






























 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 DE DEZEMBRO DE 2019

REVISÃO DA 

CARTA EDUCATIVA 

DO CONCELHO DE MAFRA

(2020/2021 a 2024/2025)



BREVE CRONOLOGIA 

2005- Elaboração da Carta Educativa pela CMM
2006- Homologação da Carta Educativa pela Sr. Ministra da Educação
2013- Revisão da Carta Educativa pela CMM, não homologada
2013- Aprovação do Projeto Educativo Municipal

2016- Ampliação da Escola Básica da Venda do Pinheiro
2017- Construção da Escola Básica e Jardim de Infância do Sobral da Abelheira
2017- Ampliação e Requalificação da Escola Básica e Secundária Prof. Armando Lucena- Malveira
2017- Ampliação da Escola Básica de Mafra
2019- Ampliação e Requalificação da Escola Básica e Secundária António Bento Franco- Ericeira

2019- Publicação do novo Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro



Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro

Artigo 7.º
Objeto
1 — A carta educativa tem por objeto a identificação, a nível municipal, dos edifícios e 
equipamentos educativos, e respetiva localização geográfica, bem como das ofertas 
educativas da educação pré -escolar, dos ensinos básico e secundário da educação escolar, 
incluindo as suas modalidades especiais de educação, e da educação extraescolar.
2 — A carta educativa incide sobre os estabelecimentos de educação pré -escolar e de ensino 
da rede pública, privada, cooperativa e solidária.
3 — A carta educativa deve refletir a estratégia municipal para a redução do abandono escolar 
precoce e para a promoção do sucesso educativo.
4 — A carta educativa deve prever os termos da prossecução, pelo município, de ações na área 
das atividades complementares de ação educativa e do desenvolvimento
do desporto escolar.



REVISÃO EM 3 FASES

Fase 1  
Apreciação da Carta Educativa existente, do Projeto Educativo Municipal e do Diagnóstico 
Municipal: sistematiza a análise efetuada à informação recolhida nos domínios 
sociodemográfico, cultural, económico e de educação-formação, bem como um conjunto de 
conclusões e pistas de ação, numa versão para discussão e aprofundamento.

Fase 2  
Preparação e realização de workshops de ideias, dirigidos à comunidade educativa, no âmbito 
da construção do Projeto Educativo Municipal. 
Apresentação de propostas preliminares de reordenamento da rede de estabelecimentos 
escolares e monitorização.

Fase 3  
A estratégia e as propostas de iniciativas a incluir no Projeto Educativo Municipal. 
Entrega da versão final da Carta Educativa do Município de Mafra,



PROPOSTA DE CRONOGRAMA (FASE 1)

Meses Jan ‘20 Fev ‘20 Mar ‘20 Abr ‘20 Mai'20 Jun'20 Jul'20 Ago'20 Set'20 Out'20

Fase 1: Apreciação da Carta Educativa e do Projeto Educativo Municipal Existentes e Diagnóstico

Análise e avaliação da Carta Educativa existente

Análise e avaliação do Projeto Educativo Municipal 

existente

Recolha e análise de informação estatística e 

documental

Sessões de trabalho com: agrupamentos de escolas, 

escola secundária não agrupada,  escolas da rede 

privada e em contrato de associação, escola 

profissional

Inquéritos aos estabelecimentos de ensino

Projeções da População em idade escolar 

Sessões de trabalho com alunos e associações de pais

Sessões de trabalho/ entrevistas com outros atores 

locais, nomeadamente IEFP e Centros Qualifica

Diagnóstico da situação atual do concelho em termos 

educativos

Linhas orientadoras da proposta de reorganização da 

rede educativa

Entrega do relatório da Fase 1 (com propostas 

preliminares)
&

Apreciação e aprovação da CMM



PROPOSTA DE CRONOGRAMA (FASE 2 E 3)

Meses Jan ‘20 Fev ‘20 Mar ‘20 Abr ‘20 Mai'20 Jun'20 Jul'20 Ago'20 Set'20 Out'20

Fase 2: Proposta de Reorganização da Rede Educativa e de linhas de orientação estratégica de política educativa municipal

Ajustes aos elementos entregues de acordo com as 

orientações da CMM

Elaboração das propostas de reorganização da rede 

educativa e programa de execução

Elaboração das linhas de orientação estratégica e 

áreas de intervenção em termos de politica educativa 

municipal

Definição da estratégia de monitorização da Carta 

Educativa

Entrega da versão preliminar da Carta Educativa &

Apreciação e discussão pelos vários parceiros

Apreciação e aprovação da CMM

Ajustes aos elementos entregues de acordo com as 

orientações da CMM

Apresentação ao Conselho Municipal de Educação 

(CME)

Fase 3: Carta Educativa do Concelho de Mafra – Versão Final

Integração de eventuais contributos do CME e 

correções

Entrega da versão final revista da Carta Educativa do 

Concelho de Mafra
&



OBRIGADO



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



Conselho Municipal de 

Educação de Mafra
Reunião 12 de Dezembro de 2019



 Áreas de intervenção das Instituições Particulares de Solidariedade Social;

 números de crianças a frequentar creche e jardim-infantil em cada IPSS;

 número de crianças que podem vir a integrar a rede pública de escolas;

 formas de articular a informação entre as IPSS e as escolas.



O Centro de Recursos da Ericeira da Fundação CEBI, desenvolve a sua atuação na área da 
Educação (Creche e Pré-Escolar) e na área Social (Apoio a Idosos e Comunidade de Inserção 
para famílias monoparentais).
Tem capacidade para o acolhimento de 22 idosos e para o acolhimento de 14 utentes em 
comunidade de inserção.

Centro de Recursos da Ericeira

Números de crianças a frequentar creche e pré-escolar

Creche

• 1 Sala de Berçário/1 ano - 8 crianças 
• 1 Sala 2 Anos - 12 crianças 
Total da Creche - 20 crianças

Pré-Escolar

• 1 Sala de 3 anos- 15 crianças
• 1 Sala 3/4/5 anos- 22 crianças
Total da Pré-Escolar - 37 crianças

8 crianças que transitam para o 1º ano (destas uma é condicional)



Santa Casa de Misericórdia de Mafra dedica-se a três áreas de intervenção 
prioritárias, apoio ao idoso à infância e acção social.

Santa Casa da Misericórdia de Mafra

Informações relativas às respostas Sociais de Creche 

Creche 1
• 2- Berçário / Sala Parque – 16 crianças
• 2- Sala 12-24 meses – 28 crianças
• 2- Sala 24-36 meses – 36 crianças
Total da Creche - 80 crianças

Creche 2
• 2- Berçário / Sala Parque – 18 crianças
• 1- Sala 12-24 meses – 14 crianças
• 1- Sala 24-36 meses – 18 crianças
• 1- Sala 24-36 meses – 16 crianças
Total da Creche - 66 crianças



Informações relativas às respostas sociais de Jardim de Infância

6 Salas de Grupos heterogéneos – 150
• Capacidade – 150
• Finalistas – 41
• Condicionais – 12
Total Finalistas + Condicionais – 53

Formas de articular a informação entre as SCMM e as escolas
No início do ano lectivo as educadoras do Jardim de Infância que têm finalistas reúnem 
com os professores do 1º ano do Agrupamento de escolas de Mafra para a passagem de 
informação relativamente aos processos pedagógicos

Santa Casa da Misericórdia de Mafra



Posto de Assistência Social da Malveira

Creche
• 25 crianças 

Pré-escolar
• 75 crianças (cerca de 20 irão poder integrar o primeiro ciclo 

no próximo ano lectivo)

O PASM está aguardar as últimas licenças para poder ampliar a 
lotação da creche para 84

CATL (serviço de prolongamento de horário e actividades de 
tempos livres)



o CSE dedica-se especialmente à área da infância, através de respostas sociais de creche e 
jardim-de-infância

Centro Social da Ericeira

Números de crianças a frequentar creche e pré-escolar

Creche

• 1 Sala de Berçário Dupla – 16 crianças
• 5 Sala 1 Anos – 57 crianças
• 4 Sala 2 Anos – 68 crianças
Total da Creche – 141 crianças

Jardim de Infância
• 8 salas –Salas heterogéneas 
3 anos – 64 crianças
4 anos – 60 crianças
5 anos  - 54 crianças
Total do Jardim Infância - 178 crianças

Total Finalistas + Condicionais – 54

Proposta de articulação da informação entre as IPSS e as escolas
Através da participação nas reuniões Conselho Municipal de Educação e de 
reuniões agendadas com o Agrupamento de Escolas da Ericeira



Obrigada pela vossa atenção


