00€;

 Receção aos docentes das redes pública, privada e solidária do Concelho de Mafra, no dia 13

de setembro, que contou com a realização de um concerto a dois órgãos e coro, na Basílica do

Palácio Nacional de Mafra, seguido de um “Mafra D’ Honra”;

 Foram atribuídas 15 bolsas de estudo no domínio da música, no valor de 15.372,50€, e

aprovada a renovação de 23 bolsas de estudo, no valor de 28.063,75€;



OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

 A 5 de julho foi publicada a alteração ao Regulamento para a Atribuição de Bolsas de

Estudo no Domínio da Música do Município de Mafra (Regulamento n.º 546-A/2019), que entrou

em vigor no dia seguinte ao da sua publicitação no Diário da República;

 A Igreja de Santo André (Mafra) acolheu 4 concertos, dirigidos a cerca de 650 alunos do 4.º

ano da rede pública e dos Colégios Santo André, Art&Manha e Verde Água, assinalando a

inauguração do novo órgão (2 de novembro);

 Realizou-se em Pombal a cerimónia do Galardão Eco-Escolas (4 de outubro), tendo

participado cerca de 62 crianças dos quatro Agrupamentos de Escolas;



 “Centro Azul”: formalização de candidatura às atividades de educação ambiental, no

âmbito da Bandeira Azul;

 A equipa técnica da Fundação Oceano Azul proporcionou uma formação dirigida aos

docentes do 1.º ciclo do ensino básico, no âmbito da Literacia Oceânica, intitulada “Educar

para uma Geração Azul…”;

 Distribuição gratuita do Livro infantil “Ericeira Reserva Mundial de Surf”, da autoria de Filipa

Leandro e ilustrações de Sofia Oliveira, integrado na coleção “Vem surfar com a Pipa, Jaime e

KIKA”, aos cerca de 900 alunos do 4.º ano (8, 12 e 13 de novembro);

OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO



 Cerimónia no âmbito do Projeto-piloto “Educar para uma Geração Azul” (10 de janeiro),

promovido pela Fundação Oceano Azul e Oceanário de Lisboa, com o apoio da Direção-Geral

da Educação e do Município de Mafra, no auditório da ESJS – Mafra. Incluiu a distribuição de

um manual de apoio a 181 docentes, com sugestões de atividades práticas adequadas aos

diferentes anos de escolaridade do 1.º ciclo, complementado com orientações sobre a sua

utilização integrada na matriz curricular, acrescido de Kits pedagógicos;

 O Centro de Formação da Associação de escolas Rómulo de Carvalho procedeu à

realização da segunda ação de formação de docentes, no domínio da literacia oceânica (24

a 26 de janeiro – 12 horas);

OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO



 Ação de Sensibilização sobre os “Peixes nativos do Rio Lizandro: como garantir a sua

sobrevivência” (25 de maio), no Auditório Municipal de Santa Marta – Ericeira (sessão teórica) e no

rio Lizandro/ Ponte do Carvalhal (sessão prática): duração de 6 horas e 19 adultos e 3 alunos

presentes;

 “Rota pela Floresta e pela Cidadania”, decorreu durante o ano letivo de 2018/2019, finalizando

no dia 3 de abril;

 “Noite Eco-Moda” (17 de maio), no âmbito do projeto Eco-Escolas, alunos do concelho

apresentaram propostas artísticas (fatos) a partir da utilização de materiais recicláveis;

OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO



 Dia Mundial do Ambiente: “Recycling Party” (5 de junho), no Parque Desportivo Municipal de

Mafra, contando com a presença de alunos do 1.º ciclo do ensino básico dos quatro Município da

área de intervenção da Tratolixo, num total de 2.000 participantes (organização: ERP Portugal e

Novo Verde);

 A “Caravana de Educação Rodoviária” (20 e 25 de maio): iniciativa de prevenção rodoviária

promovida pela Fundação MAPFRE;

OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO



 5.º Encontro do pessoal docente do Concelho de Mafra (10 de setembro), organizado pelo

Centro de Formação da Associação de Escolas Rómulo de Carvalho (CFAERC) – ESJS, sobre a

temática “Flexibilidade e Integração Curricular: Novos Desafios para a Educação no Século

XXI”;

 Regime Escolar (Portaria n.º 113/2018, de 30 de abril) – disponibilização de 2 peças de fruta/

semana a cada aluno do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, de janeiro a junho: pera

“rocha”, maçã, tangerina, banana, cenoura, tomate “cereja” e pêssego “nectarina”, com

financiamento parcial do IFAP, IP.

OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO



 Realização de quatro reuniões do Conselho Municipal de Educação (13 de setembro e 13 de

dezembro de 2018, e 28 de março e 11 de julho de 2019);

 À data, participação em 31 reuniões dos Conselhos Gerais dos quatro Agrupamentos de

Escolas e da Escola Secundária José Saramago – Mafra;

 Participação em diversas reuniões dos Conselhos Eco-Escolas.

Participação em Conselhos



 Constituição de um grupo de trabalho interno do Conselho Municipal de

Educação composto por: Câmara Municipal, Diretores dos Agrupamentos de

Escolas e Escolas não Agrupadas, e representantes dos Estabelecimentos de

Educação e de Ensino Básico e Secundário Privados, das Forças de Segurança,

dos Serviços Públicos de Saúde, das Associações de Pais e Encarregados de

Educação, dos Serviços de Segurança Social e das Associações de Estudantes;

 Realização de três reuniões nos dias 18 de janeiro, 27 de fevereiro e 24 de

abril;

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO 
DOS “CONSUMOS ILÍCITOS”



 Ações a implementar:

 Brochura informativa dirigida aos alunos dos ensinos básico e secundário
com o contributo científico da entidade competente da área da saúde
(Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências -
SICAD);

 Sessões de Esclarecimento/Formação para pais sobre temáticas específicas
com a colaboração das entidades competentes (Forças de Segurança e
Serviços Públicos de Saúde);

 Atividades a desenvolver pelos Agrupamentos e Escolas, no âmbito da
Educação para a Saúde, integradas nos respetivos Planos Anuais.

GRUPO DE TRABALHO NO ÂMBITO 
DOS “CONSUMOS ILÍCITOS”



21/abril/2019 - 2.º Aniversário do 
GO #O TEU ESPAÇO: 13.422 utilizações

No ano letivo de 2018/2019 o espaço registou 
8.065 utilizações e realizaram-se 4 exposições

“GO Atendimento”, “GO Ciber”, “GO Lazer”, “GO Saúde”, “GO Formação 
& Emprego”, “GO Arte” e “GO Estudo & Associativismo”. 

GO #O TEU ESPAÇO



 Cinco jovens do Concelho, apoiados pelas Câmara Municipal, participaram no Intercâmbio Juvenil

"Wall-E: Waste Awareness and Lifelong Learning" que decorreu em Erfurt – Alemanha ( 8 a 17 de

setembro). Este evento juntou cerca de 30 jovens da Croácia, Portugal, Alemanha, Lituânia e Itália para

falar sobre o Desenvolvimento Sustentável e a Educação Ambiental;

 Três sessões da ação de formação “Catch Your Job” (7 e 14 de novembro e 14 de dezembro), com o

CLDS consigo 3G, a qual visou promover a aquisição de competências ao nível da empregabilidade dos

jovens e no que concerne à preparação de uma entrevista de emprego, elaboração de curriculum vitae

ou, ainda, a pesquisa ativa de emprego nas plataformas digitais existentes – 27 jovens participantes;

 “Férias (Cri)Ativa da Páscoa” (8 a 22 abril), destinadas aos jovens com idades compreendidas entre os

10 e os 15 anos de idade, e subordinadas aos temas “Economia da Terra” e “Economia do Mar”,

contaram com a presença de 35 jovens;

OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA JUVENTUDE



 “Jornadas da Juventude” (de 27 de março a 24 de abril) – Total: 4.364 participantes e 60

elementos do público:

• Workshops – “Fotomobile" (15 de abril), “Word What?” (16 de abril) e “Apresentação

TOP” (17 de abril): total 30 jovens participantes;

• “Feira das Profissões” (18 de abril): 1.000 jovens estudantes e 44 entidades expositoras,

centros de formação, universidades, entre outras;

• “Há Ciência no Parque” (5 e 6 de abril) – evento integrado no Programa Integrado e

Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. Contou-se a participação de 31 entidades

e de 2.700 jovens estudantes;

OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA JUVENTUDE



• Ações “Conhece um testemunho, descobre uma Profissão” (nos dias de 28 e 29 de março

e 1 e 2 de abril), dirigidas aos alunos do 9.º ano de escolaridade das Escolas Básicas Prof.

Armando de Lucena – Malveira, de Mafra, da Venda do Pinheiro e Colégios Miramar e

Santo André (628 participantes);

• Exposição “M.C. Escher - Arte e Matemática”, simultaneamente no GO#O Teu Espaço e

Feira das Ciências, entre 26 de março e 24 de abril;

• Concurso de empreendedorismo jovem “Catch Your Wave”, no dia 24 de abril, que

contou com a participação de 18 jovens de quatro escolas secundárias do concelho

(Escola Secundária José Saramago - Mafra, Escola Técnica e Profissional de Mafra, Escola

Básica e Secundária Professor Armando de Lucena (Malveira) e Colégio Santo André).

OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA JUVENTUDE



 Encontram-se a decorrer as “Férias (Cri)Ativas no verão”, que iniciaram a 24 de junho e

terminarão a 2 de agosto, verificando-se, até à data, em média, 122 jovens inscritos por

semana;

 Em curso a implementação do projeto “Geração ON”, para jovens dos 16 anos 25 anos, com

vista à ocupação dos tempos livres durante a interrupção letiva do verão, entre 1 de julho e 15

de setembro, e da Geração ON Eventos, de 1 de julho a 31 de dezembro;

OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA JUVENTUDE



PREPARAÇÃO DO 
ANO LETIVO DE 2019/2020



COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

• Concurso Público para “Refeições Escolares para os Estabelecimentos de Ensino do 1.º Ciclo e

Pré-Escolar do Concelho de Mafra e para a Creche Municipal de Mafra”.

• Articulação com os Agrupamentos de Escolas para definição de procedimentos e

disponibilização de Boletins para receção de novas inscrições;

• Distribuição de Fichas de Renovação de Dados aos alunos/ Reinscrições automáticas.



TRANSPORTES ESCOLARES

• Renovação dos contratos para a “Prestação de serviços no âmbito dos Transportes Escolares

dos alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino dos Agrupamentos de Escolas de

Ericeira, Mafra, Malveira e Venda do Pinheiro”.

• Articulação com os Agrupamentos de Escolas para definição de procedimentos e

disponibilização de Boletins para receção de novas inscrições.

• Distribuição de Fichas de Renovação de Dados.

• Articulação com as transportadoras locais para compatibilização de horários de transportes

com os das escolas (Isidoro Duarte e Mafrense).



AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

• Atribuição de vale-oferta para aquisição de material escolar aos alunos abrangidos pelos

escalões 1 e 2 , a rebater em livrarias concelhias.



MANUAIS ESCOLARES 

• Atribuição de manuais escolares aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico (do 1.º ao

9.º ano de escolaridade), cujo agregado familiar tem residência fiscal no concelho de Mafra e:

- Frequentam os estabelecimentos de ensino da rede privada do Município;

- Frequentam estabelecimentos de ensino da rede privada fora da área do Município.

• A Câmara Municipal poderá, ainda, aceitar candidaturas de alunos do ensino secundário,

residentes no concelho de Mafra, que frequentam estabelecimentos de ensino da rede

privada fora da área do Município.



ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR

• Celebração/ Renovação de Protocolos de Colaboração no âmbito das Atividades de

Enriquecimento Curricular, com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), os

Agrupamentos de Escolas, a Câmara Municipal e as Associações de Pais e Encarregados de

Educação;

• Realização de reuniões da Comissão de Acompanhamento;

• Estabelecer Protocolo de Utilização de Instalações com o Grupo Recreativo Sobralense e o

Alcainça Atlético Clube.



• Regime Escolar (Portaria n.º 113/2018, de 30 de abril)- Distribuição a partir de 30/09/2019.

• Formação para Delegados de Segurança (26 de setembro de 2019).

OUTRAS ATIVIDADES DE INICIATIVA 
MUNICIPAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO



Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar

 Mediadoras para o sucesso escolar vão manter a intervenção junto dos alunos de

continuidade e realizar novos rastreios em algumas escolas e anos de escolaridade, em

função dos resultados escolares do presente ano letivo que estão ainda a ser apurados;

 Continuação do apoio técnico e metodológico por parte da Associação EPIS;

 Aquisição das licenças da Plataforma “Escola Virtual” para os alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos;

 Aquisição das licenças da Plataforma “+Sucesso Escolar” para os alunos do 3.º e 4.º anos;

 Formação para professores sobre a utilização da plataforma, se necessário;

 Formação parental em temas a definir;



Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar

 Formação para pessoal não docente em temas a definir;

 Formação para os alunos: “Bullying” (5.º ano), “Preparação para os Exames” (9.º, 11.º e 12.º

ano) e “Motivação” (7.º e 10.º ano);

 “Jornadas das Ciências”- 17 e 18 de abril de 2020;

 Feira das Profissões- 15 de abril de 2020;

 II Congresso dos Jovens Cientistas de Mafra- 9 de maio de 2020;

 Apoio a visitas de Estudo no Concelho de Mafra;

 Apoio aos projetos dos Serviços Educativos da Câmara Municipal (promoção da leitura e do

livro, promoção do património histórico, cultural e natural).



RECURSOS HUMANOS

• Candidatura a 74 Contratos Emprego-Inserção com o I.E.F.P.;

• Esquematização de horários e tarefas em função do número de crianças inscritas e da rácio

de pessoal não docente que venha a ser estabelecida, em articulação com os

Agrupamentos de Escolas.



INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS

Ampliação e Requalificação da Escola Básica e Secundária António Bento Franco 

– Ericeira, para entrada em funcionamento no ano letivo de 2019/2020



OBRIGADO


