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PREÂMBULO CONCEPTUAL

A concepção de novos modelos organizativos da rede educativa deverá ter como base de
trabalho os conceitos dispostos no Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, e no Decreto-Lei n.º
115-A/98, de 4 de Maio: Território Educativo e Agrupamento Escolar, respectivamente.
O conceito de Território Educativo fornecerá, de acordo com a legislação mais recente, a matriz
da constituição das novas redes educativas. Contudo, para tentar minimizar os impactes desta
nova organização para a entidade gestora da rede e para a população, deverá ter-se em
consideração a organização previamente existente, que assenta no conceito de Agrupamento
Escolar.

Território Educativo

O que é então o Território Educativo?
“Define-se Território Educativo (TE) como um espaço geográfico
em que seja assegurado o cumprimento da escolaridade
obrigatória em funcionamento vertical e horizontal integrado1.”
Esta nova unidade é o principado geográfico concelhio onde se assegura a escolaridade
obrigatória em funcionamento integrado. Deverá ser servido por um conjunto de instalações de
educação pré-escolar, ensino básico e secundário interdependentes e complementares sob a
perspectiva pedagógica e a perspectiva da utilização dos recursos físicos e infra-estruturas de
apoio. Um dos objectivos primordiais do Território Educativo é a distribuição equitativa, pela
população escolar, das condições mínimas de frequência de ensino a que toda a criança tem
direito. Deverá visar:
1.

Promoção do sucesso escolar dos alunos, sob o ponto de vista da aprendizagem
sequencial programada e acompanhada ao longo dos vários níveis de ensino;

2.

Funcionamento integrado de serviços de apoio sócio-educativo (Psicologia, Orientação
Educativa e Acção Social Escolar);

1

Extraído do “Manual para a Elaboração da Carta Educativa”, DAPP, Ministério da Educação.
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3.

Optimização e qualidade dos recursos físicos e material didáctico, com grande ênfase da
administração e gestão educativa;

4.

Facilidade de contacto entre os docentes;

5.

Promoção da formação profissional de pessoal docente e não docente, adequada às
especificidades regionais e locais.

A delimitação da área de influência dos Territórios Educativos deverá facilitar os contactos entre
os vários equipamentos colectivos de ensino adstritos ao TE, considerando para tal efeito as
condições geográficas, de acessibilidade e de densidade populacional. Dentro do TE deverá
existir um estabelecimento de ensino denominado de nuclear, que congrega os melhores e mais
qualificados recursos físicos, humanos e materiais, e onde se articulam diversas actividades que
não são passíveis de serem efectuadas nas restantes escolas do TE. Esta Escola Nuclear será o
centro dinamizador e de apoio pedagógico da porção da rede educativa que lhe compete.
Um Território Educativo é então uma unidade territorial onde existe uma determinada procura de
ensino pré-escolar, ensino básico e ensino secundário, onde se localiza os estabelecimentos de
ensino que satisfazem essa procura e onde as deslocações entre as habitações da população
escolar e as suas escolas são percorridas em segurança, com facilidade e num curto período de
tempo.

Identificação dos Territórios Educativos

A identificação dos TE é um processo iterativo que deverá orientar-se pelas seguintes directrizes:
a.

Existência de população a escolarizar que justifique a existência de um ou mais
equipamentos escolares onde sejam ministrados os níveis pré-escolar, básico e
secundário;

b. Existência de instalações escolares públicas com capacidade suficiente para responder
às necessidades da população a escolarizar;
c. Existência de uma escola que possa desempenhar a função de Escola Nuclear;
d. Nas zonas urbanas de densidade média/alta, o Território Educativo deverá ter uma
dimensão compatível com a distância aceitável a ser percorrida a pé pelas crianças, dos
diversos grupos etários, entre as suas habitações e a escola. Nas zonas rurais, o
transporte colectivo ou transporte escolar fornece o factor crítico de delimitação do TE;
e. Inexistência de barreiras físicas que dificultem as deslocações habitação-escola, e que se
passam a enumerar:

Carta Educativa do Município de Mira – Volume III

6

f.

i.

Rede viária de hierarquia superior;

ii.

Rede ferroviária;

iii.

Orografia de declives acentuados;

iv.

Usos de solo não urbano de grande extensão;

Coincidência e/ou compatibilidade com os limites administrativos;

Numa primeira fase, os Territórios Educativos são delimitados ao nível concelhio, centrando-se
nos aspectos do ordenamento do território, rede viária de hierarquia superior, orografia e nos
limites administrativos.
A classificação dos usos do solo constantes do Plano Director Municipal de Mira e outros
instrumentos de gestão territorial permite o conhecimento das zonas preferenciais para a
instalação dos TE, através da análise das áreas de concentração urbana, os espaços
preferenciais para a localização de equipamentos colectivos e as barreiras físicas às deslocações
pedonais.
Para facilitar a gestão da rede educativa, o respeito pelos limites administrativos deverá
encontrar-se no topo das prioridades de delimitação dos TE. É conveniente que um TE
corresponda a uma freguesia ou concelho, a um número inteiro de freguesias ou concelhos ou a
parte de uma única freguesia ou concelho. A agregação ou partição das freguesias para efeitos
de constituição dos TE deverá ter como factor crítico a relação entre os número de alunos
requerido para a constituição da Escola Nuclear nos níveis de ensino mais exigentes e o
população existente na freguesia desse grupo etário.
Na segunda fase, a delimitação preliminar do Território Educativo é complementada com a
quantificação dos aspectos da população a escolarizar, as características físicas, potenciais
estabelecimentos de ensino candidatos a Escola Nuclear, localização e condições de articulação
com outros estabelecimentos de ensino do mesmo TE e análise de eventuais pontos de conflito
não detectados à escala concelhia.

Disposições a considerar no Reordenamento Escolar

A Carta Educativa assume-se como um documento que representa um empenhamento
institucional alargado, garantindo que a Escola tem um papel fundamental como elemento
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integrado e integrador na sociedade, sobretudo a sua vertente pública, universal e gratuita. O
papel da Educação na sociedade contemporânea é essencial tendo em vista a componente da
valorização humana. Toda a sociedade retira dividendos do facto dos recursos humanos serem
enriquecidos pelo acesso à educação e formação, desde as associações civis, as instituições
públicas, mas sobretudo as sociedades privadas (as empresas).
Neste âmbito, surge com especial relevância o carácter impulsionador, coordenador, regulador e
integrador do Município, em parceria com a comunidade educativa. Só deste modo é possível
prosseguir as políticas de educação e formação ao nível local e regional e estabelecer os
necessários compromissos institucionais que permitam atingir os investimentos previstos e
necessários. No prosseguimento também da previsão de um novo quadro legislativo de
atribuições e competências das autarquias locais no que se refere à educação e também do
previsível alargamento da frequência escolar obrigatória para os 12 Anos de Escolaridade.
Como objectivos estratégicos da política educativa a implementar no Concelho de Mira através
da figura de Carta Educativa enunciam-se:
1.

Maior equidade no acesso ao ensino;

2.

Manutenção de relação de maior proximidade na educação pré-escolar (quando
possível);

3.

Dotação das escolas com espaços pedagógicos adequados e necessários à acção
lectiva qualitativa;

4.

Supressão das situações de isolamento de estabelecimentos de ensino;

5.

Supressão das situações de sobrelotação e sub-ocupação e do funcionamento de
turmas agregadas de diferentes anos de escolaridade no 1º Ciclo do Ensino Básico;

6.

Instauração do Regime Normal de funcionamento em todos os estabelecimentos de
ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico;

7.

Implementação de valências educativas complementares dentro do recinto escolar;

8.

Acompanhamento das relocalizações de alunos, pelas áreas de influência das escolas
em relação aos aglomerados urbanos, alterando as disposições dos transportes
escolares existentes em função das necessidades identificadas, assegurando uma rede
de transportes eficaz;

9.

Requalificação e reapetrechamento do parque escolar existente, caso se justifique a
manutenção dos estabelecimentos de ensino;

10. Criação de estabelecimentos de ensino integrados com espaços pedagógicos e infra-

estruturas de desporto escolar adequadas às necessidades identificadas;
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11. Combate ao insucesso e abandono escolar através da melhoria das condições de ensino

e da eficácia da rede escolar, dotada das valências e espaços pedagógicos
fundamentais para o sucesso escolar.
Neste sentido, consideram-se prioritários os investimentos que permitam a construção e
reabilitação de estabelecimentos de ensino afectos ao 1º CEB e à Educação Pré-escolar, cuja
penetração se pretende reforçada. Deste modo, são alvo de particular atenção as escolas com
horários duplos e os impactos demográficos criados pelas novas urbanizações; devendo
conciliar-se os conceitos de Escola a tempo inteiro, de qualidade e de excelência com as
necessidades reais mais prementes no que respeita à implementação de equipamentos
colectivos de educação adequados. É essencial que a proposta de reordenamento da rede
escolar do concelho represente também uma beneficiação das condições de ensino e das taxas
de penetração para o ensino recorrente.
Nos casos em que as escolas estão integradas em comunidades mais isoladas e rurais, o
encerramento de uma escola é considerado pelas populações locais como uma tentativa de
centralização de actividades e, logo, como uma afronta à dinâmica local e à independência
desses aglomerados. Neste sentido, ganha especial relevância atentar à resposta de cada
comunidade às disposições da política educativa a implementar por via da Carta Educativa,
ressalvando que os encerramentos de escolas com menores condições físicas, sociais e
pedagógicas só devem ser materializados mediante a comprovação que as alternativas
apontadas significam uma verdadeira melhoria das condições para as crianças, para o seu
ensino e para as suas famílias.
As constantes alterações às realidades territoriais e educativas, aos enquadramentos legislativos
e aos PMOT’s em vigência no concelho motivam que a proposta de reordenamento escolar seja
seguida por uma monitorização que permita prever e acompanhar os processos mutáveis com
impacto no âmbito da realidade territorial, sobretudo aqueles com maior ênfase na gestão da
rede educativa. Só com este conhecimento poderão adaptar-se as disposições presentes na
Carta Educativa de modo a esta constituir um elemento progressivamente mais eficaz e sempre
dotado de actualidade e capacidade de resposta aos elementos mais imprevisíveis. De forma
previsível, a monitorização constituirá um elemento imprescindível na prossecução de uma rede
educativa optimizada e terá um papel fundamental caso se concretize o alargamento da
frequência escolar obrigatória para os 12 Anos de Escolaridade, com todas as implicações
inerentes que isso significará nos números de alunos a frequentar os derradeiros níveis do Ensino
Básico e do Ensino Secundário.
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A monitorização têm um papel activo na alteração às disposições da presente Carta Educativa,
devendo eventuais alterações à escolaridade obrigatória, bem como a observação dos resultados
das políticas de combate ao insucesso escolar, ter o devido impacto no reordenamento escolar e
nas prioridades de investimento respectivas. A monitorização será materializada com um
acompanhamento da comunidade educativa, em particular atribuindo-se um papel relevante ao
Conselho Municipal de Educação. Desse modo, destaca-se a importância do papel do Conselho
Municipal de Educação como um instrumento de consenso das diferentes expectativas e
necessidades dos diversos membros da comunidade educativa. Em todo o caso, deve ser
assegurada uma permanente atenção e auscultação das expectativas das populações no
processo de monitorização. Os critérios sociais, de estabilização e retenção populacional (em
oposição a medidas de esvaziamento) são certificados pelo processo de monitorização, que
também deverá focar de modo incisivo a evolução demográfica constante (e logo, a evolução da
procura que incide em cada território educativo) como factores a ter em conta em qualquer futura
alteração à presente proposta.
As alterações a serem efectuadas deverão, deste modo, ser validadas por uma Comissão de
Acompanhamento2, que terá de ponderar todos os factores supracitados de modo a conseguir o
correcto reordenamento da rede educativa do concelho, tendo em conta as necessidades que
vigorem na realidade educativa concelhia desse determinado momento. Nesse aspecto será
determinante que a monitorização seja zelosamente implementada.

Normas Genéricas para a Reprogramação da Rede Educativa

As reformas a operar deverão ser orientadas pelo seguinte conjunto de normas de programação
da rede educativa:
1.

2

Jardins-de-Infância
o

Mínimo de população escolar para a construção de JI – 20 crianças

o

Máximo de população escolar permitida em JI – 150 crianças

o

Número máximo de crianças por educador – 20 a 25 crianças

o

Número máximo de crianças por sala – 20 a 25 crianças

o

1 sala de actividades por educador – obrigatório

o

Integrar JI em Escolas do 1º CEB e/ou em EBI (Escolas Básicas Integradas)

A Comissão de Acompanhamento será oportunamente criada pelo Conselho Municipal de Educação.
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2.

3.

4.

o

Proximidade e inserção em zonas urbanas

o

Correcto acesso a condições infraestruturais urbanas e de transporte

Escola Básica 1º Ciclo
o

Mínimo de população escolar para a construção de EB1 – 80 crianças

o

Máximo de população escolar permitida em EB1 – 300 crianças

o

1 Turma por ano de escolaridade

o

Número mínimo de alunos por turma e sala – 20

o

Número máximo de alunos por turma e sala – 25

o

Articular EB1 com JI e sempre que possível integração em EBI

o

Proximidade e inserção em zonas urbanas

o

Correcto acesso a condições infraestruturais urbanas e de transporte

Escola Básica do 2º e 3º Ciclo
o

Mínimo de população escolar para a construção de EB 23 – 240

o

Máximo de população escolar permitida em EB 23 – 750

o

Número preferencial de alunos/turma – 24

o

1 sala por turma

o

Articular com outros níveis de ensino

o

Proximidade e inserção em zonas urbanas

o

Correcto acesso a condições infraestruturais urbanas e de transporte

Escola Secundária
o

Mínimo população escolar para a construção de Secundário – 390

o

Máximo de população escolar permitida em Secundário – 1170

o

Número máximo de alunos/turma – 30

o

1 sala por turma

o

Proximidade e inserção em zonas urbanas

o

Correcto acesso a condições infraestruturais urbanas e de transporte

Contudo, tratam-se de normas standard e que deverão ser alvo de adaptação às especificidades
locais do Concelho de Mira, pelo que se admite que algumas delas não sejam rigidamente
obedecidas. Assim, a reorganização da rede educativa será orientada por diversos vectores:
i.

As conclusões do 1º volume da Carta Educativa de Mira, que trata da caracterização e
diagnóstico da actual rede educativa, onde foram identificadas as principais carências;

ii.

As indicações constantes do 2º volume da Carta Educativa de Mira, que trata das projecções
demográficas, permitindo um conhecimento pormenorizado das necessidades educativas por
local geográfico ao longo do horizonte de projecto;
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Inúmeros instrumentos publicados3 para a programação de redes de equipamentos de

iii.

utilização colectiva com especial relevância para os equipamentos escolares;
Especificidades locais, nomeadamente factores que se prendem com o dinamismo dos

iv.

aglomerados habitacionais e da organização politico administrativa do Concelho.

3

Publicações do Ministério da Educação, Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, etc.
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PROPOSTAS DE TERRITÓRIOS EDUCATIVOS

A actual organização escolar de Mira sofre de algumas disfunções4 que são merecedoras de
reparo na presente Carta Educativa. Um dos problemas mais importantes da actual rede de
equipamentos escolares relaciona-se com o elevado número de escolas do 1º ciclo, em relação
ao número e distribuição espacial da população escolar deste ciclo de ensino, o que acarreta
problemas ao nível da gestão escolar, sendo recomendável o encerramento de vários
estabelecimentos com reduzidas taxas de ocupação e em estado de conservação deficiente.
De facto, as actuais características da rede educativa deste Território Educativo não podem ser
consideradas razoáveis uma vez que 25% das escolas do 1º ciclo se encontram numa situação
de sub ocupação gravosa, com taxas de ocupação inferiores a 50%. Os prejuízos pedagógicos
para os alunos são evidentes, ao mesmo tempo que as condições de operação, conservação e
manutenção da escola são onerosas, tanto para a Câmara Municipal de Mira como para os
utilizadores do estabelecimento de educação.
Será objectivo do novo Território Educativo corrigir esta e outras situações e orientar a
reorganização da rede escolar baseada nos resultados das projecções demográficas
prospectivas e na actual organização administrativa das Freguesias. Deverá ser fomentado o
percurso escolar do aluno no mesmo território educativo, de forma a completar a escolaridade
básica obrigatória, incentivando-se o correcto acompanhamento da carreira escolar dos alunos.
As projecções demográficas prospectivas desenvolvidas no volume II da Carta Educativa
culminaram com a escolha dos cenários 1,3 e 55, relativos à evolução das variáveis incertas
(componente natural e migratória do crescimento demográfico) destas projecções, e que
conduziram à projecção populacional por nível de estudos para o horizonte de projecto, que se
apresenta na tabela subsequente. Contudo, estes níveis demográficos não deverão ser
considerados como finais, uma vez que nestas projecções da população escolar não foram
contabilizados os fenómenos da retenção e do abandono escolar e ainda da taxa de
escolarização que possuem grande influência no universo de população escolar, particularmente
o fenómeno da retenção. Assim, e de acordo com os dados recolhidos e analisados na

4
5

Consultar volume I da Carta Educativa, Capitulo “Rede Educativa”.
Consultar volume II da Carta Educativa, Capitulo “Projecções Demográficas Prospectivas”.
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caracterização e diagnóstico da rede educativa é necessário incorporar estas variáveis na
projecção da população escolar para o correcto redimensionamento da rede educativa.
Tabela III. 1 – Resumo das projecções demográficas prospectivas por Grandes Grupos Etários,
Concelho de Mira, 2006-2016
0-14
15-24
25-64
>65
TOTAL

2006

2007

1728
1558
7444
2716
13446

1732
1531
7839
2749
13851

2013

2014

2015

2016

1728
1739
1739
1717
1705
1692
1464
1380
1339
1324
1297
1279
8119
8252
8343
8426
8580
8740
2798
2833
2887
2922
2968
3010
14109
14204
14308
14389
14550
14721
Fonte: Volume II da Carta Educativa de Mira

2008

2009

2010

2011

2012

1693
1259
8882
3033
14867

1679
1243
9015
3091
15028

1663
1225
9175
3118
15181

Tabela III. 2 – Resumo das projecções demográficas prospectivas, Freguesias de Mira, 2016
Carapelhos

Mira

Praia de
Mira

Seixo

TOTAL

18

190

99

26

24

264

133

36

12

130

67

18

19

188

98

28

16

209

112

42

333
457
227
333
379

89
981
509
Fonte: Volume II da Carta Educativa de Mira

150

1729

3-5 Anos / Pré-escolar
6-9 Anos / 1º CEB
10-11 Anos / 2º CEB
2016
12-14 Anos / 3º CEB
15-17 Anos / ES
TOTAL

As taxas de escolarização, retenção e abandono verificadas e registadas aquando da
caracterização e diagnóstico da rede educativa foram as expostas na seguinte tabela:

Tabela III. 3 – Taxas de escolarização, retenção e abandono em 2005/06
Taxa de
Escolarização
68%

-

Taxa de
Abandono
-

1º Ciclo Ensino Básico

84%

3%

0%

2º Ciclo Ensino Básico

96%

3%

0%

3º Ciclo Ensino Básico

75%

21%

0%

54%

23%

0%

Pré-escolar

Ensino Secundário

Taxa de Retenção

Fonte: Volume I da Carta Educativa de Mira

A partir destas taxas base estima-se a evolução previsível destas variáveis em função do quadro
educativo, sócio-económico, institucional e legislativo. A procura da especialização económica,
da inovação e da produtividade nas sociedades modernas coloca no presente, e com maior
ênfase no futuro, uma grande pressão na procura dos recursos humanos mais qualificados.
Desta forma, para além do enquadramento legislativo indicar uma evolução no sentido da
obrigatoriedade do ensino secundário, o próprio enquadramento sócio-económico revela a
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mesma tendência, actuando como fortes tendências pesadas. O resultado será a redução do
abandono escolar e o aumento dos níveis de escolarização no nível secundário. Por outro lado,
os níveis de retenção no ensino secundário tenderão a reduzir-se progressivamente até ao
horizonte de projecto.
Figura III. 1 – Evolução estimada da taxa de escolarização do ensino secundário
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Fonte: Elaboração própria

Para as taxas de retenção dos diferentes níveis de ensino adopta-se um cenário optimista, uma
vez que as intervenções a realizar na rede educativa deverão dotá-la de melhores condições tanto
no aspecto pedagógico como no aspecto dos espaços físicos e no rompimento de situações de
isolamento que em muito contribuem para esta taxa.
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Figura III. 2 – Evolução da taxa de retenção
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Fonte: Elaboração própria

Em virtude da previsível passagem do ensino secundário a ensino obrigatório e básico, as taxas
de retenção não deverão evoluir tão favoravelmente pois existirão duas vertentes de análise
distintas: uma vertente relacionada com a população escolar que tradicionalmente seguiria o
percurso escolar dito normal, que mesmo apresentando elevadas taxas de retenção os seus
níveis tenderiam a reduzir-se; outra vertente relacionada com a população em idade de frequentar
o ensino secundário que tradicionalmente não o frequentaria (quer por abandono ou por simples
opção findo o 3º Ciclo do Ensino Básico) mas que em virtude das mudanças socioeconómicas,
educativas e legislativas se verá na obrigação de o concluir, onde se admite que as taxas de
retenção deste segmento populacional escolar poderão contribuir para o aumento da taxa de
retenção global. No cômputo destas duas vertentes crê-se que o resultado será uma progressão
mais tímida da taxa de retenção, como consequência do mais reduzido sucesso escolar deste
último segmento de população escolar; no entanto, crê-se que a partir de 2011, a descida
progressiva dos níveis de retenção do ensino secundário será mais constante.
O abandono escolar6 deverá reduzir-se em todos os níveis de ensino, sendo que esta redução
far-se-á sentir com maior intensidade no nível secundário, como consequência da passagem
deste a ensino obrigatório. O abandono no 2º e 3º ciclos deverá continuar a registar níveis
negligenciáveis.

6

Embora não tenha sido identificado na análise do sistema educativo não é crível que seja inexistente.
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Após os resultados da incorporação dos fenómenos escolares supracitados nas projecções
demográficas prospectivas é agora possível efectuar o correcto reordenamento da rede educativa
de Mira, tendo sido definidos para o efeito um Território Educativo, abrangendo a totalidade do
território do Município.

Tabela III. 4 – População escolar estimada após retenções e abandonos

2016

Praia de
Mira

Carapelhos

Mira

3-5 Anos / Pré-escolar

18

190

99

26

333

6-9 Anos / 1º CEB

24

269

136

37

466

10-11 Anos / 2º CEB

12

134

69

19

234

12-14 Anos / 3º CEB

22

218

113

34

387

15-17 Anos / ES

19

209

112

42

382

529

157

1802

TOTAL

96
1020
Fonte: Elaboração própria
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Território Educativo de Mira
O Território Educativo de Mira corresponde, na sua generalidade, ao anterior Agrupamento
Vertical de Mira, ao que se junta a Escola Secundária com 3º Ciclo Dr.ª Maria Cândida.

Figura III. 3 – Evolução da população escolar do Território Educativo de Mira
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Fonte: Elaboração própria

Observa-se uma tendência decrescente da evolução do universo de alunos até, sensivelmente,
2007. Posteriormente regista-se uma ligeira tendência para a estabilização do número de alunos
entre 2007 a 2011, ocorrendo um aumento dos mesmos a partir de 2011. Para este aumento,
contribui, em grande parte, o aumento progressivo da taxa de escolarização do ensino
secundário.
Analisando a progressão esperada da população escolar por níveis de ensino constata-se que é
o 3º Ciclo do Ensino Básico que aparenta a maior perda de população no horizonte do projecto.
Tal resulta da própria estrutura demográfica da população, mas sobretudo, devido à forte
redução estimada das taxas de retenção no 3º CEB até ao horizonte de projecto, dado o
enquadramento socio-económico e legislativo, nomeadamente a passagem da escolaridade
obrigatória para os 12 anos, facto este que deverá reduzir as taxas de retenção no 3º ciclo.
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Carta III. 1 – Área Geográfica do Território Educativo de Mira
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Carta III. 2 – Rede Educativa do Concelho de Mira em 2005/06

20

Figura III. 4 – Evolução dos alunos por nível de ensino no Território Educativo de Mira
600

500

400

300

200

100

0
2006

2007

2008

2009

Pré-escolar

2010

2011

1º CEB

2º CEB

2012
3º CEB

2013

2014

2015

2016

Ens. Secundário

Fonte: Elaboração própria

Apesar da tendência nacional apontar para a redução do número de alunos em idade de ensino
secundário, as mudanças legislativas originarão um acréscimo significativo de alunos neste nível
de estudos como consequência directa da forte redução da taxa de abandono escolar e do
aumento da taxa de escolarização. Este aumento será constante até 2013, seguindo a tendência
global da população escolar do TE de Mira.
Figura III. 5 – Distribuição dos alunos por nível de ensino no horizonte de projecto
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Fonte: Elaboração própria
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Segmentando a população escolar do Território Educativo de Mira no horizonte de projecto, é o
1º Ciclo do Ensino Básico que detém o maior volume de alunos com 25,9% da população
escolar, sendo seguido do 3 º Ciclo do Ensino Básico e do ensino secundário com 21,5% e
21,2%, respectivamente.
A tabela subsequente sintetiza os equipamentos colectivos de ensino presentes na futura área
geográfica do Território Educativo de Mira e relaciona as capacidades instaladas com a procura
escolar projectada para o ano horizonte de projecto.
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Tabela III. 5 – Capacidade instalada no ano lectivo 2005/2006 na futura área geográfica do TE de
Mira
Território Educativo de Mira

JI

Capacidade Futura
2º / 3º Ciclo e
1º Ciclo
Ensino Secundário

JI de Barra

25

-

-

JI de Praia de Mira

75

-

-

JI de Portomar

25

-

-

JI de Mira

50

-

-

JI de Casal de São Tomé

25

-

-

JI de Carapelhos

25

-

-

JI de Lentisqueira

25

-

-

Casa da Criança (IPSS)

50

-

-

Centro de Bem-Estar Infantil de Seixo (IPSS)

50
-

175

-

EB1 de Corticeiro de Baixo

-

25

-

EB1 de Leitões

-

25

-

EB1 de Cavadas

-

50

-

EB1 de Praia de Mira

EB1 de Barra

-

25

-

EB1 de Seixo7

-

75

-

EB1 de Carapelhos

-

50

-

EB1 de Portomar

-

75

-

EB1 de Mira

-

100

-

EB1 de Casal de São Tomé

-

50

-

EB1 de Lagoa

-

50

-

EB1 de Lentisqueira
EB2 de Mira

-

25
-

720

ES/3 Dr.ª Maria Cândida

-

TOTAL

-

750

725

1470

PROCURA 20168

333

466

1003

Relação
Capacidade / Procura

17

259

467

Fonte: Elaboração própria

Quando relacionada a procura projectada com a actual capacidade instalada verifica-se que
existem discrepâncias significativas que geram situações de ineficácia da actual rede educativa,
nomeadamente o facto de a rede de escolas do 1º CEB apresentar excessiva capacidade para a
procura escolar no ano 2016, mas também nos 2º e 3º CEB e ainda Ens. Secundário. No entanto,
existem justificações para que não se encerrem, de imediato alguns destes equipamentos

7
8

Localizada em Cabeças Verdes.

Difere dos valores absolutos das projecções pois foram introduzidos factores de correcção calculados através das actuais taxas de
escolarização, retenção e abandono.
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colectivos de ensino que representam oferta excessiva no horizonte de projecto, como o facto da
procura estimada para o 1º CEB somente a partir de 2008 registar uma descida significativa e das
procuras estimadas para os 2º e 3º CEB se manterem razoavelmente estáveis até meados do
horizonte de projecto. A procura estimada para o Ens. Secundário é a única com tendência
crescente, o que se explica pela previsão de um aumento progressivo das taxas de escolarização
deste nível de ensino, como foi anteriormente referido. As relações entre capacidade existente
das escolas e a procura efectiva devem ser acompanhadas pela monitorização, que deverá,
cuidadosamente ponderada pela Comissão de Acompanhamento, dar o seu aval na
desactivação de alguns dos equipamentos colectivos de ensino que representem ofertas
qualitativas menores e respectivo encaminhamento de alunos para o equipamento colectivo de
ensino mais próximo com capacidade remanescente.
Deste modo, não pode ser considerada positiva a existência de estabelecimentos escolares,
nomeadamente do 1º CEB, na quase totalidade dos pequenos aglomerados urbanos de Mira,
caso não se justifique objectivamente a sua manutenção, situação que deverá ser seguida pela
monitorização. Assim, por exemplo, quando duas escolas próximas possuem taxas de ocupação
inferiores a 50%, é aconselhável que uma delas, aquela com condições físicas e pedagógicas
inferiores, seja desactivada e os seus alunos encaminhados para a outra. A manutenção de
escolas do 1º CEB não pode ser justificada unicamente com a proximidade dos alunos às suas
residências, pois apesar de haver um pequeno benefício no tempo de acesso à escola, os
prejuízos pedagógicos e financeiros suplantam qualquer justificação. Em todo o caso, as
eventuais propostas de intervenção sobre a rede deverão considerar os tempos máximos
admissíveis de percurso para os respectivos níveis de ensino, particularmente da educação préescolar e do 1º CEB, e ainda modificações no serviço de transporte escolar que actualmente se
verifica no Concelho de Mira. Desta forma, o tempo de percurso máximo para o nível pré-escolar
não deverá exceder os 20 minutos ao passo que para o 1º CEB não deverá exceder os 40
minutos.
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Intervenções no Território Educativo de Mira

Tendo em conta os desajustamentos observados no Volume I da presente Carta Educativa,
importa encontrar os pontos prioritários de intervenção, que se destinarão a mitigar essas
mesmas insuficiências. Ao nível da capacidade existente, é na educação pré-escolar (pela
amplitude pouco elevada da oferta que se observa actualmente – em relação à Procura estimada
para 2016 a relação é positiva em 17 crianças, mas para o total concelhio e considerando que se
considera também a oferta da rede IPSS) e também ao nível do 3º CEB e Ensino Secundário
(pela ocupação excessiva da ES/3 Dr.ª Maria Cândida e pelas baixas taxas de escolarização
observadas nestes níveis de ensino).
Ao nível do 2º CEB e do 1º CEB, a capacidade existente é suficiente, até pela perspectiva de
redução da população escolar para estes níveis ao longo do horizonte de projecto (Figura III. 6).
Deste modo, as intervenções a realizar no TE de Mira no âmbito dos 1º e 2º CEB traduzem um
reordenamento da rede escolar motivado, maioritariamente pelo acréscimo que se pretende
implementar nas condições infra-estruturais e pedagógicas.
Figura III. 6 – Evolução dos alunos dos 1º e 2º CEB no Território Educativo de Mira
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Fonte: Elaboração própria

A supracitada diminuição da população escolar está relacionada, essencialmente, com a
dinâmica demográfica do Concelho de Mira, onde existe um crescente envelhecimento
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populacional com consequências ao nível da diminuição do número de jovens e,
consequentemente, de estudantes. Estas tendências têm um significado importante na (actual e)
futura desadequação entre procura e oferta escolar. No entanto, é importante focar que apenas
entre 2011 e 2013 o nível de alunos estimado para a frequência do 1º CEB é inferior a 450 alunos
no TE de Mira.

Freguesia de Praia de Mira
Na freguesia de Praia da Mira propõe-se que, primeiramente, a Escola Básica do 1º Ciclo de
Praia de Mira seja ampliada de modo a provê-la de uma sala de informática, face à ausência
destes espaços na sua actual configuração e dada a importância dos mesmos no sentido de
melhorar as condições de aprendizagem dos alunos, introduzindo e melhorando a componente
de literacia informática que se revela estrutural nas actuais condições de desenvolvimento
societário. Será ainda ampliada em mais duas salas de aulas, através de uma expansão para os
espaços actualmente utilizados pelo JI de Praia de Mira (que será relocalizado), que lhe são
contíguos. Este equipamento colectivo de ensino receberá os alunos da escola do 1º CEB de
Barra, que deverá encerrar no ano lectivo de 2008/09.
Na educação pré-escolar, pretende-se o reforço da qualidade da rede educativa na Freguesia de
Praia de Mira, através da construção de um novo jardim-de-infância, a localizar na Zona de
Habitação Social na Videira Norte, junto ao cemitério da Praia de Mira, que deverá ter a
capacidade para 75 crianças (3 sala de actividades). Esta escola é uma relocalização do JI de
Praia de Mira, mantendo os seus espaços de actividade (em número), mas aumentando a
qualidade das suas infra-estruturas e condições pedagógicas. Esta proposta resulta na
observância dos vários planos de pormenor, que estão a ser desenvolvidos nas áreas de Prazos
Velhos e Videira Norte e que traduzem um processo de reabilitação de AUGI’s (Áreas Urbanas de
Génese Ilegal) empreendido pela edilidade, sendo espectável um aumento significativo do
número de habitantes e, consequentemente, da população escolar. Em relação ao JI de Barra,
não está prevista qualquer alteração. Assim, a capacidade total da Freguesia será de escolarizar
100 crianças, o que é consonante com a projecção demográfica, pois para esta freguesia o auge
da procura pré-escolar será atingido em 2016 (ano horizonte de projecto) com 99 crianças entre
os 3 e os 5 anos de idade. É importante referir que a projecção demográfica tomou em linha de
conta o investimento da Pescanova (fábrica transformadora) que poderá aumentar de forma
bastante significativa a migração (interna sobretudo) para esta freguesia, mas também para
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outras do concelho de Mira (embora com menor peso relativo); assim como levou em linha de
conta o aumento expectável de residências de primeira habitação.

Freguesia de Mira
Ao nível da educação pré-escolar, o Jardim-de-Infância de Casal de São Tomé deverá sofrer
obras de beneficiação por se encontrar num estado de conservação deficiente, devendo ainda
beneficiar de obras de ampliação que resultarão na criação de uma sala polivalente que
funcionará como espaço para servir refeições aos alunos do Jardim-de-Infância de Casal de São
Tomé e da Escola Básica do 1º ciclo de Casal de São Tomé.
Tendo em conta a evolução da população do ensino pré-escolar, deve realçar-se que a Freguesia
de Mira é a única em que se regista uma relação negativa entre a capacidade instalada em 2006
(175) e a projecção da população escolar do ensino pré-escolar para 2016 (193). Assim, e uma
vez que a lacuna é de 18 alunos, propõe-se a ampliação do Jardim-de-Infância de Mira criando
uma nova sala de actividades (25 alunos de capacidade), de forma a suprimir a referida lacuna. A
opção pela ampliação do Jardim-de-Infância de Mira em detrimento dos restantes jardins-deinfância da freguesia de Mira (situados nos aglomerados de Portomar, Casal de São Tomé e
Lentisqueira) está relacionada com o facto do aglomerado de Mira (sede de freguesia e concelho)
se encontrar num nível hierárquico (urbano) mais elevado que os restantes, e com um dinamismo
urbanístico e populacional expectável superior ao dos restantes lugares da freguesia.
Tendo em conta esta última afirmação será relevante referir que não está prevista qualquer
intervenção em relação aos Jardins-de-Infância de Portomar e Lentisqueira durante o período de
vigência deste instrumento.
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Figura III. 7 – Evolução dos alunos do pré-escolar por freguesia no Território Educativo de Mira
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Fonte: Elaboração própria

Em relação à oferta escolar do 1º CEB da freguesia propõe-se que seja erigido um novo pólo
educativo para o 1º CEB a localizar-se no aglomerado da Lentisqueira que se denominará EB1
Pólo Educativo – Lentisqueira, que garantirá aos alunos residentes na zona sudeste da freguesia
uma oferta com todas as condições pedagógicas necessárias à persecução de um percurso
escolar de sucesso, a qual dará também respostas ao nível de maior eficácia na relação entre a
procura e a oferta e também na composição de turmas de anos de escolaridade separados. A
opção de localizar este equipamento colectivo de ensino na Lentisqueira justifica-se pela maior
importância deste aglomerado ao nível da hierarquia dos núcleos urbanos (ver Carta I. 4 no
Volume I) e também por se constituir como um aglomerado central na zona sudeste da freguesia,
reduzindo-se, deste modo, os tempos de deslocação dos alunos.
A este último empreendimento associa-se a decisão de encerrar as EB1 de Cavadas e
Lentisqueira em 2008/09, devendo os seus alunos ser dirigidos para a EB1 Pólo Educativo –
Lentisqueira proposta; a EB1 de Leitões encerrará em 2007/08 sendo os seus alunos
direccionados para a EB1 de Lentisqueira e Cavadas até à conclusão da EB1 Pólo Educativo –
Lentisqueira. Estas escolas que encerrarão padecem de problemas que dificultam a sua
manutenção, de acordo com as directrizes emanadas pelo Ministério da Educação, como as
reduzidas populações escolares e, consequentemente, as taxas de ocupação respectivas, que
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contribuem para uma gestão ineficaz dos seus recursos humanos e físicos e ainda para a
degradação das condições de apreensão de conhecimentos.
A Escola do 1º CEB de Casal de São Tomé deverá ser alvo de obras de beneficiação ao nível do
aquecimento e da pintura. Conforme enunciado anteriormente, o espaço para refeições será
assegurado através da construção de uma sala polivalente a ser usada conjuntamente com o
Jardim-de-Infância de Casal de São Tomé. A EB1 de Lagoa deverá também ser alvo de
beneficiação das suas instalações, mantendo a sua actual capacidade instalada, mas
aumentando o nível qualitativo das condições pedagógicas.
A Escola Básica do 1º ciclo de Mira deverá manter as suas actuais condições lectivas,
ressalvando-se que este equipamento colectivo de ensino oferece as condições necessárias e
exigíveis.
As instalações da EB1 de Portomar encontram-se em bom estado de conservação e apresentam
mais elevado número e diversidade de salas, possuindo, além de 2 salas de aula, 1 sala de
informática, 1 sala de ATL e 1 biblioteca, não sendo, assim, necessária qualquer espécie de
intervenção até ao horizonte de projecto.
Em relação à Escola Básica do 2º ciclo de Mira, apesar do aumento de população do 2º ciclo em
determinados períodos da vigência da Carta Educativa, o número de alunos do 2º ciclo no
concelho nunca será superior a 283 (nunca ocupando, portanto mais de 10 salas de aula),
observados em 2007 e 2008 e deverá atingir o valor de 234 alunos em 2016 (que corresponde à
ocupação de 8 salas de aulas), mantendo assim uma taxa de ocupação reduzida na escola do 2º
CEB de Mira. Tendo sido detectadas, por parte dos órgãos directivos do agrupamento, algumas
deficiências em termos de equipamentos colectivos de desporto, considera-se que este deverá
ser o investimento prioritário neste nível de ensino. Deste modo, será construído um pavilhão
polidesportivo coberto que suprimirá as necessidades identificadas.
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Figura III. 8 – Evolução dos alunos do 2º CEB no Território Educativo de Mira
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Fonte: Elaboração própria

Tabela III. 6 – Relação oferta/procura educativa para a Escola do 2º ciclo de Mira (2016)
Nível de
Ensino

Área de
Influência

Procura

Mira

Relação

720

486

12

Praia da Mira
2º CEB

Oferta

134

Seixo

69

Carapelhos

19

Total

234
Fonte: elaboração própria

Durante as intervenções a realizar no âmbito do presente reordenamento da rede escolar pública
do concelho de Mira, devem ser, igualmente, resolvidos alguns problemas da Escola Secundária
Dr.ª Maria Cândida, detectados durante a fase de caracterização e diagnóstico. Uma das
dificuldades reside na falta de mobiliário escolar para algumas salas, nomeadamente ao nível de
armários necessários para organização do material didáctico dos alunos. Foram ainda
detectadas algumas deficiências ao nível do aquecimento das salas, devendo este constituir um
vector prioritário de intervenção nas propostas da Carta Educativa. Em relação ao espaço exterior
da escola foram detectadas insuficiências ao nível da iluminação exterior da escola reflectindo-se
negativamente na segurança dos alunos e das próprias instalações escolares que ficam desta
forma mais vulneráveis a furtos.
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Assim, a Câmara Municipal de Mira deverá, tanto quanto possível, proceder a intervenções na
rede de iluminação pública do espaço exterior da escola Dr.ª Maria Cândida suprindo as
deficiências registadas e repondo índices aceitáveis de iluminação pública, aumentando os níveis
de segurança. Deverá ainda, com o apoio da Direcção Regional de Educação do Centro,
diligenciar a instalação de sistemas de aquecimento eficientes nas salas de aula que possuam
insuficiências a este nível e a aquisição do mobiliário escolar em falta.
Face às expectativas de crescimento da população escolar da Escola Secundária com 3º ciclo
Dr.ª Maria Cândida, com especial incidência ao nível do ensino secundário (figura III. 9), propõese o aumento da capacidade instalada, recorrendo à ampliação da referida escola,
nomeadamente através da construção de 6 salas de aulas adicionais, permitindo aumentar a
capacidade instalada de 720 alunos em 2005/06 para 930 alunos em 2016, devendo esta
intervenção ser efectuada com o apoio da Direcção Regional de Educação do Centro.

Figura III. 9 – Evolução dos alunos do 3º CEB e Ensino Secundário no TE de Mira
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Fonte: Elaboração própria

De facto, considerando que a população escolar estimada do 3º CEB em 2016 é de 387 alunos,
são necessárias 13 turmas (e salas) para escolarizar esta população e que, por seu lado, a
população escolar estimada do ensino secundário em 2016 é de 382 alunos sendo necessárias
igualmente 13 turmas (e salas) para escolarizar estes alunos, mas sabendo-se que no auge da
população escolar estimada para esta escola a procura ascenderá a 916 alunos (em 2013) é
necessário acautelar que esta procura seja servida por este equipamento colectivo de ensino.
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Sabendo que a escola Dr.ª Maria Cândida possuía, em 2005/06, apenas 25 salas de aula9, é
necessária a construção das 6 salas de aula adicionais supracitadas, de modo a proporcionar a
oferta necessária à população escolar agregada do 3º CEB e do Ensino Secundário no concelho
de Mira ao longo do período de vigência da Carta Educativa.
O aumento da população escolar do ensino secundário está assente em duas premissas, o
aumento da taxa de escolarização, nomeadamente no pressuposto de que o ensino secundário
passará a ser um nível de ensino obrigatório e a manutenção de elevadas taxas de retenção nos
próximos anos, em resultado, por um lado, das taxas que caracterizam a população que seguiria
o seu percurso escolar normal e, por outro, da população em idade de frequentar o ensino
secundário que abandonaria o sistema de ensino depois da conclusão do 3º CEB, mas que após
introdução do carácter obrigatório no nível secundário se verá na obrigação de o concluir.

Tabela III. 7 – Relação oferta/procura educativa para a Escola Secundária com 3º ciclo Dr.ª Maria
Cândida (2016)
Nível de
Ensino

Área de
Influência

Procura

3º CEB

Mira
Praia da Mira
Seixo
Carapelhos
Total

218
113
34
387

Ensino
secundário

Mira
Praia da Mira
Seixo
Carapelhos
Total

19
209
112
42
382

Oferta10

Relação

480

93

450

68

22

Fonte: Elaboração própria

Freguesia do Seixo
Embora ocorra uma diminuição do número de alunos do ensino pré-escolar em todas as
freguesias do concelho de Mira11, é apenas na freguesia do Seixo que a capacidade instalada no
Centro de Bem-Estar Infantil do Seixo (50 alunos) se revela excessiva em relação ao número de
9

Não são aqui contabilizadas as salas improvisadas pelos actuais órgãos gestores da escola.

10

A divisão da oferta por níveis de ensino é meramente indicativa, sendo os espaços divididos por ambos os níveis de ensino e
repartidos de acordo com as necessidades vigentes.

11

Neste sentido é importante fazer a diferenciação entre as freguesias de Mira e Praia de Mira, por um lado, e Seixo e Carapelhos, por
outro. De facto, as freguesias de Mira e Praia de Mira apresentam uma maior “vitalidade” imobiliária, com consequências ao nível da
dinâmica urbana (aumento do número de fogos) e da atracção de população, tendo, consequentemente, uma ténue diminuição da
população escolar do pré-escolar.
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alunos projectados para o fim do horizonte do plano (26 alunos). Neste caso, e como o Centro de
Bem-Estar Infantil do Seixo é uma Instituição Privada de Segurança Social (IPSS), não se
enquadra na presente Carta Educativa elaborar qualquer proposta no âmbito de reajustar a
capacidade instalada desta instituição. Sendo a oferta suficiente para a procura identificada não
se considera um investimento prioritário criar uma oferta de educação pré-escolar da rede
pública, concluindo-se que a rede IPSS, em virtude da sua associação com a Administração
Central12, funciona como complementar à rede escolar pública e com acréscimos pouco
relevantes ao nível dos custos. Contudo, a criação de um Jardim de Infância da rede pública, que
poderá vir a resultar da adaptação da EB1 do Seixo de Mira (actualmente desactivada) é uma
hipótese que poderá vir a ser considerada em fase de reavaliação da presente Carta Educativa,
dado ser um anseio manifestado pela população em sede de participação pública.
A escola do 1º CEB do Seixo continuará a operar no lugar de Cabeças Verdes em Seixo. Deste
modo, manter-se-á a capacidade existente de 3 salas de aula observadas em 2005/06,
aproveitando

as

obras

de

ampliação

recentemente

efectuados,

que

abrangeram

a

implementação de uma cantina/refeitório. Assim, prevê-se que este estabelecimento de ensino
tenha capacidade para acolher o número de alunos do 1º ciclo projectados para a freguesia do
Seixo em 2016 (37 alunos). Deverão apenas ser beneficiados os seus espaços no sentido da
implementação de um espaço de recreio coberto (construção de telheiro).

12

A nível nacional, a complementaridade da rede IPSS é fundamental, observando-se a sua importância estratégica no papel
preponderante que esta desempenha para o alcançar dos objectivos da Lei de Bases do Sistema Educativo, nomeadamente atingir uma
taxa de pré-escolarização de 95%.
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Figura III. 10 – Evolução dos alunos do 1º CEB na Freguesia de Seixo
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Fonte: Elaboração própria

Esta proposta tem em consideração, igualmente, a evolução da população escolar do 1º CEB na
freguesia de Seixo (Figura III. 10) durante o horizonte do plano. Desta forma e uma vez que se
prevê que, durante os anos de 2007, 2008 e 2009, a população escolar do 1º C EB seja superior
a 50 indivíduos, a escola manterá as actuais três salas, das quais duas funcionarão
permanentemente como salas de aulas e a terceira funcionará temporariamente como sala de
aulas durante os anos supracitados e como sala polivalente, de ATL e de componente de apoio à
família durante o restante período em que a Carta Educativa estiver em vigor.

Freguesia de Carapelhos
No Jardim-de-Infância de Carapelhos intervém-se ao nível de obras de beneficiação e ampliação,
devendo, no que concerne ao espaço para refeições, ser construída uma sala polivalente que
prestará o serviço de refeições para o JI e também para a EB1 de Carapelhos.
No que respeita ao 1º CEB, a configuração de equipamentos colectivos de ensino na Freguesia
de Carapelhos será alterada, prevendo-se que a EB1 de Corticeiro de Baixo deva encerrar em
2008/09, mantendo-se a EB1 de Carapelhos, para a qual deverão ser dirigidos todos os alunos
em idade de frequência do 1º CEB residentes na freguesia. As 2 salas existentes na EB1 de
Carapelhos deverão constituir oferta suficiente para cobrir a procura deste nível de ensino na
freguesia ao longo do horizonte de projecto, como se comprova na figura seguinte.
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Figura III. 11 – Evolução dos alunos do 1º CEB na Freguesia de Carapelhos
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Fonte: Elaboração própria
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Configuração Final e Capacidade Futura
Tabela III. 8 – Capacidade instalada no ano 2016 na futura área geográfica do TE de Mira
Território Educativo de Mira
Capacidade Futura
JI

1º CEB 2º CEB

3º CEB e
Ensino Secundário

JI de Barra

25

-

-

-

JI de Praia de Mira (relocalização para Videira Norte)

75

-

-

-

JI de Portomar

25

-

-

-

JI de Mira (ampliação)

75

-

-

-

JI de Casal de São Tomé

25

-

-

-

JI de Carapelhos

25

-

-

-

JI de Lentisqueira

25

-

-

-

Casa da Criança (IPSS)

50

-

-

-

Centro de Bem-Estar Infantil de Seixo (IPSS)

50

-

-

-

EB1 de Praia de Mira (ampliação)

-

225

-

-

EB1 de Seixo

-

75

-

-

EB1 de Carapelhos

-

50

-

-

EB1 de Portomar

-

75

-

-

EB1 de Mira (ampliação)

-

100

-

-

EB1 de Casal de São Tomé

-

50

-

-

EB1 de Lagoa (remodelação)

-

50

-

-

EB2 de Mira (remodelação)

-

-

720

-

ES/3 Dr.ª Maria Cândida (ampliação)

-

-

-

930

TOTAL

375

625

720

930

PROCURA 201613

333

466

234

769

Relação
Capacidade / Procura

42

159

486

161

Fonte: Elaboração própria

Na tabela apresentada acima encontram-se sintetizadas as escolas existentes e propostas na
reestruturação do parque escolar do Concelho de Mira.
A reestruturação do parque escolar do concelho envolve o encerramento de algumas escolas
segundo padrões de qualidade de ensino e das próprias instalações das escolas em questão.
Procede-se ao encerramento de escolas que não tenham as infra-estruturas consideradas
indispensáveis pelo Ministério da Educação de modo a permitir albergar os novos programas
13

Difere dos valores absolutos das projecções pois foram introduzidos factores de correcção calculados através das actuais taxas de
escolarização, retenção e abandono.
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leccionados (ensino de música, inglês, artes plásticas, informática, etc.) no horário de
funcionamento normal (de manhã e de tarde), o que implica a existência de uma cantina para
serviço de refeições.
Por outro lado, e devido ao seu reduzido número de alunos, estas escolas possuem turmas com
vários anos agregados na mesma sala de aulas o que condiciona em muito o aproveitamento
escolar dos alunos. Esta situação afecta também o desenvolvimento social das próprias crianças
devido à falta de convívio com indivíduos da sua faixa etária.
O encerramento de qualquer escola só poderá ocorrer quando o estabelecimento de ensino para
o qual os alunos serão deslocados estiver concluído, em caso de construção nova, ou com as
condições óptimas para receber esses alunos, e quando a rede de transporte escolar estiver
definida e em funcionamento.
Tabela III. 9 – Síntese dos encerramentos na rede escolar do Concelho de Mira
Freguesia de
Implantação
Carapelhos
Mira
Praia de Mira

Estabelecimento de
Educação e Ensino
EB1
EB1
EB1
EB1
EB1

de
de
de
de
de

Corticeiro de Baixo
Leitões
Cavadas
Lentisqueira
Barra

Total
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Capacidade
Excedente
1º CEB

Ano Lectivo
de
Encerramento

25
25
50
25
25

2008/09
2007/08
2008/09
2008/09
2008/09

150
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CONFIGURAÇÃO PROJECTADA DA REDE EDUCATIVA

A configuração projectada da rede educativa tenta suprimir as carências de várias ordens
detectadas no parque escolar do concelho de Mira, designadamente ao nível da Educação Préescolar, do 1º Ciclo do Ensino Básico e dos 3º CEB e Ensino Secundário, com maior incidência
na primeira.
Em relação às carências do 1º CEB, estas estão relacionadas, na maioria dos casos, com o
desajustamento da rede escolar face à diminuição da população escolar neste nível de ensino,
mas sobretudo com carências de nível qualitativo dos equipamentos colectivos de ensino.
As especificidades próprias de cada freguesia, nomeadamente a nível demográfico, implicam um
planeamento cuidado das alterações a introduzir, sempre na perspectiva da melhoria da
qualidade de ensino, ainda que o enquadramento legal existente e as especificidades do
Concelho de Mira aponte no sentido da progressiva centralização dos alunos em
estabelecimentos de ensino, preferencialmente, localizados na sede de concelho ou nas sedes
de freguesia. Deste modo, a monitorização aliada à figura da Comissão de Acompanhamento
têm um papel determinante no desenrolar do futuro da rede educativa de Mira, em consonância
com a observância da realidade e das vontades das populações locais.
As propostas subsequentes sintetizam nos equipamentos colectivos de ensino a intervencionar,
as propostas que são efectuadas pelo presente documento, traduzindo as configurações finais
de cada um desses estabelecimentos de ensino. Por ser desnecessário referir, são omitidos os
estabelecimentos de ensino nos quais não se prevêem intervenções na sua estrutura, mas que
serão alvo de obras de conservação e beneficiação eventuais. Entre estes, estão o JI de
Portomar, a EB1 de Portomar, a EB1 de Carapelhos e a EB1 de Mira.
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Freguesia de Praia de Mira

Jardim-de-infância de Praia da Mira (Relocalização para Videira Norte)
Valências Educativas
Transporte escolar: Não
Prolongamento de horário: Sim
Refeição: Sim
Componente de apoio a família: Sim
Espaços Físicos
Salas de actividade: 3
Salas polivalentes: 1
Salas de informática: 0
Outras salas: 0
Cantina/refeitório: Sim (com cozinha)
Recreio: 1 coberto e 1 descoberto

Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Praia da Mira
Valências Educativas
Transporte escolar: Sim
ATL: Sim
Refeição: Sim
Componente de apoio a família: Sim

Fotografia III. 1 – EB1 de Praia de Mira

Espaços Físicos
Salas de aulas: 9 (duas delas aproveitam espaços
desactivados do JI de Praia de Mira)

Salas polivalentes: 1
Salas de informática: 1 (a instalar durante as obras
de ampliação)

Outras salas: 3 (duas arrecadações e um gabinete
para professores)

Biblioteca: Sim
Recreio: 3 cobertos e 1 descoberto
Cantina/refeitório: Sim
Salas utilizadas por ATL: 1 (ATL funcionará na actual

Fonte: trabalho de campo

sala polivalente)
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Freguesia de Mira
Jardim-de-infância de Mira
Valências Educativas
Transporte escolar: Não
Prolongamento de horário: Sim
Refeição: Sim
Componente de apoio a família: Sim

Fotografia III. 2 – JI de Mira

Espaços Físicos
Salas de actividade: 3 (a construir a 3ª sala)
Salas polivalentes: 1
Salas de informática: 0
Outras salas: 0
Cantina/refeitório: Sim (com cozinha)
Recreio: 1 descoberto

Fonte: trabalho de campo

Jardim-de-infância de Casal de São Tomé
Valências Educativas
Transporte escolar: Não
Prolongamento de horário: Sim
Refeição: Sim
Componente de apoio a família: Sim

Fotografia III. 3 – JI de Casal de São Tomé

Espaços Físicos
Salas de actividade: 1
Salas polivalentes: 1 (a construir durante as obras de
beneficiação e ampliação, funcionará igualmente como
cantina)

Salas de informática: 0
Outras salas: 0
Cantina/refeitório: Sim (a funcionar na sala polivalente
e servirá igualmente os alunos da Escola Básica do 1º ciclo
de Casal de São Tomé)

Fonte: CMM

Recreio: 1 coberto e 1 descoberto

Carta Educativa do Município de Mira – Volume III

41

Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Casal de São Tomé
Valências Educativas
Transporte escolar: Não
ATL: Sim
Refeição: Sim
Componente de apoio a família: Sim

Fotografia III. 4 – EB1 de Casal de São Tomé

Espaços Físicos
Salas de aulas: 2
Salas polivalentes: 1 (a construir durante as obras de
beneficiação e ampliação, funcionará igualmente como
cantina)

Salas de informática: 0
Outras salas: 0
Biblioteca: Não
Cantina/refeitório: Sim (a funcionar na sala polivalente e
servirá igualmente os alunos do Jardim-de-Infância de Casal
de São Tomé)

Recreio: 1 coberto e 1 descoberto
Salas utilizadas por ATL: 1 (funcionará numa das salas

Fonte: trabalho de campo

de aulas, enquanto não estão a decorrer aulas)

Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Lagoa
Valências Educativas
Transporte escolar: Sim
ATL: Sim
Refeição: Sim
Componente de apoio a família: Sim
Espaços Físicos
Salas de aulas: 2
Salas polivalentes: 1
Salas de informática: 0
Biblioteca: 0
Cantina/refeitório: Sim (Tem cantina própria)
Recreio: 1 coberto
Salas utilizadas por ATL: 1
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Fonte: http://www.eb1-lagoa-mira.rcts.pt
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Escola do 1º Ciclo Pólo Educativo - Lentisqueira
Valências Educativas
Transporte escolar: Sim
ATL: Sim
Refeição: Sim
Componente de apoio a família: Sim

Figura III. 12 – Representação esquemática

Espaços Físicos
Salas de aulas: 4
Salas polivalentes: 1
Salas de informática: 1
Biblioteca: 1
Cantina/refeitório: Sim (Tem cantina própria)
Recreio: 1 coberto
Salas utilizadas por ATL: 1

Escola do 2º Ciclo do Ensino Básico de Mira
Valências Educativas
Transporte escolar: Sim
Refeição: Sim
Espaços Físicos
Salas de aulas: 24
Salas polivalentes: 2
Salas de informática: 3
Salas de Educação Visual /EVT: 3
Salas de Música: 2
Laboratório de Ciências da Natureza: 1
Outros laboratórios: 1 (fotografia)
Outras salas: 2 (sala de convívio e sala de estudos)
Biblioteca: 1
Cantina/refeitório: Sim (serve também os alunos da

Fotografia III. 6 – EB 2 de Mira

EB1)

Recreio: 1 coberto e 1 descoberto (construir um
telheiro de ligação entre os edifícios das EB1 e EB2)
Instalações desportivas: 1 campo de jogos, 2
salas de desporto, 2 balneários e 1 pavilhão
polidesportivo coberto (a construir)
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Escola Secundária com 3º Ciclo Dr.ª Maria Cândida

Valências Educativas
Transporte escolar: Sim
Refeição: Sim
Espaços Físicos
Salas de aulas: 31 (a construir 6 durante a fase de
remodelação/ampliação)

Salas polivalentes: 0
Salas de informática: 5
Salas de Educação Visual/EVT: 3
Laboratório de Física/Química: 2
Laboratório de Ciências da Natureza: 1
Outros Laboratórios: 1 (biologia)
Auditório/Anfiteatro: 1
Outras salas: 0
Biblioteca: Sim
Cantina/refeitório: Sim (com cozinha)
Recreio: 1 coberto e 1 descoberto
Instalações desportivas: partilham com várias
entidades as infra-estruturas desportivas
concelhias (piscinas e pavilhão desportivo)
adjacentes à escola. Utilização destas infraestruturas por parte doutras entidades dificulta
a utilização regular por parte da população
escolar. Neste sentido existe o compromisso
por parte da edilidade em construir um
polidesportivo nos terrenos da Escola
Secundária com 3º ciclo Dr.ª Maria Cândida.
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Fotografia III. 7 – Escola secundária com 3º
ciclo Dr.ª Maria Cândida

Fonte: CMM
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Freguesia do Seixo

Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do Seixo14
Valências Educativas
Transporte escolar: Sim
ATL: Sim
Refeição: Sim
Componente de apoio a família: Sim

Fotografia III. 8 – EB1 de Seixo14

Espaços Físicos
Salas de aulas: 3
Salas polivalentes: 1
Salas de informática: 0
Outras salas: 0
Biblioteca: Não
Cantina/refeitório: Sim (com cozinha própria)
Recreio: 1 descoberto e 1 coberto (a incluir com a
intervenção programada)

Salas utilizadas por ATL: 1 (deverá funcionar na sala
polivalente)

Fonte: CMM

Freguesia de Carapelhos
Jardim-de-infância de Carapelhos
Valências Educativas
Transporte escolar: Não
Prolongamento de horário: Sim
Refeição: Sim
Componente de apoio a família: Sim

Fotografia III. 9 – JI de Carapelhos

Espaços Físicos
Salas de actividade: 1
Salas polivalentes: 1 (a construir durante as obras de
beneficiação e ampliação, funcionará igualmente como
cantina)

Salas de informática: 0
Outras salas: 1 (usado por ATL)
Cantina/refeitório: Sim (a funcionar na sala polivalente
e servirá igualmente os alunos da Escola Básica do 1º ciclo
de Carapelhos)

Fonte: trabalho de campo

Recreio: 1 descoberto

14

Localizada em Cabeças Verdes.
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PLANO DE EXECUÇÃO E DE FINANCIAMENTO

Após a quantificação e explanação das intervenções a efectuar no âmbito da presente Carta
Educativa interessa elaborar a programação da sua execução no tempo e o plano de
financiamento que tratará de estimar o custo das medidas propostas. O encargo financeiro da
autarquia é referente às intervenções na Educação Pré-Escolar e no 1º CEB; o encargo financeiro
dos 2º e 3º CEB e ainda do Ensino Secundário pertence ao Ministério da Educação.
A programação apresentada foi orientada no sentido de colmatar as carências identificadas como
mais urgentes, respondendo também, tanto quanto as especificidades locais do concelho de
Mira assim o permitem, às directivas emanadas pelo Ministério da Educação.

Prioridades de Intervenção – Educação Pré-escolar

As intervenções prioritárias deverão abranger as Freguesias de Mira e Praia de Mira. Em Mira, em
função da desadequação entre a oferta pré-escolar e a procura estimada para o ano horizonte de
projecto, é ampliado o JI de Mira, é construída uma sala polivalente na Praia de Mira, o JI de Praia
de Mira será relocalizado para um novo estabelecimento de Ensino, localizado na Videira Norte.

Prioridades de Intervenção – 1º Ciclo do Ensino Básico

No 1º Ciclo serão nas Freguesias de Mira, Praia de Mira e Carapelhos as intervenções prioritárias.
Na Freguesia de Mira, a maioria das intervenções está relacionado com o aumento que se
pretende efectuar ao nível das infra-estruturas e das condições pedagógicas. Verificar-se-á uma
beneficiação das instalações da EB1 de Lagoa e a construção de um Pólo Educativo na Zona Sul,
esta última devido à crescente inexistência de crianças frequentadoras das escolas da zona sul
do concelho (Cavadas, Leitões, Lentisqueira). Em Praia de Mira, o objectivo principal visa
melhorar a componente de literacia informática, mas também aumentar o número de salas de
aula disponível, através de uma expansão para os espaços actualmente utilizados pelo JI de Mira.
Em Carapelhos, será construída uma sala polivalente destinada a espaço para refeições e para
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actividades de enriquecimento curricular. Em Seixo, será construído um telheiro coberto para que,
em épocas chuvosas, os alunos se possam abrigar.

Prioridades de Intervenção – 2º CEB

No 2º CEB, a oferta existente é mais do que suficiente na sua relação com a procura prevista,
pelo que a prioridade de intervenção na EB2 de Mira é ao nível de infra-estruturas e
equipamentos desportivos, pelo que será construído um pavilhão polidesportivo coberto.

Prioridades de Intervenção – 3º CEB e Ensino Secundário

No 3º CEB e Ensino Secundário, as principais intervenções estão relacionadas com a
previsibilidade de aumento das populações escolares, devido ao acréscimo das taxas de
escolarização e à manutenção (pelo menos num período inicial) dos elevados níveis de retenção
observados. Deste modo, é necessário aumentar a capacidade deste estabelecimento de ensino,
até por causa da taxa de ocupação que nele se observa. Deste modo, ampliar-se-á a sua
capacidade, através da construção de mais 6 salas de aulas. No entanto, existem alguns
problemas infraestruturais na ES/3 Dr.ª Maria Cândida, nomeadamente no que se refere à
iluminação exterior, ao aquecimento e ao mobiliário escolar.
O finalizar do presente documento que constitui a Carta Educativa de Mira não deverá ser
encarado como o final do processo de reordenamento. Será imprescindível fazer um
acompanhamento cuidado da evolução das variáveis consideradas na concepção da proposta
apresentada e da execução, quer na sua vertente operacional quer na vertente de financiamento.
Este acompanhamento deverá ser feito em sede de monitorização da Carta Educativa, um
procedimento que extrema utilidade dada a grande dinâmica da nossa sociedade.
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Tabela III. 10 – Programação, dimensionamento e custos das ampliações e novas construções propostas

Dimensionamento15
Programação

Freguesia
Praia de Mira

Estabelecimento de Ensino
JI de Praia de Mira (proposta) 16
EB1 de Praia de Mira (ampliação/ reconversão)
JI de Mira (ampliação)
JI de Casal de São Tomé + EB1

TE Mira

Mira

EB1 de Lagoa (remodelação)
EB1 Pólo Educativo - Lentisqueira (proposta)
EB2 de Mira (construção de pavilhão polidesportivo coberto)
ES/3 Dr.ª Maria Cândida (ampliação)

Carapelhos
Seixo

JI de Carapelhos + EB1 (construção de sala polivalente)
EB1 de Cabeças Verdes (construção de telheiro coberto)

Total Proposta

JI

1º CEB

2º CEB

75
75
25
25
200

225
50
50
100
50
75
550

720
720

3º CEB e
Secundário
930
930

Área Bruta de
Construção

Área de
Terreno
Necessária

(m2)

(m2)

450
310
150
410
310
650
1200
1440
100
120
5140

1200
900
400
1837,5
775
2600
3000
4140
785,5
1125
16763

Custos

Construção

Apetrechamento

570.000 €
250.000 €
150.000 €
370.000 €
90.000 €
1.200.000 €
500.000 €
1.440.000 €
120.000 €
50.000 €
4.740.000 €

30.000 €
40.000 €
15.000 €
25.000 €
5.000 €
25.000 €
30.000 €
144.000 €
5.000 €
_
319.000 €

15

Áreas calculadas a partir dos valores indicados cada tipologia, constantes da “Normas de Programação e Caracterização de Equipamentos Colectivos”;Capítulo “Educação” – Direcção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). No caso das ampliações, os valores apresentados são referentes
somente às áreas necessárias para a ampliação, de forma a calcular o seu custo.
16

Relocalização para Videira Norte. Como é um novo edifício é considerada uma proposta.
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Tabela III. 11 – Plano de Execução da Carta Educativa de Mira

Custo
Previsto17

2008

2009

2010

Observações

JI DE PRAIA DE MIRA

570.000 €

Nova Construção: relocalização para Videira Norte

EB1 DE PRAIA DE MIRA (AMPLIAÇÃO/RECONVERSÃO)

250.000 €

Reconversão de uma sala de informática e expansão em 2 salas de aula

JI DE MIRA (AMPLIAÇÃO)

150.000 €

Construção de uma nova sala de actividades que permitirá dar resposta
ao aumento de população escolar estimado

JI DE CASAL SÃO TOMÉ + EB1

370.000 €

Construção de uma sala polivalente e beneficiação das instalações

EB1 DE LAGOA (REMODELAÇÃO)
EB1 PÓLO EDUCATIVO - LENTISQUEIRA
EB2 DE MIRA (CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO POIDESPORTIVO COBERTO)
ES/3 DR.ª MARIA CÂNDIDA (AMPLIAÇÃO)

90.000 €

Beneficiação das instalações

1.200.000 €

Construção de Pólo Educativo

500.000 €

Construção de pavilhão polidesportivo coberto

1.440.000 €

JI DE CARAPELHOS + EB1

120.000 €

EB1 DE CABEÇAS VERDES

50.000 €

TOTAL INVESTIMENTO

17

2007

4.740.000 €

Construção de 6 salas de aulas adicionais
Construção de uma sala polivalente destinada a espaço para refeições e
para actividades de enriquecimento curricular
Construção de telheiro coberto

370.000 €

1.945.000 €

485.000 €

1.940.000 €

A estimativa dos custos de remodelação encontra-se intimamente relacionada com a tipologia do projecto e os espaços a afectar e/ou remodelar.
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Tabela III. 12 – Plano de Financiamento da Carta Educativa de Mira

Custo
Previsto18
570.000 €

570.000 €

EB1 DE PRAIA DE MIRA
(AMPLIAÇÃO/RECONVERSÃO)

250.000 €

125.000 €

JI DE MIRA (AMPLIAÇÃO)

150.000 €

JI DE CASAL SÃO TOMÉ + EB1

370.000 €

EB1 PÓLO EDUCATIVO - LENTISQUEIRA
EB2 DE MIRA (CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO
POIDESPORTIVO COBERTO)
ES/3 DR.ª MARIA CÂNDIDA (AMPLIAÇÃO)
EB1 DE CARAPELHOS
EB1 DE CABEÇAS VERDES

2009

2010

125.000 €

CMM

150.000 €

CMM

CMM

90.000 €

1.200.000 €

Entidade
Responsável19
CMM

370.000 €

90.000 €

CMM

1.200.000 €

CMM

500.000 €

500.000 €

DREC

1.440.000 €

1.440.000 €

DREC

120.000 €

120.000 €

50.000 €

4.740.000 €

19

2008

JI DE PRAIA DE MIRA

EB1 DE LAGOA (REMODELAÇÃO)

18

2007

CMM

50.000 €

370.000 €

1.945.000 €

CMM

485.000 €

1.940.000 €

Custo total estimado da empreitada. Poderá não corresponder ao ónus financeira efectivo para a Entidade Responsável devido a comparticipações do Orçamento de Estado e Financiamentos Comunitários.

Os encargos financeiros referentes a intervenções em equipamentos colectivos de ensino afectos à Educação Pré-escolar e ao 1º CEB são da responsabilidade da edilidade. Os encargos financeiros referentes a intervenções em equipamentos colectivos de ensino afectos aos 2º e 3º CEB e ainda ao Ensino Secundário são da
responsabilidade do Ministério da Educação.
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MONITORIZAÇÃO DA REDE EDUCATIVA E CARTA
EDUCATIVA

Das práticas convencionais de avaliação, a monitorização trata da avaliação in continuum. De
forma mais abrangente poderá dizer-se que a monitorização avalia a eficácia do Processo-Plano,
incidindo sobre os meios mobilizados, os objectivos formulados e os procedimentos utilizados
para atingir os fins do Plano, neste caso da Carta Educativa de Mira.
A forma como se procura assegurar que os compromissos decorrentes do plano de execução da
Carta Educativa sejam cumpridos consiste, em parte, em exigir que sejam estabelecidas metas
explícitas para todas as acções e que as entidades responsáveis por atingirem essas metas
sejam identificadas e, depois, em controlar essas metas e elaborar relatórios sobre o andamento
de todo o processo, ou seja, a monitorização. As metas só são úteis na medida em que
contribuem para a realização de objectivos políticos. Devem, portanto, ser significativas e
mensuráveis. Deverão ser utilizados sistemas de controlo para assegurar que a informação é
constantemente alimentada e que os progressos são passados em revista.
A monitorização da Carta Educativa de Mira deverá identificar e avaliar continuamente os
aspectos fundamentais que regem a boa adequação do instrumento à realidade e a sua
exequibilidade, sem prejuízo de outros que se venham a verificar como especialmente relevantes
e decorrentes do programa de execução constante da Carta Educativa.
A avaliação e diagnóstico das condições enunciadas serão feitos através do recurso a
tecnologias de informação, apresentando-se como referência o Sistema de Informação
SchoolNet®20 e que se passa a descrever sucintamente.
O Sistema de Informação SchoolNet® é a solução para estreitar as relações entre Escolas,
Territórios Educativos (ou Agrupamentos Escolares) e Câmaras Municipais, disponibilizando
ferramentas que permitem uma rápida detecção e intervenção sobre problemas do âmbito
escolar. Permite a disponibilização e consulta de informação sobre a rede escolar em tempo real,
tanto na vertente das suas estruturas físicas como na vertente da população escolar.

20

Mais informações em www.neoterritorio.com
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Para além de disponibilizar um sistema de comunicações célere e pragmático entre os Agentes
Educativos e a Edilidade Municipal, é a ferramenta ideal para a monitorização das condições de
operação da rede escolar e como tal dos pressupostos e propósitos da Carta Educativa de Mira.
Uma maior articulação e coordenação dos Agentes Educativos é acompanhada por um aumento
significativo da eficácia da concertação e programação de acções pedagógicas curriculares e
extra-curriculares, actuando como uma mais-valia para a desburocratização da gestão educativa,
tanto para o Município como para as escolas integrantes da rede.
As Escolas representam o ponto de entrada para toda a informação no sistema. A este nível é
possível inserir dados referentes a infra-estruturas, equipamentos, recursos humanos, alunos,
entre outras informações que permitem caracterizar, monitorizar e intervir sobre as necessidades
escolares. Através de um protocolo de comunicação integrado no sistema SchoolNet®, a
informação recolhida ao nível das Escolas é guardada numa base de dados alojada num
servidor.
Os Territórios Educativos (ou Agrupamentos Escolares) e os Municípios são os utilizadores de
final de cadeia do Sistema de Informação. Neste nível é possível consultar os dados das Escolas,
sendo estes dados estruturados e relacionados para que sejam considerados informação útil.
Desta forma os Municípios e os Agrupamentos Escolares ficam capacitados para a consulta de
dados e produção de relatórios, de acordo com as pesquisas e relacionamento de dados que
entenderem mais conveniente para os seus propósitos.
Para além da implementação do Sistema de Informação descrito anteriormente recomenda-se a
criação de uma comissão de acompanhamento constituída por elementos técnicos, responsáveis
políticos e os órgãos gestores dos Territórios Educativos para a validação das acções a
implementar e adequação das disposições da Carta Educativa à realidade do Concelho.
A Carta Educativa de Mira deverá ser revista num prazo máximo de 5 anos, sem prejuízo de
outras revisões que sejam entendidas como necessárias caso existam alterações significativas ao
nível de política educativa para o Concelho de Mira ou caso se verifiquem desajustamentos
significativos das disposições da Carta Educativa, do desenvolvimento do Concelho em termos
urbanos e da rede escolar projectada (relação oferta/procura projectada).
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