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I. INTRODUÇÃO 

A Carta Educativa é um instrumento de planeamento territorial no que concerne à situação 

educativa do concelho, tendo a de Moura sido homologada em 2006. Face à alteração do 

contexto sociodemográfico do território, existe a necessidade de um permanente exercício 

de planeamento e ordenamento consoante as necessidades e expectativas da comunidade 

educativa, pelo que se procede à presente revisão. 

Entendemos a Carta Educativa como uma ferramenta de estruturação da ação, visando a 

melhoria contínua do sistema educativo local, entendido numa perspectiva de território 

educativo e não confinado ao espaço escola, reconhecendo-se a multiplicidade de inputs 

económico-sociais, experiências informais e participação alargada. 

Deste modo, a Carta Educativa de Moura visa a racionalização e redimensionamento dos 

recursos físicos existentes e cumprimento da Lei de Bases do Sistema Educativo, no sentido 

de concretizar os seguintes objectivos: prever uma resposta adequada às necessidades de 

reordenamento da rede educativa; promover a igualdade do acesso à educação numa 

perspectiva de adequação da rede educativa às características locais e regionais. 

A Carta Educativa de Moura é um documento extenso, pelo que, nesta edição, se optou por 

uma estrutura mais concisa, com especificações de análise do contexto socioeducativo e a 

apresentação de orientações e propostas para o reordenamento da rede educativa do 

concelho, tendo em consideração a articulação com o Plano Director Municipal (PDM) e o 

Plano de Desenvolvimento Social (PDS). 

Nos últimos anos, a rede de equipamentos escolares do concelho de Moura sofreu 

substanciais intervenções, dando cumprimento a alguns dos pressupostos existentes na 

anterior Carta Educativa. Deste facto resulta a necessidade de ter um novo documento que 

reflicta essas intervenções, bem como outras que se considerem pertinentes, pese embora o 
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quadro actual de forte contenção orçamental que obrigam as Câmaras Municipais a um 

exercício de planeamento ainda mais rígido. 

No entanto, pretende-se que a Carta Educativa de Moura seja um instrumento de 

planeamento orientador fundamental, produto da prática real de planeamento e 

ordenamento da rede educativa, no sentido da melhoria da educação, do ensino, da 

formação e da cultura do território na perspectiva do seu desenvolvimento social. 

 

 A actuação estratégica pretendida pela Carta Educativa está prevista para os seguintes 

objectivos: 

- Orientar a expansão e conservação do sistema educativo no território em função do 

desenvolvimento económico e sociocultural; 

- Tomar decisões relativamente à construção de novos empreendimentos, ao encerramento 

de escolas e adaptação do parque escolar, optimizando a funcionalidade da rede existente e 

a respectiva expansão; 

- Definir prioridades de intervenção; 

- Optimizar a utilização dos recursos educativos, culturais e desportivos; 

- Evitar rupturas e desadequações da rede educativa à dinâmica social e ao desenvolvimento 

urbanístico. 

A Carta Educativa de Moura está estruturada em quatro partes: 

Parte I. Caracterização do concelho e rede educativa: esta parte está dedicada à 

caracterização socioeconómica do concelho de Moura, a descrição do sistema educativo do 

concelho, em termos da distribuição da população escolar e os recursos humanos por 

instituições educativas, bem como a descrição das competências educativas definidas por 

lei; 

Parte II. Ação social escolar e projectos educativos e comunitários: nesta parte são 

apresentadas todas as respostas de ação social escolar da Câmara Municipal de Moura, bem 

como de outras entidades do concelho, assim como são apresentados os projectos 

educativos e comunitários do território; 
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Parte III. Orientações e propostas futuras: é apresentada a análise da evolução demográfica 

e da oferta e procura escolar, assim como um balanço da intervenção efectuada desde 2006 

na rede educativa (de acordo com as propostas da Carta Educativa de 2006), seguindo-se a 

apresentação de orientações e propostas de intervenção; 

Parte IV. Monitorização e avaliação: são definidas as opções e estratégias metodológicas 

assumidas para o acompanhamento da Carta Educativa e a sua avaliação global. 

 

 

 

 

II. CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO E REDE EDUCATIVA 

 

II.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DE MOURA 

O concelho de Moura ocupa uma área de 958,5 Km² da Margem Esquerda do Guadiana, 

situada no Baixo Alentejo, distrito de Beja, fazendo fronteira com os concelhos de Portel, 

Vidigueira, Mourão, Reguengos de Monsaraz, Barrancos e Serpa. 

 

   

Mapa 1 – Localização do concelho   Mapa 2 – Distribuição das freguesias do 

de Moura (Fonte: CMM, 2010)   concelho de Moura (Fonte: CMM, 2010) 
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Moura assume posição geográfica de destaque, nomeadamente em relação a Lisboa (210 

Km²), Faro (220 Km²) e Sevilha (180 Km²), bem como a Évora (80 Km²) e Beja (52 Km²). 

 

Densidade Populacional 

hab/km2 

2001 

% 

2011 

% 

Moura (Concelho) 17,1 15,8 

 

 

 

 

Quadro 1 - Densidade Populacional (Fonte: INE – Censos 2001 e 2011) 

 

 

 

Com uma densidade populacional de 15,8 habitantes por Km² no concelho de Moura (o 

distrito apresenta um valor de 15,3), a sua superfície, que representa 12% do Baixo Alentejo, 

encontra-se distribuída por 8 freguesias, agora organizadas em uniões de freguesias: 

- União de Freguesias de Moura e Santo Amador (freguesias de Santo Agostinho e S. João 

Batista, como freguesias urbanas, e Santo Amador); 

- União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração; 

- Amareleja, Póvoa de S. Miguel (esta inclui a aldeia da Estrela) e Sobral da Adiça. 

 

Zona Geográfica H/M 2001 H/M 2011 2011 % H 2011 M 2011 

Moura 16590 15167  7447 7720 

2763 16,9% Amareleja 

Póvoa de São Miguel 1094 

2564 

888 5.9% 

1261 

456 

1303 

432 
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1167 7,1% 

4475 28,6% 

842 5,2% 

456 2,7% 

4747 26,9% 

Safara 

Santo Agostinho 

St. Aleixo da Restauração 

Santo Amador 

São João Baptista 

Sobral da Adiça 1046 

1078 

4344 

793 

412 

4075 

1013 6,7% 

524 

2145 

389 

190 

1967 

515 

554 

2199 

404 

222 

2108 

498 

Quadro 2 – Distribuição da população por freguesias (Fonte: INE – Censos 2001 e 2011) 

 

O concelho de Moura tem perdido constantemente parte da sua população residente. Em 

2011, dos zero aos 14 anos contabilizavam-se 2402 indivíduos, dos 15 aos 24 anos eram 

1640, dos 25 aos 64 anos contavam-se 7549 e com 65 ou mais anos existiam 3576 pessoas. 

 

População 2001 2004 2006 2010 2011 2012 2013 

Moura (Concelho) 16590 16411 16296 15268 15167 14907 14717 

Quadro 3 – Evolução da população do concelho entre 2001 e 2013 (Fonte: INE – Censos 2011 e Anuários 

Estatísticos) 

 

 

Como acontece nos restantes concelhos do distrito de Beja, Moura tem perdido população 

residente, pelo que a evolução entre 2001 e 2011 foi de -8,46%. 

Na década de 50, o município de Moura regista o seu pico populacional ultrapassando os 30 

mil habitantes, mas em 2011 havia perdido metade dessa população. O contínuo e 

acentuado processo de perda de população deve-se ao forte surto migratório para as 

grandes cidades, ao saldo natural negativo e também ao grande envelhecimento 

populacional que, em 2001, já era bem evidente. Em 2011, 27,1% da população do concelho 

apresenta 65 ou mais anos, sendo Safara a freguesia com a população mais envelhecida com 

39% e Santo Agostinho a freguesia menos envelhecida com 17%. 
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Gráfico 1 - Distribuição da população residente, por freguesias (Fonte: INE – Censos 2001 e 2011) 

 

A maioria da população de Moura concentra-se nas freguesias de São João Batista e Santo 

Agostinho, freguesias da sede de concelho, com uma representatividade de mais de metade 

da população quer em 2001, quer em 2011. 

 

 

 

 

II.2. SISTEMA EDUCATIVO DO CONCELHO 

O sistema educativo do concelho de Moura está estruturado em dois agrupamentos verticais 

(pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico) e duas escolas não agrupadas (3.º ciclo e 

ensino secundário e profissional). Existem também duas associações (instituições 

particulares de solidarieadede social – IPSS´s) com oferta ao nível da infância: creche, pré-

escolar e ATL – Atividades de Tempos Livres, assim como um conjunto de entidades com 

atuação ao nível da formação. 
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Escolas/ 
Agrupamentos 

Escola Sede Freguesia Estabelecimentos N.º Alunos 

JI 64 
JI/ EB1 do Fojo 

EB1 95 
EB1 da Porta Nova EB1 122 

2.º Ciclo 215 

Santo 
Agostinho 

EB 2+3 de Moura 
3.º Ciclo 170 
JI 51 

JI/ EB1 Bombeiros 
EB1 57 
JI 40 

JI/ EB1 Sete e Meio 
EB1 93 

 
 

S. João Batista 
 

EB1 Bairro 25 de Abril EB1 42 
JI 12 

Santo Amador JI/ EB1 Santo Amador 
EB 1  7 
JI 20 

Agrupamento 
Vertical de 
Escolas de 

Moura 

EB 2+3 de 
Moura 

 

Sobral da 
Adiça 

JI/ EB1 Sobral da Adiça 
EB1 45 
JI 57 
1.º Ciclo 104 
2.º Ciclo 120 

Amareleja EBI de Amareleja 

3.º Ciclo 152 
JI 24 

Safara JI/ EB1 Safara 
EB1 38 
JI 10 Santo Aleixo 

da 
Restauração 

JI/ EB1 Santo Aleixo da 
Restauração EB1 27 

JI 27 

Agrupamento 
Vertical de 
Escolas de 
Amareleja 

EBI de 
Amareleja 

Póvoa de S. 
Miguel 

JI/ EB1 Póvoa de S. 
Miguel EB1 36 

 TOTAL 1628 

Quadro 4 – Estabelecimentos de ensino do concelho de Moura 2015/16 (Fonte: Escolas 2016) 

 

 

 

 

 

Escolas Escola Sede Freguesia Estabelecimentos N.º Alunos 

3.º Ciclo 188 Escola 

Secundária de 

Moura 

Santo 

Agostinho Secundário 
Escola Secundária de Moura 

366 

Escola 

Profissional de 

Moura 

Santo 

Agostinho 

Cursos 

Profissionais/

Vocacionais 

Escola Profissional de Moura 162 

 TOTAL 716 

Quadro 5 – Escolas não agrupadas do concelho de Moura 2015/16 (Fonte: Escolas 2016) 
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Desde 2006, não se verificaram alterações significativas na rede escolar do concelho de 

Moura, uma vez que, para além da EB1 da Estrela, não se verificaram mais encerramentos, 

tendo sido mantidos os restantes em funcionamento. No entanto, algumas escolas foram 

alvo de requalificação: 

- JI / EB1 de Santo Amador – Setembro a Dezembro de 2006; 

- EB 1 do Fojo – Julho a Outubro de 2007;  

- EB1 da Porta Nova – Julho a Dezembro de 2008; 

- JI / EB1 de Santo Aleixo da Restauração – Maio a Outubro de 2013. 

Também a Escola Secundária de Moura sofreu intervenção no âmbito do programa nacional 

do Ministério da Educação de requalificação de escolas secundárias (Programa de 

Modernização do Parque Escolar). 

No que diz respeito à primeira infância, surgiu uma creche na freguesia de Amareleja, em 

2008, e outra na cidade de Moura, já em 2015, ambas da Moura Salúquia – Associação de 

Mulheres do Concelho de Moura. 

 

 

 

 

 

II.2.1. Distribuição da população escolar 

A distribuição da população escolar teve como ano de referência o ano lectivo 05/06, ano 

que correspondeu à criação da carta educativa, em comparação com os últimos cinco anos 

lectivos. 

 

Freguesias do concelho 05/06 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Moura (St. Agostinho e 
S. João Batista) 

1677 1926 1896 1847 1860 1688 

Amareleja 517 549 566 499 487 433 
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Póvoa de S. Miguel 58 63 61 62 61 63 

Safara 90 80 84 76 66 62 

Sobral da Adiça 76 78 72 70 80 65 

St. Aleixo da 
Restauração 

72 45 45 44 45 37 

St. Amador 21 25 24 21 21 19 
Quadro 6 – Evolução da distribuição geográfica da população escolar (Fonte: Escolas 2016) 

 

Até ao ano lectivo 2011/12, a população escolar aumentou na maioria das localidades do 

concelho, com excepção de Safara e Santo Aleixo da Restauração. No entanto, o decréscimo 

da população escolar tem sido acentuado em todas as freguesias, existindo apenas 

regularidade do número de alunos na freguesia de Póvoa de S. Miguel ao longo dos anos. 

 

Níveis de Ensino 05/06 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Creche 109 133 137 120 111 149 

Pré-escolar 467 457 470 448 439 305 

1.º Ciclo 824 807 742 709 702 689 

2.º Ciclo 366 438 420 400 376 335 

3.º Ciclo 492 504 536 521 514 550 

Secundário 243 266 253 220 249 366 

Profissional 117 190 201 222 207 122 

Ensino Especial (inclui todas 
as valências da APPACDM e ensino 
especial das escolas) 

78 72 68 68 68 68 

Quadro 7 – Distribuição da população escolar por níveis de ensino (Fonte: Escolas 2016) 

 

Creche 

Ao nível da valência de creche, existem três equipamentos sociais no concelho: Centro 

Infantil N.ª Sra. do Carmo, Bem-Me-Quer e Amor Perfeito. Verifica-se uma diminuição de 

crianças na resposta social mais antiga (Centro Infantil) motivada pela criação de outros 

equipamentos com a valência de creche, quer em Amareleja (Bem-Me-Quer), quer em 

Moura (Amor Perfeito). 
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IPSS´s 05/06 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Centro Infantil N.ª Sra. do Carmo 

Centro Infantil 109 114 112 97 95 95 

Moura Salúquia – Associação de Mulheres do Concelho de Moura 

Bem-Me-Quer --- 19 25 23 16 25 

Amor Perfeito --- --- --- --- --- 29 
Quadro 8 – Evolução da frequência escolar na valência de creche (Fonte: IPSS´s 2016) 

 

Pré-Escolar 

Relativamente à evolução da população nos jardins-de-infância, verifica-se uma diminuição 

de cerca de 6% da população pré-escolar.  

Estabelecimentos de Ensino 05/06 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Agrupamento de Escolas de Moura 

JI Bombeiros 50 41 49 50 50 51 

JI Fojo 74 63 67 73 74 64 

JI Sete e Meio 40 42 48 46 48 40 

JI Sobral da Adiça 25 34 30 25 25 20 

JI St. Amador 12 9 9 12 10 12 

Agrupamento de Escolas da Amareleja 

JI Amareleja 69 85 91 68 57 57 

JI St. Aleixo da Restauração 28 16 15 14 15 10 

JI Safara 32 29 29 25 25 24 

JI Póvoa de S. Miguel 18 28 28 28 25 27 

Centro Infantil Nª Sª do Carmo 

Centro Infantil N.ª Sra. Carmo 119 110 104 107 110 110 

TOTAIS 467 457 442 448 439 415 
Quadro 9 – Evolução da frequência escolar no pré-escolar (Fonte: Escolas 2016) 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Relativamente à frequência do 1.º ciclo do ensino básico, verificou-se uma diminuição 

acentuada e contínua da população discente entre 2005/06 e 2015/16. 
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Estabelecimentos de Ensino 05/06 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Agrupamento de Escolas de Moura 

EB1 Bombeiros 79 61 64 66 68 57 

EB1 Porta Nova 134 126 119 112 109 122 

EB1 Sete e Meio 86 81 87 92 90 93 

EB1 Fojo 150 143 106 92 112 118 

EB1 Bairro 25 de Abril 42 59 47 46 40 42 

EB1 Sobral da Adiça 51 44 42 45 55 45 

EB1 St. Amador 10 16 15 9 11 7 

Agrupamento de Escolas da Amareleja 

EB1 Amareleja 130 156 144 132 110 104 

EB1 St. Aleixo da Restauração 44 29 30 30 30 27 

EB1 Safara 58 51 55 51 41 38 

EB1 Póvoa de S. Miguel 40 35 33 34 36 36 

TOTAIS 824 801 742 709 702 689 

Quadro 10 – Evolução da frequência escolar no 1.º Ciclo (Fonte: Escolas 2016) 

 

 

Gráfico 2 - Evolução da população escolar no 1.º Ciclo (Fonte: Escolas 2016) 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 
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Relativamente à população dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, têm-se verificado algumas 

oscilações apesar de existir uma ligeira diminuição da população escolar entre 2005 e 2016, 

tal como acontece nos restantes níveis de ensino. No entanto, a frequência no 3.º ciclo 

aumentou significativamente decorrente do cumprimento do ensino básico, assim como 

pela existência de alternativas das ofertas educativas. 

Estabelecimentos de Ensino 05/06 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Agrupamento de Escolas de Moura 

2.º Ciclo 228 307 281 278 236 215 

3.º Ciclo 171 165 162 165 178 170 

Agrupamento de Escolas da Amareleja 

2.º Ciclo 138 131 139 122 140 120 

3.º Ciclo 180 158 167 154 164 152 

Escola Secundária de Moura 

3.º Ciclo 141 181 207 202 172 188 

Escola Profissional de Moura 

3.º Ciclo --- --- --- 25 50 40 

TOTAIS 858 942 956 946 940 885 
Quadro 11 – Evolução da frequência escolar nos 2.º e 3.º Ciclos (Fonte: Escolas 2016) 

 

 

Gráfico 3 - Evolução da população escolar no 2.º Ciclo (Fonte: Escolas 2016) 
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Gráfico 4 - Evolução da população escolar no 3.º Ciclo (Fonte: Escolas 2016) 

 

Secundário e Profissional 

A frequência ao nível do ensino secundário teve um ligeiro aumento entre 2005 e 2013, 

seguindo-se uma tendência de diminuição desde esse ano. 

Estabelecimentos de Ensino 05/06 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Escola Secundária de Moura 

Secundário 243 266 253 220 249 366 

Escola Profissional de Moura 

Secundário 117 155 170 166 157 122 

TOTAIS 858 942 956 946 940 885 
Quadro 12 – Evolução da frequência escolar no nível secundário (Fonte: Escolas 2016) 
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Gráfico 5 - Evolução da população escolar no nível secundário (Fonte: Escolas 2016) 

 

No entanto, existem diversas alternativas neste nível de ensino, bem como nos 2.º e 3.º 

ciclos, que correspondem aos desafios dos alunos, quer em termos da integração 

profissional (componente profissional), quer das áreas diversificadas de formação. 

Estabelecimentos de Ensino 05/06 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

EB2+3 de Moura 

Cursos Vocacionais e Educação e Formação 0 30 20 6 45 14 

PIEF – Programa Integrado de Educação e 
Formação 

0 14 29 41 39 37 

EBI Amareleja 

Curso de Educação e Formação 0 0 0 19 17 28 

PIEF – Programa Integrado de Educação e 
Formação 0 20 40 32 31 31 

Escola Secundária de Moura 

Cursos Tecnológicos 24 14 0 0 0 0 

Cursos Profissionais 0 54 89 67 64 96 

Escola Profissional de Moura 

Cursos de Educação e Formação 0 35 31 31 0 0 

Cursos Profissionais 117 155 170 166 157 122 

Cursos Vocacionais 0 0 0 25 50 40 

TOTAIS 141 322 379 387 403 368 
Quadro 13 – Cursos de educação vocacional e profissional (Fonte: Escolas 2016) 
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Educação Especial 

IPSS 05/06 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

APPACDM DE MOURA 

Socio Educativo 9 3 1 1 1 1 

Lar 20 21 22 22 22 22 

Centro de Atividades Ocupacionais 49 48 45 45 45 45 

TOTAIS 78 72 68 68 68 68 

Em termos de educação especial, existe uma instituição social com três respostas na área da 

deficiência com um número regular de frequência: Sócio Educativo, Lar e Centro de 

Atividades Ocupacionais. 

Quadro 14 – Respostas sociais na área da deficiência (Fonte: IPSS 2016) 

Educação Artística 

A única resposta de educação artística é na área da música e através do Conservatório 

Regional do Baixo Alentejo. Apesar de um pico de frequência no ano lectivo 2012/13, a 

população escolar nesta resposta tem sido regular. 

 

Estabelecimento de Ensino 05/06 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Secção de Moura 

CRBA - Moura 92 59 144 87 91 90 
Quadro 15 – Evolução da frequência da população escolar na educação artística (Fonte: CRBA 2016) 

 

 

Educação Sénior 

Com início em 2007, a Universidade Sénior de Moura tem uma frequência regular e existe 

apenas na cidade de Moura. 

 

Estabelecimento de Ensino 05/06 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Universidade Sénior de Moura (Comoiprel) 

Universidade Sénior de Moura --- 58 50 46 46 50 
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Quadro 16 – Evolução da frequência da população na Universidade Sénior de Moura (Fonte: USM 2016) 

 

 

II.2.2. Recursos humanos 

Pela importância que os recursos humanos assumem na educação e no funcionamento das 

escolas, importa analisar o pessoal docente e não docente e a sua distribuição pelos diversos 

estabelecimentos de ensino, quer em termos de habilitações literárias, quer quanto ao 

vínculo profissional: 

- Moura Salúquia – Associação de Mulheres do Concelho de Moura. 

- Centro Infantil N.ª Sra. do Carmo; 

- Agrupamento Vertical de Escolas de Moura; 

- Agrupamento Vertical de Escolas de Amareleja; 

- Escola Secundária de Moura; 

 

- Escola Profissional de Moura; 

- APPACDM de Moura; 

- Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Secção de Moura. 

 

Moura Salúquia – Associação de Mulheres do Concelho de Moura 

A Moura Salúquia tem duas estruturas de creche – Bem-Me-Quer, na freguesia de 

Amareleja, e Amor Perfeito, na cidade de Moura, assim como o CATL – Centro de Atividades 

de Tempos Livres em Moura. O pessoal docente (2), com grau de licenciatura, tal como o 

não docente (13), cuja maioria tem o 12.º ano de escolaridade, são efectivos. 

 

Centro Infantil N.ª Sra. do Carmo 

No Centro Infantil N.ª Sra. do Carmo, existem 13 educadoras (pessoal docente) afetas às 

valências de creche, jardim-de-infância e ATL, na sua maioria, efectivas e com grau de 

licenciatura. 
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Gráfico 6 – Habilitações literárias e vínculo profissional do pessoal docente CINSC (Fonte: CINSC 2015) 

 

 

Quanto ao pessoal não docente, esta entidade tem 25 profissionais, todas elas com vínculo 

profissional efectivo e maioritariamente com o 9º ano. 

 

 

 

Gráfico 7 – Habilitações literárias e vínculo profissional do pessoal não docente CINSC (Fonte: CINSC 2015) 

 

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Moura 

O pessoal docente do Agrupamento Vertical de Escolas de Moura pertence, na sua maioria, 

ao quadro de escola e tem o nível de licenciatura. 
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Gráfico 8 – Habilitações literárias e vínculo profissional do pessoal docente Agrup. Moura (Fonte: Agrup. 

Moura 2015) 

 

O pessoal não docente caracteriza-se por pertencer, na sua totalidade, ao quadro de escola 

e ter maioritariamente o 12.º ano de escolaridade. 

 

 

Gráfico 9 – Habilitações literárias do pessoal não docente Agrup. Moura (Fonte: Agrup. Moura 2015) 

 

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Amareleja 
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O pessoal docente (68) caracteriza-se por ser maioritariamente do quadro de agrupamento 

(34) e ter grau de licenciatura, enquanto o pessoal não docente (28) tem o 12.º ano e 

contrato de trabalho por tempo indeterminado (24). 

 

Habilitações literárias e vínculo profissional do pessoal docente – Agrup. Amareleja 

    

Gráfico 10 – Habilitações literárias do pessoal 

docente Agrup. Amareleja (Fonte: Agrup. 

Amareleja 2015) 

Gráfico 11 – Vínculo profissional do pessoal docente 

Agrup. Amareleja (Fonte: Agrup. Amareleja 2015) 

 

 

Habilitações literárias e vínculo profissional do pessoal não docente – Agrup. Amareleja 
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Gráfico 12 – Habilitações literárias do pessoal não 

docente Agrup. Amareleja (Fonte: Agrup. 

Amareleja 2015) 

Gráfico 13 – Vínculo profissional do pessoal não 

docente Agrup. Amareleja (Fonte: Agrup. Amareleja 

2015)

 

 

Escola Secundária de Moura 

O pessoal docente caracteriza-se por ser maioritariamente do quadro de escola (47 do 

quadro e 6 a contrato) e ter o grau de licenciatura, enquanto a maioria do pessoal não 

docente (20) tem habilitações ao nível do 12.º ano e pertence, na íntegra, ao quadro de 

escola. 

 

Gráfico 14 – Habilitações literárias do pessoal docente e não docente ESM (Fonte: ESM 2015) 

 

 

 

Escola Profissional de Moura 

O pessoal docente (31) da Escola Profissional de Moura caracteriza-se por estar 

maioritariamente em prestação de serviços e ter grau de licenciatura. O pessoal não docente 

(14) desta escola tem, na maioria, habilitações também no nível de licenciatura e encontra-

se em contrato sem termo. 
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Gráfico 15 – Habilitações literárias e vínculo profissional do pessoal docente EPM (Fonte: EPM 2015) 

 

 

 

Gráfico 16 – Habilitações literárias e vínculo profissional do pessoal não docente EPM (Fonte: EPM 2015) 

 

 

APPACDM de Moura 

Relativamente às habilitações literárias do pessoal docente (3) da APPACDM de Moura na 

valência Sócioeducativo, todos têm licenciatura e distribuem-se, de forma equitativa, pelos 

três vínculos profissionais: 1 em mobilidade por ensino especial, 1 em prestação de serviço e 
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1 efectivo. O pessoal não docente (36) caracteriza-se por ser maioritariamente efectivo e ter 

o 9º ano de escolaridade. 

 

 

Gráfico 17 – Habilitações literárias e vínculo profissional do pessoal não docente APPACDM (Fonte: 

APPACDM 2015) 

 

 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Secção de Moura 

Dos 10 docentes do Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Secção de Moura, somente 

um tem contrato a termo certo, estando a grande maioria com contrato sem termo, e todos 

os docentes têm grau de licenciatura. O pessoal não docente (2) é efectivo e tem o 12.º ano 

de escolaridade. 

 

 

 

 

 

II.3. COMPETÊNCIAS EDUCATIVAS 

Desde 2006, até ao momento, houve um gradual processo de descentralização de 

competências municipais em matéria da gestão educativa para as autarquias locais, 
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especificadas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como pelo Decreto-Lei n.º 

30/2015 de 12 de fevereiro, que estabelece o regime de delegação de competências nos 

municípios e entidades intermunicipais no domínio de funções sociais. 

Considerando esta legislação, são competências do município em matéria de educação: 

- Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças; 

- Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 

- Deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que respeita a 

alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes; 

- Designar os representantes do município nos conselhos locais. 

 

Com a promulgação do Decreto-Lei n.º 30/2015 de 12 de fevereiro, as competências no que 

se refere ao ensino básico e secundário delegáveis nos órgãos dos municípios são as que a 

seguir se apresentam. 

 

Gestão escolar e das práticas educativas 

- Definição do plano estratégico educativo municipal ou intermunicipal, da rede escolar e da 

oferta educativa e formativa; 

- Gestão do calendário escolar; 

- Gestão dos processos de matrículas e de colocação dos alunos; 

- Gestão da orientação escolar; 

- Decisão sobre recursos apresentados na sequência de instauração de processo disciplinar a 

alunos e de aplicação de sanção de transferência de estabelecimento de ensino; 

- Gestão dos processos de ação social escolar. 

 

 

 

Gestão curricular e pedagógica 
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- Definição de normas e critérios para o estabelecimento das ofertas educativas e 

formativas, e respectiva distribuição, e para os protocolos a estabelecer na formação em 

contexto de trabalho; 

- Definição de componentes curriculares de base local, em articulação com as escolas; 

- Definição de dispositivos de promoção do sucesso escolar e de estratégias de apoio aos 

alunos, em colaboração com as escolas. 

 

Gestão dos recursos humanos 

- Recrutamento, gestão, colocação, formação e avaliação do desempenho do pessoal não 

docente; 

- Recrutamento de pessoal para projectos específicos de base local; 

- Gestão orçamental e de recursos financeiros. 

 

Gestão de equipamentos e infraestruturas do ensino básico e secundário 

- Construção, requalificação, manutenção e conservação das infraestruturas escolares; 

- Selecção, aquisição e gestão de equipamentos escolares, mobiliário, economato e material 

pedagógico. 

 

No município de Moura, a DASSE – Divisão de Ação Social, Saúde e Educação é a unidade 

orgânica que intervém na área da educação. Compete à DASSE, segundo o definido no 

regulamento orgânico da Câmara Municipal de Moura: 

- Exercer os poderes municipais na área da ação social escolar e outras modalidades de 

assistência e apoio às atividades escolares, nomeadamente auxílios económicos; 

- Assegurar a gestão da rede de refeitórios das escolas da competência do município, 

garantindo o seu correto funcionamento, nomeadamente do ponto de vista da qualidade 

alimentar, higiene e salubridade;  

- Gerir o pessoal não docente; 

- Assegurar a gestão da componente socioeducativa dos jardins-de-infância da rede pública. 
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A atividade da DASSE é dirigida essencialmente aos níveis da educação pré-escolar e do 1.º 

ciclo do ensino básico, embora, de um modo geral, preste apoio e colaboração às atividades 

do ensino básico que decorrem no concelho de Moura. 

Neste âmbito, a DASSE é a responsável pela elaboração da revisão da Carta Educativa do 

concelho de Moura que, segundo o Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, necessita ser 

aprovada pela Assembleia Municipal, após discussão e parecer do Conselho Municipal de 

Educação de Moura. 

A revisão da Carta Educativa visa assegurar os seguintes objetivos promulgados no Decreto-

Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro: 

- Actualizar a informação existente de forma a adequar a rede de estabelecimentos de 

educação pré-escolar e de ensino básico e secundário (em cada momento, as ofertas 

educativas disponíveis a nível municipal respondam à procura efectiva que se manifestar); 

- Promover o desenvolvimento do processo de agrupamento de escolas, com vista à criação 

das condições mais favoráveis ao desenvolvimento de centros de excelência e de 

competências educativas, bem como as condições para a gestão eficiente e eficaz dos 

recursos educativos disponíveis; 

- Desenvolver uma análise prospectiva, fixando objectivos de ordenamento progressivo, a 

médio e longo prazos; 

- Garantir a coerência da rede educativa com a política urbana do município. 

A actualização deste instrumento orientador que é a Carta Educativa pretende prestar um 

conjunto de informação pertinente aos agentes educativos municipais, respectivamente a: 

- Identificação dos edifícios e equipamentos educativos e respectiva localização geográfica, 

bem como das ofertas educativas da educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário, 

incluindo as modalidades especiais de educação e da educação extra-escolar; 

- Identificação dos recursos humanos necessários à prossecução das ofertas educativas; 

-  Identificação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino da rede pública, 

privada, cooperativa e solidária; 

- Descrição da aplicação das medidas da ação social escolar no município; 
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- Descrição dos termos da contratualização entre o município e o Ministério da Educação, ou 

outras entidades. 

 

III. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR E PROJETOS EDUCATIVOS E COMUNITÁRIOS 

 

III.1. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR NO TERRITÓRIO 

A Ação Social Escolar (ASE) é uma ferramenta essencial na construção de políticas que 

favoreçam a equidade educativa e que engloba um conjunto de diversas modalidades de 

apoio que combatem a exclusão social e promovem a igualdade de oportunidades no acesso 

ao ensino. 

Neste sentido, a ASE é uma modalidade de apoio socioeducativo destinada aos alunos 

inseridos em agregados familiares cuja situação económica determine a necessidade de 

comparticipação para fazer face aos encargos com refeições, livros e material escolar. 

O escalão de Ação Social Escolar é indexado ao escalão de abono de família de que beneficia 

o aluno:  

- Escalão A do ASE corresponde ao escalão 1 do Abono de Família; 

- Escalão B do ASE corresponde ao escalão 2 do Abono de Família; 

- Escalão C do ASE é atribuído às crianças e  alunos com escalão 3 ou mais do Abono de 

Família. 

Os escalões de capitação e valores das comparticipações dos apoios socioeconómicos para 

cada ano lectivo são actualizados anualmente através da publicação de um Despacho da 

tutela. 

De seguida, apresentam-se as respostas de Ação Social Escolar da Câmara Municipal de 

Moura. 

 

Refeições no 1.º Ciclo e no Jardim-de-Infância 

A Câmara Municipal de Moura fornece refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

mediante o Programa de Generalização do Fornecimento das Refeições do 1.º Ciclo e aos 
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alunos do jardim-de-infância, no âmbito do protocolo com a DGEstE para as Atividades de 

Animação e Apoio à Família. 

O fornecimento de refeição aos alunos do 1º ciclo não se encontra generalizado em todos os 

estabelecimentos de ensino do concelho, apenas em Moura, Amareleja e Póvoa de S. Miguel 

face à procura deste serviço e existência de refeitórios nestas escolas. Relativamente ao pré-

escolar fornecem-se refeições aos alunos que frequentam os jardins-de-infância de Moura, 

Amareleja, Póvoa de S. Miguel e Safara. 

O pagamento dos almoços é comparticipado pelas famílias, sendo o custo determinado pelo 

escalão de Ação Social Escolar de que beneficia a criança e/ou aluno. Os alunos beneficiários 

do escalão 1 estão isentos de pagamento de refeição, os beneficiários do escalão 2 pagam 

0,73€ por refeição e os beneficiários do escalão 3 ou superior pagam 1,46€ por refeição. No 

entanto, por deliberação municipal, os alunos do escalão B também estão isentos de 

pagamento da refeição. 

 

Ano Lectivo N.º Refeições 

2011/12 36.229 

2012/13 30.977 

2013/14 34.002 

2014/15 30.786 

2015/16 37.935 

TOTAL 169.929 

Quadro 17 – Evolução do número de refeições servidas aos alunos do 1.º ciclo (Fonte: CMM 2016) 

 

Transportes escolares e isenção do pagamento do passe escolar 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, é da competência das autarquias 

garantir o serviço de transporte aos alunos do ensino básico e secundário (oficial, particular 

e/ou cooperativo) que residam a mais de 3 km ou 4 km dos estabelecimentos de ensino, 

sem ou com refeitório respectivamente. 
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O transporte escolar é gratuito para os alunos do ensino básico e comparticipado pelos 

alunos do ensino secundário, em metade do custo do bilhete de assinatura mensal. 

Apesar de não estar estabelecido por lei, a Câmara Municipal de Moura suporta em 100% 

(15 alunos) e 50% (5 alunos) o custo do bilhete de assinatura mensal, aos alunos inseridos 

em agregados familiares de diminutos recursos económicos, integrados nos 1.º e 2.º 

escalões de rendimentos, determinados para efeitos de atribuição de abono de família, 

correspondente ao Escalão A e B. 

Os transportes escolares são alvo de um Plano de Transportes Escolares elaborado por ano 

lectivo, contemplando o número de alunos a transportar, o tipo de transporte e os custos. 

 

Transportes Escolares Ano Lectivo 

Carreira 

Pública 

Veículos 

Particulares 

Veículos da 

Câmara 

TOTAL 

2011/12 137.932,22 € 9.779,00 € 40.298,00 € 188.009,22 € 

2012/13 168.870,46 € 8.239,00 € 40.298,00 € 217.407,46 € 

2013/14 150.296,94 € 18.525,00 € 2.395,25 € 171.217,19 € 

2014/15 142.992,96 € 5.071,80 € 25.961,95 € 174.026,71 € 

2015/16 140.318,00 € 4.348,00 € 20.982,00 € 165.648,00 € 

TOTAL 740.410,58 € 45.962,80 € 129.935,20 € 916.308,58 € 

Quadro 18 – Evolução dos gastos dos transportes escolares (Fonte: CMM 2016) 

 

Isenção de Pagamento de Passe Escolar 
Ano Letivo 

N.º Alunos a 50% N.º Alunos a 100% 

2011/12 5 17 

2012/13 0 18 

2013/14 4 13 

2014/15 4 18 

2015/16 5 15 

TOTAL 18 81 
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Quadro 19 – Evolução do número de alunos com isenção de pagamento de passe escolar (Fonte: CMM 2016) 

 

Auxílios Económicos (livros e material escolar) 

A Câmara Municipal de Moura apoia com material escolar e manuais escolares os alunos do 

1.º ciclo dos Agrupamentos de Escolas de Moura e Amareleja, cujos beneficiários são os 

alunos que auferem o escalão 1 (362 alunos) e 2 (90 alunos) do abono de família, segundo as 

regras da ação social escolar. 

A comparticipação é aprovada anualmente pela autarquia, tendo por base as orientações do 

Ministério da Educação e Ciência, no que respeita aos valores de comparticipação mínima. 

Auxílios Económicos 
Ano Lectivo 

N.º Alunos Custos 

2011/12 512 23.040,00 € 

2012/13 463 21.600,00 € 

2013/14 436 19.345,00 € 

2014/15 433 20.225,00 € 

2015/16 452 21.150,00 € 

TOTAL 1844 105.360,00 € 

Quadro 20 – Evolução do número de alunos e custos dos auxílios económicos (Fonte: CMM 2016) 

 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

O funcionamento das AAAF proporciona o fornecimento de almoço (155 crianças) e o 

prolongamento de horário (90 crianças) no jardim-de-infância da rede pública.  

O prolongamento de horário, ajustado às necessidades das famílias, decorre mediante um 

conjunto de atividades socioeducativas com acompanhamento de animadores afectas ao 

serviço. 

Ano Lectivo 

2007/08 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
Jardins de 

Infância 
Almoço 

e Prol. 

Horário 

Almoç

o 

Prolong

. 

Horário 

Almoç

o 

Prolong

. 

Horário 

Almoç

o 

Prolong

. 

Horário 

Almoç

o 

Prolong

. 

Horário 

Almoç

o 

Prolong

. 

Horário 
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Fojo 14 19 14 21 20 30 29 20 15 30 17 

Bombeiros 14 16 11 20 21 30 25 25 16 25 14 

Sete e Meio 3 13 11 18 16 20 19 26 16 26 16 

Safara 0 7 8 9 8 15 15 10 8 14 6 

Amareleja 19 21 22 22 21 28 30 26 20 39 24 

Póvoa de S. 

Miguel 
4 11 5 9 7 12 7 16 5 21 13 

87 71 99 93 135 125 123 80 155 90 
TOTAL 54 

158 192 260 203 245 

Quadro 21 – Evolução do número de alunos inscritos nos serviços das AAAF´s (Fonte: CMM 2016) 

 

Bolsas de Estudo para o Ensino Superior 

A Câmara Municipal de Moura atribui sete bolsas anuais, de valor mensal de 125€ por 

estudante, e que têm como objectivo apoiar os estudantes provenientes de famílias com 

diminutos recursos económicos, proporcionando-lhes igualdade de oportunidades no acesso 

a este grau de ensino. 

As condições de candidatura à atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior são: 

- Frequência de um estabelecimento de ensino superior; 

- Não possuir licenciatura ou equivalente; 

- Ter tido aproveitamento escolar no ano letivo anterior;  

- Não lhe ter sido atribuído qualquer outro tipo de subsídio ou bolsa. 

A sua duração decorre ao longo do ano letivo de outubro a julho, podendo ser renováveis 

até à conclusão dos cursos. O pedido de renovação da Bolsa de Estudo deverá ser formulado 

à Câmara Municipal de Moura entre o dia 1 e 30 de Setembro de cada ano. 

 

Bolsas de estudo 

Ens. Secundário Ens. Superior 
Ano 

Lectivo 
N.º Valor N.º Valor 

2011/12 --- --- 8 10.000 € 

2012/13 --- --- 7 8.750 € 
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2013/14 1 1.250 € 8 10.000 € 

2014/15 1 1.250 € 8 10.000 € 

2015/16 --- --- 7 8.750 € 

2016/17 1 1.250€ 8 10.000€ 

TOTAL 3 3.750 € 39 57.500 € 

Quadro 22 – Evolução do número de alunos e custos das bolsas de estudo (Fonte: CMM 2016) 

 

Bolsa de Estudo para o Ensino Secundário Artístico 

No sentido de promover a igualdade de oportunidades a jovens de estratos sociais 

desfavorecidos que frequentem o ensino secundário – variante artística, a Câmara Municipal 

de Moura atribui uma bolsa de estudo, no valor mensal de 125€, a estudantes que 

cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 

- Residência no concelho de Moura há mais de 2 anos; 

- Frequência de um estabelecimento de ensino artístico de nível secundário; 

- Aproveitamento escolar no último ano lectivo. 

A sua duração decorre ao longo do ano lectivo de setembro a junho, podendo ser renovada 

nos anos subsequentes ao da primeira candidatura e o prazo para apresentação das 

candidaturas à atribuição da bolsa de estudo decorrerá de 1 a 30 de Setembro de cada ano. 

 

Bolsas de Estudo para o Ensino Superior – Empresas e matching funds 

Estas bolsas destinam-se a estudantes integrados em agregados familiares de diminutos 

recursos económicos, com residência no concelho de Moura e que ingressem ou frequentem 

estabelecimentos de ensino superior no território nacional, com vista à obtenção do grau 

académico de licenciatura ou com mestrado integrado.  

Através de protocolos, o financiamento das bolsas é repartido em 50% por parte do 

município e 50% por empresas ou instituições sediadas no concelho de Moura, ficando os 

bolseiros de integrar estágios ou desenvolver trabalho na instituição financiadora após a sua 

formação. Esta resposta tem como objectivos promover a integração dos bolseiros no 
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mercado de trabalho e criar condições para que os mesmos mantenham a sua relação com o 

concelho e apostem no respetivo desenvolvimento. 

 

Prémios de Mérito Escolar 

Com os objectivos de reconhecer o sucesso escolar e incentivar os alunos à obtenção de 

bons resultados, a Câmara Municipal de Moura atribui anualmente o Prémio de Mérito 

Escolar aos melhores alunos desde o 5.º ano ao 12.º ano. A selecção dos alunos é da 

responsabilidade dos respectivos estabelecimentos de ensino: EB 2+3 de Moura, EBI de 

Amareleja, Escola Secundária de Moura e Escola Profissional de Moura. 

Cada aluno recebe 250,00 €, assim como um diploma e um troféu simbólico. Para o efeito, a 

autarquia tem parceria com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior que 

patrocina metade do prémio monetário. 

Os prémios são atribuídos em gala que se realiza no início do ano lectivo subsequente. 

 

Subsídio para material didáctico atribuído pela Autarquia 

A Câmara Municipal de Moura atribui anualmente um subsídio aos jardins-de-infância e 

escolas do 1.º ciclo dos Agrupamentos de Escolas de Moura e Amareleja para material 

didáctico e consumíveis de informática. O valor para material didáctico baseia-se no número 

de alunos e de turmas, sendo por cada aluno atribuída uma verba de 3,50 € e por cada 

turma 150,00 €, enquanto o apoio prestado ao nível dos consumíveis varia em função do 

número de alunos e as necessidades sentidas. 

 

Agrupamento 

de Escolas 
2005/06 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Moura 7.913,00 € 7.874,50 € 7.675,50 € 6.789,00 € 7.365,50 € 6.932,00 € 

Amareleja 4.836,00 € 5.091,00 € 5.045,50 € 4.267,00 € 4.078,50 € 4.012,00 € 

TOTAL 12.749,00 € 12.965,50 € 12.721,00 € 11.056,00 € 11.444,00 € 10.944,00 € 

Quadro 23 – Evolução dos valores de subsídio para material didáctico atribuído aos agrupamentos escolares 

pela autarquia (Fonte: CMM 2016) 
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Agrupamento 

de Escolas 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Moura 3.650,00 € 3.340,00 € 3.200,00 € 3.340,00 € 3.340,00 € 

Amareleja 2.090,00 € 1.860,00 € 1.860,00 € 1.760,00 € 1.760,00 € 

TOTAL 5.740,00 € 5.200,00 € 5.060,00 € 5.100,00 € 5.100,00 € 

Quadro 24 – Evolução dos valores de consumo informático atribuído aos agrupamentos escolares pela 

autarquia (Fonte: CMM 2016) 

 

Apresentam-se, de seguida, as respostas de Ação Social Escolar desenvolvidas por outras 

entidades do concelho. 

 

Junta de Freguesia de Sobral da Adiça 

Livros e material escolar 

Distribui, anualmente, a todos os alunos do 1.º ciclo um cheque-oferta no valor de 20€ para 

aquisição de livros e/ou material escolar. 

 

União de Freguesias de Moura e St. Amador 

Prémio de Mérito Escolar  

O Prémio de Mérito Escolar é destinado aos alunos do 4.º ano das Escolas Básicas do 1.º 

ciclo na área geográfica da União de Freguesias (cidade de Moura e St. Amador), com o 

objetivo de promover o mérito escolar, o combate ao insucesso e abandono escolar e 

motivar a comunidade escolar. O prémio (diploma e montante financeiro para material 

escolar) é atribuído anualmente ao melhor aluno do 4.º ano de cada estabelecimento de 

ensino que cumpra os requisitos associados à sua classificação e desempenho. 

 

Crescer Estudante 

O programa Crescer Estudante tem como objetivo apoiar alunos dos 2.º e 3.º ciclos e 

secundário, oriundos de famílias de diminutos recursos económicos, através da atribuição de 

apoio financeiro para aquisição de livros e material escolar. 
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Bolsas de Estudo para o Ensino Superior 

Destinada a estudantes do ensino superior público, com residência permanente, há mais de 

dois anos, na área geográfica da União de Freguesias de Moura e St. Amador, a bolsa de 

estudo para o ensino superior apoia mensalmente no valor de 100€ estudantes de 

insuficientes meios económicos. 

 

Oferta de livros escolares 

No sentido de minimizar as despesas das famílias com material escolar, anualmente a União 

de Freguesias de Moura e St. Amador oferece um kit de livros escolares a todos os alunos do 

2.º ano do 1.º ciclo da sua área geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

III.2. PROJETOS EDUCATIVOS E COMUNITÁRIOS 

A educação deve ser global e integradora, apresentando-se uma ação vasta e estruturada, 

quer através de projectos educativos desenvolvidos pela autarquia no concelho segundo 

grupos específicos de intervenção, quer os principais projectos que, em parceria com as mais 

diversas instituições, chegam à generalidade da comunidade educativa do concelho de 

Moura.  

 

Apresentam-se, de seguida, os projectos desenvolvidos desde 2006 por diversos sectores da 

Câmara Municipal de Moura até à presente revisão. 

 

1. Mini-Gym 

Em Execução Áreas de intervenção: Desporto e Educação 
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Calendarização: Diária (ano lectivo) 

Público alvo: Crianças dos 3 aos 6 anos integradas no pré-escolar dos 

Agrupamentos Escolares de Moura e Amareleja (16 turmas = 180 alunos) 

Objetivos: Promover o desenvolvimento motor das crianças; Potenciar o 

contacto das crianças com o meio aquático; Criar hábitos desportivos e 

gosto pela prática do desporto 

Atividades: Ações específicas de adaptação ao meio aquático e iniciação 

aos estilos 

 

2. Eco-Escolas 

Em Execução Áreas de intervenção: Educação e Ambiente 

Calendarização: Anual (ano lectivo) 

Público alvo: Comunidade educativa dos Agrupamentos Escolares de 

Moura e Amareleja 

Objetivos: Trabalhar a gestão ambiental do espaço escola através da 

implementação de ações de melhoria na gestão de recursos; (In)formar e 

envolver os participantes aplicando a metodologia inerente à Agenda 21; 

Produzir exercícios de cidadania conducentes a uma atitude pró-activa na 

comunidade escolar e envolvente 

Atividades: Ações de sensibilização para encarregados de educação, alunos, 

auxiliares e professores; divulgação dos projectos da ABAE, participação 

em formação, congressos, seminários e exposições; dinamização de 

ateliers; realização do Dia Bandeiras Verdes 

 

3. AICE/Rede Nacional das Cidades Educadoras 

Em Execução Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual 

Público alvo: Comunidade educativa 

Objetivos: Promover a aprendizagem e a troca de experiências entre as 

diversas cidades educadoras; Desenvolver uma política de organização e 
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promoção de programas e serviços sociais, culturais e educativos para a 

cidade 

Atividades: Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela Rede 

Nacional das Cidades Educadoras; participação em reuniões de trabalho, 

palestras e congressos nacionais e internacionais; envio e recepção de 

informação para o boletim informativo nacional 

 

4. Conselho Municipal de Educação de Moura (CMEM) 

Em Execução Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Trimestral 

Público alvo: Comunidade educativa 

Objetivos: Promover, a nível municipal, a coordenação da política 

educativa 

Atividades: Articulação da intervenção do sistema educativo, dos agentes 

educativos e dos parceiros sociais; análise e acompanhamento do 

funcionamento do sistema educativo; elaboração de propostas à promoção 

de maior eficiência e eficácia do sistema educativo 

 

 

5. Pequenos Músicos 

Em Execução Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (ano lectivo) 

Público alvo: Crianças dos 3 aos 6 anos integradas no pré-escolar do 

Agrupamento de escolas de Moura (9 turmas) e Creche Amor Perfeito 

Objetivos: Despertar o gosto pela música e pelas suas expressões, 

conhecendo as diversidades musicais e a importância da música como 

cultura; Desenvolver a sensibilidade ao ritmo, percepção auditiva, 

coordenação e memória; Estimular os talentos na arte musical; Melhorar o 

desenvolvimento da concentração, atenção, criatividade e cooperação 

Atividades: Jogos e coreografias, cantar um reportório musical variado, 
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experiências de voz (cantar, rir, chorar, imitar sons da natureza, animais), 

acompanhar canções com gestos e batimentos rítmicos (utilizando várias 

partes do corpo), tocar instrumentos de percussão em grupo e 

individualmente, construir instrumentos musicais 

 

 

6. Colónia de Férias 

Em Execução Área de intervenção: Animação 

Calendarização: Uma semana por grupo (Julho) 

Público alvo: Filhos dos funcionários e colaboradores da Câmara 

Municipal de Moura (6 aos 16 anos) 

Objetivos: Garantir a oportunidade de crianças e jovens do concelho de 

Moura, filhos dos funcionários e colaboradores do município, poderem 

participar num campo de férias de verão 

Atividades: Participação em campo de férias em dois turnos (turno I: 6 aos 

12 anos; turno II: 13 aos 16 anos) 

 

 

 

7. Ateliers de Verão 

Em Execução Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Diária nos meses de pausa lectiva (Junho, Julho e Agosto) 

Público alvo: Crianças e jovens dos 5 aos 25 anos 

Objetivos: Estimular a criatividade e imaginação através da brincadeira; 

Promover a ocupação lúdico-pedagógica das crianças e jovens do concelho 

no período das férias de verão; Proporcionar atividades de tempos livres na 

perspectiva de conciliação da vida familiar com a vida profissional 

Atividades: Dinamização de diversos ateliers temáticos: natação, música, 

artesanato, futebol, informática e internet, bombeiros, artes plásticas, noites 

de sonho, fantoches, património, arqueologia, culinária, cidadania, 
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ambiente, pintura, desportos náuticos, mergulho, voluntariado, serviço de 

almoço  

 

8. Atividade Física Sénior 

Em Execução Áreas de intervenção: Saúde 

Calendarização: Duas aulas semanais por grupo (Setembro a Julho) 

Público alvo: População com 50 ou mais anos (9 grupos = 187 pessoas) 

Objetivos: Melhorar a condição física da população sénior; Promover o 

convívio entre a população sénior do concelho; Sensibilizar para aquisição 

de estilos e hábitos de vida saudáveis 

Atividades: Expressão física e motora, aeróbica, hidroginástica e natação 

 

9. Atividades Socialmente Úteis (protocolo com APPACDM) 

Em Execução Áreas de intervenção: Deficiência 

Calendarização: 30 horas por semana 

Público alvo: Utentes da APPACDM de Moura 

Objetivos: Valorizar as competências e autonomia do cidadão deficiente 

mental; Integrar os cidadãos com deficiência mental no mercado de 

trabalho; Melhorar a qualidade de vida e a inclusão dos cidadãos com 

deficiência mental 

Atividades: Integração de utentes da APPACDM em serviços da autarquia 

(Biblioteca, Ludoteca, Carpintaria, Mecânica, Pinturas, Piscinas, Museus, 

Posto de Atendimento ao Turista) 

 

 

10. Rede Social de Moura 

Em Execução Áreas de intervenção: Ação Social 

Calendarização: Mensal (Núcleo Executivo) e Semestral (CLAS Moura) 

Público alvo: Comunidade local 

Objetivos: Definir e implementar estratégias de erradicação ou atenuação 
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da pobreza e exclusão social através do desenvolvimento social local 

Atividades: Elaboração de Diagnóstico Social e PDS – Plano de 

Desenvolvimento Social, implementação das medidas do PDS, avaliação e 

participação na comunicação permanente da Rede Social 

 

 

11. Plano de Promoção do Empreendedorismo nas Escolas – Ter ideias para mudar o 

mundo 

Realizados Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal 

Público alvo: Crianças dos 3 aos 12 anos (e educadores e professores) 

Objetivos: Desenvolver ações coletivas que contribuam para preparar os 

estudantes e os respetivos contextos escolares para a prática de ideias e 

ações empreendedoras 

Atividades: Formação de educadores, professores e técnicos na área do 

empreendedorismo, aplicação da metodologia do Manual CEAN, 

realização de atividades e exercícios práticos de acordo com os seguintes 

módulos: Estímulo das ideias; Partilha de ideias; O que é que eu quero 

fazer?; Os nossos estados de espírito; Aprender a escutar as pessoas; 

Aprender a transmitir o nosso projeto; Aprender a trabalhar com os 

colaboradores; Descubro as necessidades para fazer ofertas; Protótipos para 

partilhar o nosso projeto; Redes de colaboradores; Ciclos de trabalho; Sem 

liderança não há projeto 

 

 

 

12. Minorias Étnicas 

Em Execução Mediador Municipal 

Área de intervenção: Mediação 

Calendarização: Diária (desde 2009) 
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Público alvo: Comunidade cigana e entidades locais 

Objetivos: Estabelecer formas de mediação e comunicação entre a 

comunidade cigana e a não cigana 

Atividades: Esclarecimentos, sensibilização das famílias relativamente à 

frequência escolar por parte dos educandos, reuniões de temáticas diversas 

Romed 2 

Área de intervenção: Participação 

Calendarização: Mensal (desde 2011) 

Público alvo: Jovens de etnia cigana, técnicos e dirigentes das autarquias, 

mediadores, comunidade cigana 

Objetivos: Apoiar a inclusão social e participação ativa das comunidades 

ciganas a nível local 

Atividades: Formação de um grupo de jovens ciganos, mediador, técnicos e 

dirigentes da Câmara Municipal, implementação de propostas de ação 

 

 

 

13. Ludoteca (Moura, Amareleja e OTL do Girassol) 

A Casa da Mosca Fosca 

Área de intervenção: Educação 

Calendarização: 2009 e 2010 

Público alvo: Crianças dos 3 aos 6 anos (pré-escolar) 

Objetivos: Estimular a comunicação e a criatividade através do conto 

Atividades: Jogo dramático, contos e atividades de expressão plástica e 

pintura 

Realizados 

A Nossa Manta 

Área de intervenção: Educação 

Calendarização: 2011 a 2014 

Público alvo: Comunidade local 

Objetivos: Estimular a comunicação e a partilha de histórias; Promover o 
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relacionamento interpessoal 

Atividades: Construção de uma manta de retalhos, partilha de histórias e 

memórias de cada participante e diversas sessões 

Ludotecas 

Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Diária 

Público alvo: Crianças dos 3 aos 12 anos 

Objetivos: Fomentar a criatividade da criança, oferecendo materiais 

variados e espaços amplos; Facilitar a redução de desigualdades sociais e 

de qualquer tipo de discriminação; Criar um ambiente de partilha, de 

convívio entre as crianças e adultos, onde se favoreçam as relações 

interpessoais; Motivar a aprendizagem através de situações de jogo; 

Utilizar a Ludoteca como meio privilegiado de integração na comunidade.  

Atividades: Expressão plástica, pintura, modelagem, jogos de mesa, 

multimédia, dramático, apoio ao estudo, projectos anuais temáticos, 

comemoração de datas festivas, actividades específicas para os períodos de 

interrupção lectiva (Natal, Carnaval, Páscoa e Férias de Verão) 

Contos na Pele 

Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Pontual (sessões de 45 minutos) 

Público alvo: Crianças dos 0 aos 6 anos e pais (podem realizar-se sessões 

para todo o tipo de público) 

Objetivos: Despertar a criatividade e imaginação dos pais através da 

procura de personagens e ações tácteis nos contos; Estimular o vínculo 

afectivo entre pais e filhos 

Atividades: Histórias, lenga-lengas e canções através do toque 

Em Execução 

Passadeira de Abril 

Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual 

Público alvo: Comunidade educativa 
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Objetivos: Comemorar o aniversário do 25 de Abril; Estimular a 

criatividade e a participação comunitária  

Atividades: Confecção de 12 mil cravos de papel, construção de uma 

passadeira gigante 

Ateliers 

Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Uma semana por mês (Junho, Julho e Agosto) 

Público alvo: Crianças dos 5 aos 12 anos 

Objetivos: Estimular a criatividade e imaginação através da brincadeira; 

Proporcionar atividades lúdico-pedagógicas como ocupação dos tempos 

livres de forma saudável 

Atividades: Realização de ateliers temáticos: velas artesanais, acessórios de 

moda, recicl´artes, cartoon´arte, janelas floridas, noites de sonho 

Árvore da Partilha 

Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual 

Público alvo: Comunidade educativa 

Objetivos: Despertar para a importância do relacionamento interpessoal 

entre crianças, jovens e adultos, com e sem deficiência; Promover a 

educação ambiental através da reciclagem de materiais; Estimular a 

participação comunitária e o espírito natalício 

Atividades: Recolha de materiais para reciclagem; exposição temática 

anual, elaboração de enfeites para a decoração da Árvore de Natal gigante 

Colaborações Semana da Criança 

Feiras de Moura (Livro, Maio, Setembro, Vinha e do Vinho) 

Festa da Primavera 

Festival do Peixe do Rio e do Pão 

Exposições temáticas 

 

14. Biblioteca Municipal Urbano Tavares Rodrigues 
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Semeando Leituras 

Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Diária (ano lectivo) 

Público alvo: Comunidade educativa (JI e escolas do 1.º ciclo) 

Objetivos: Criar oportunidades de contacto com o livro e a criação de 

hábitos de leitura 

Atividades: Horas do Conto, distribuição de livros pelas freguesias, 

utilização de carrinha como biblioteca ambulante 

Em Execução 

Feira do Livro 

Áreas de intervenção: Cultura e Educação 

Calendarização: Anual (Abril) 

Público alvo: Comunidade local 

Objetivos: Promover o livro e a leitura; Oferecer a toda a comunidade a 

possibilidade de adquirir livros a preços reduzidos; Proporcionar o contacto 

com as histórias; Divulgar diversas atividades culturais 

Atividades: Hora do Conto, apresentação de livros, teatro, música, dança, 

exposições, Padrinhos de Leitura, espaço Ludoteca 

Colaborações Ateliers de Verão 

 

15. Museu Municipal de Moura 

Realizados Atelier “À descoberta dos Museus” 

Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Duas semanas por mês (Julho e Agosto) 

Público alvo: Crianças dos 5 aos 12 anos 

Objetivos: Divulgar o património e história locais 

Atividades: Ações de educação patrimonial e sensibilização sobre a história 

e património cultural 

Em Execução Semana do Património Histórico 

Área de intervenção: Património 

Calendarização: Anual 
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Público alvo: Comunidade local 

Objetivos: Divulgar o património e história locais 

Atividades: Ações de educação patrimonial e sensibilização sobre a história 

e património cultural 

Noite dos Museus 

Área de intervenção: Património 

Calendarização: Anual 

Público alvo: Comunidade europeia 

Objetivos: Divulgação do património e história locais 

Atividades: Abertura dos museus durante a noite e atividades educativas e 

de animação dos espaços museológicos 

Exposições temporárias 

Área de intervenção: Animação 

Calendarização: Anual 

Público alvo: Comunidade local 

Objetivos: Divulgação e animação das exposições relativas ao património e 

história locais 

Atividades: Dinamização de ações de animação lúdico-pedagógica de 

exposições patentes em espaços museológicos 

Núcleos museológicos 

Área de intervenção: Património 

Calendarização: Diária 

Público alvo: Comunidade local 

Objetivos: Divulgação e dinamização dos núcleos museológicos 

Atividades: Dinamização dos museus e espaços de interesse patrimonial 

Trabalhos de investigação 

Área de intervenção: Património 

Calendarização: Pontual 

Público alvo: Comunidade local 

Objetivos: Divulgação do património e história locais 
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Atividades: Elaboração e publicação de trabalhos na temática da história de 

Moura e do património; aplicação dos trabalhos em projetos diversos e 

organização de exposições 

Colaborações Semana da Criança (atividades educativas ligadas ao património) 

Ateliers de Verão 

Feiras de Moura (ações educativas em Maio e Setembro) 

Escolas (ações complementares dos programas curriculares) 

 

 

 

16. Arqueologia 

Ocupação de Tempos Livres - Arqueologia 

Área de intervenção: Património 

Calendarização: Duas semanas (2007) 

Público alvo: Jovens do concelho 

Objetivos: Promover o conhecimento da história local; sensibilizar para a 

preservação do património 

Atividades: Trabalhos de limpeza de vestígios arqueológicos musealizados 

no recinto do castelo 

Campo Internacional de Trabalho 

Área de intervenção: Património 

Calendarização: Duas semanas por ano (2005 e 2007) 

Público alvo: Jovens 

Objetivos: Dar a conhecer a história local e o seu património, a arqueologia 

e os seus métodos de trabalho 

Atividades: Colaboração da Associação de Jovens do cartaxo na escavação 

na alcáçova e limpeza da torre de Menagem (castelo de Moura) 

Realizados 

Semana do Património Histórico – Oficina de Arqueologia 

Área de intervenção: Património 

Calendarização: Varia entre 1 dia a 1 semana (Maio) 
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Público alvo: Comunidade local 

Objetivos: Dar a conhecer a história local; sensibilizar para a preservação 

do património através da descoberta de elementos notáveis no Castelo e no 

Centro Histórico de Moura 

Atividades: Levantamento e estudo de inscrições e marcas existentes na 

torre de Menagem do castelo de Moura e de cantarias trabalhadas do centro 

histórico de Moura 

Arqueocultura 

Área de intervenção: Património 

Calendarização: 2007 (2009: dinamização do jogo nas escolas) 

Público alvo: Crianças e jovens das três localidades 

Objetivos: Promover o conhecimento do património cultural e natural de 

cada uma das localidades (Moura, Mértola e Aroche) 

Atividades: Realização de intercâmbios de jovens e construção do jogo “A 

Viagem dos Três Castelos”; dinamização do jogo nas escolas 

Visitas guiadas às escavações arqueológicas no Castelo de Moura 

Área de intervenção: Património 

Calendarização: Varia entre 1 dia a 1 semana (todos os meses do ano) 

Público alvo: Comunidade local 

Objetivos: Sensibilizar para a riqueza do património; Conhecer os vestígios 

arqueológicos postos a descoberto contribuindo para o conhecimento da 

história local 

Atividades: Visitas ao Castelo de Moura através de uma abordagem 

histórica (fichas-guião) 

Em Execução 

Atelier “Arqueologia e Património” 

Área de intervenção: Património 

Calendarização: Duas semanas (Julho e Agosto) 

Público alvo: Crianças dos 5 aos 12 anos 

Objetivos: Dar a conhecer a história local; Sensibilizar para a preservação 

do património através da descoberta de elementos notáveis no Castelo e no 
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Centro Histórico de Moura 

Atividades: Visitas a diferentes pontos de interesse histórico-patrimoniais, 

ações de contacto com as técnicas utilizadas em gabinete para tratamento e 

desenho das peças, jogos 

Colaborações Semana da Criança (Oficina de Arqueologia, Dominó e Puzzles do 

Património) 

 

 

17. Ambiente 

Reciclar é o que está a dar! 

Áreas de intervenção: Educação e Ambiente 

Calendarização: Anual 

Público alvo: Crianças do 5.º ano de escolaridade 

Objetivos: Estimular o interesse pela conservação da Natureza e pela 

gestão sustentável dos recursos 

Atividades: Dinamização do jogo “Roda dos Resíduos” 

Em Execução 

Atelier “Natureza Brincalhona” 

Áreas de intervenção: Educação e Ambiente 

Calendarização: Duas semanas por mês (Julho e Agosto) 

Público alvo: Crianças dos 5 aos 12 anos 

Objetivos: Conhecer a flora do concelho; Estimular o interesse pela 

conservação da Natureza e pela gestão sustentável dos recursos 

Atividades: Visitas a locais de natureza, construção de objectos e 

brinquedos a partir de materiais naturais ou recicláveis, reconhecimento de 

flores, árvores e plantas aromáticas 

Colaborações Semana da Criança (atividades de educação ambiental) 

Feiras de Moura (ações de educação ambiental em Maio e Setembro) 

 

18. Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

Realizados Programa de Competências Pessoais e Sociais 



                    CARTA EDUCATIVA DE 
MOURA  

51 

                 

Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Trimestral 

Público alvo: Famílias acompanhadas pela CPCJ 

Objetivos: Promover competências pessoais e sociais; Promover o sentido 

de responsabilidade; Promover a alteração de comportamentos de risco 

Atividades: Sessões temáticas 

Tecer a Prevenção 

Áreas de intervenção: Informação e Parcerias 

Calendarização: Trimestral 

Público alvo: Comunidade local 

Objetivos: Reforçar o papel das Comissões enquanto fonte essencial de 

legitimidade e promotora de uma cultura de prevenção primária, no 

domínio da promoção e protecção das crianças e jovens; Reforçar o diálogo 

e a cooperação entre a Comissão Nacional e as Comissões; Promover o 

reconhecimento interno e externo das CPCJ, enquanto entidades/espaços de 

conhecimento, de intervenção e de mobilização da sociedade local para a 

promoção e protecção dos direitos das crianças e jovens 

Atividades: Reuniões, participação em seminários e conferências 

Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância 

Área de intervenção: Informação 

Calendarização: Anual (Abril) 

Público alvo: Comunidade local e educativa 

Objetivos: Consciencializar a comunidade para a importância da prevenção 

dos maus-tratos na infância e dos direitos da criança; Fortalecer as famílias, 

no sentido de uma parentalidade positiva e numa perspectiva de 

empowerment; Fortalecimento das próprias crianças 

Atividades: Pintura de murais, distribuição de folhetos, mobilização da 

comunidade local (comércio e serviços) 

 

Em Execução 

Projeto de combate ao absentismo e abandono escolar 
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Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Mensal (ano lectivo) 

Público alvo: Famílias acompanhadas pela CPCJ 

Objetivos: Diminuir a taxa de abandono escolar no concelho; Estabelecer e 

fomentar contactos regulares com os órgãos de gestão e os diretores e 

titulares de turma; Articular medidas interventivas entre as diferentes 

equipas sociais e educativas; Incentivar as escolas a criar uma oferta 

formativa diversificada na área da formação profissional; Criar mecanismos 

de acompanhamento, controlo e apoio às famílias na área da frequência 

escolar 

Atividades: Visitas a famílias, sessões de esclarecimentos 

 

Prevenir para Colher 

Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Mensal 

Público alvo: Crianças dos 3 aos 6 anos e respectivas famílias 

Objetivos: Incentivar a integração das crianças em pré-escolar 

Atividades: Visitas a famílias, sessões de esclarecimentos 

Educação parental 

Área de intervenção: Educação 

Calendarização: Trimestral 

Público alvo: Famílias acompanhadas pela CPCJ 

Objetivos: Alterar comportamentos parentais e práticas educativas 

disruptivas; Capacitar os pais para a aplicação e utilização de estratégias 

positivas, minimizando conflitos intra e extra-familiares; Promover a 

inclusão dos filhos e dos pais na sociedade 

Atividades: Sessões 

Colaborações Semana da Criança 
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Com base no contacto efectuado a todas as Juntas de Freguesia do concelho de Moura, bem 

como de outras entidades com intervenção educativa, são apresentados os projectos 

referentes à área da educação. 

19. Junta de Freguesia de Sobral da Adiça 

Em Execução Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Diária (Julho e Agosto) 

Público alvo: Crianças dos 4 aos 12 anos 

Objetivos: Valorizar diferentes e variadas formas de conhecimento, 

comunicação e expressão; Desenvolver a curiosidade intelectual, do gosto 

pelo saber, trabalho e estudo; Promover atividades e relacionamento 

interpessoal e de grupo, respeitando e fomentando regras no sentido de 

responsabilidade por si e pelos outros; Adquirir hábitos de vida saudáveis, 

promover a comunicação e a criatividade nas crianças através de atividades 

artísticas e culturais; Promover um espírito de aceitação de deveres e 

direitos de cidadania, promovendo a responsabilidade 

Atividades: Artísticas, culturais e desportivas 

 

 

 

 

20. União de Freguesias de Moura e Santo Amador 

Em Execução Crescer com Energia 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (por turma durante o ano lectivo) 

Público alvo: Crianças dos 3 aos 6 anos integradas em pré-escolar (JI 

Bombeiros, JI Sete e Meio, JI Fojo e JI St. Amador) 

Objetivos: Despertar nas crianças o gosto pela atividade física; Promover 

hábitos de vida saudável; Fomentar o convívio saudável através da 

participação em atividades desportivas e lúdicas; Promover a interação 
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entre alunos através de atividades motoras; Usufruir com regularidade de 

uma atividade física tecnicamente orientada 

Atividades: Aulas de atividade física (exercícios de equilíbrio, força, 

coordenação psicomotora, flexibilidade e resistência) 

 

 

21. APPACDM de Moura 

Em Execução O Baú das Histórias 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (desde o ano lectivo de 2012/13) 

Público alvo: Clientes da APPACDM 

Objetivos: Estimular o prazer de ler nos clientes, intensificando o contacto 

com os livros e a leitura na APPACDM, em casa e na sala de aula; 

Fomentar a leitura, desenvolver aprendizagens, divulgar atividades, 

partilhar experiências e agilizar o acesso à informação e à documentação 

Atividades: Aprendizagens de leitura, pesquisa, observação e treino de 

técnicas de estudo e comunicação 

 

 

22. Moura Salúquia – Associação de Mulheres do Concelho de Moura 

Em Execução Vamos Brincar com as Cores 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (desde o ano lectivo 2014/15) 

Público alvo: Crianças dos 0 aos 3 anos 

Objetivos: Proporcionar o bem‐estar e desenvolvimento integral das 

crianças; Encorajar a individualização de cada criança respeitando os seus 

tempos, ritmos e preferências pessoais 

Atividades: Estruturação e organização de actividades de sensibilidade do 

corpo e ao movimento, de expressão criativa e oral, de relacionamento 

social, de abertura ao imaginário 
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23. Centro Infantil N.ª Sra. do Carmo 

À Descoberta da Matemática… no Concelho de Moura 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (ano lectivo) 

Público alvo: Crianças dos 3 aos 6 anos do pré-escolar da instituição 

Objetivos: Sensibilizar as crianças para o valor do património; Conhecer os 

costumes e as tradições do concelho 

Atividades: Visitas culturais, gastronómicas, artesanais e sociais 

De experiência em experiência… fazemos ciência 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (desde o ano lectivo 2010/11) 

Público alvo: Crianças dos 3 aos 6 anos do pré-escolar da instituição 

Objetivos: Despertar a curiosidade e motivação das crianças pela ciência 

Atividades: Leitura de histórias, visitas temáticas, experiências diversas 

Em Execução 

Semeando ciência… bem no interior do Alentejo 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (ano lectivo) 

Público alvo: Crianças dos 3 aos 6 anos do pré-escolar da instituição 

Objetivos: Conhecer e participar no funcionamento integral de uma horta; 

Conhecer a flora local em diferentes momentos do ano 

Atividades: Criação e manutenção de uma horta com rega gota a gota 

accionada por painel solar 

 

 

24. EB 2+3 de Moura 

Em Execução Clube de Música 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Diária (ano lectivo) 

Público alvo: Alunos dos 2.º e 3.º ciclos 
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Objetivos: Desenvolver o gosto pela música; Desenvolver a capacidade do 

domínio afectivo, autoconfiança, autonomia, espírito de equipa e 

cooperação 

Atividades: Sessões de educação e exploração musical 

Clube das Artes 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Diária (ano lectivo) 

Público alvo: Alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

Objetivos: Desenvolver o gosto pelas Artes 

Atividades: Trabalhos variados em cestaria, tapeçarias, pintura e decoração 

Programa de Educação para a Saúde (PES) 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (ano lectivo) 

Público alvo: Alunos dos 2.º e 3.º ciclos e comunidade escolar 

Objetivos: Sensibilizar os alunos para a importância das temáticas de 

Alimentação e Saúde, Prevenção rodoviária e Sida 

Atividades: Trabalhos diversos, sessões temáticas, organização do dia 

“Escola saudável” 

Eco-Escolas 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (ano lectivo) 

Público alvo: Crianças e jovens dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e comunidade 

escolar 

Objetivos: Sensibilizar os alunos para a importância da temática do 

Ambiente; Implementar as Brigadas Verdes; Implementar a Auditoria 

Ambiental 

Atividades: Trabalhos diversos, organização do dia “Eco-Escolas” 

Desporto Escolar 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (ano lectivo) 
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Público alvo: Alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

Objetivos: Promover hábitos de vida saudáveis; Promover o gosto pelo 

desporto 

Atividades: Ténis de mesa, Ténis de Campo, Futsal, Voleibol, Boccia e 

Natação 

 

 

25. Agrupamento Vertical de Escolas de Amareleja 

Programa Mais Sucesso Escolar (PMSE) 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Diária (ano lectivo) 

Público alvo: Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do agrupamento 

Objetivos: Diversificar o modelo organizacional do agrupamento; Criar 

uma cultura de responsabilidade e de reflexão; Criar uma cultura de 

optimismo 

Atividades: Organização do agrupamento com a metodologia Fenix (1.º 

ciclo) e Turma Mais (2.º e 3.º ciclos), seguindo o modelo pleno inerente a 

esta metodologia 

Horta Pedagógica 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Mensal 

Público alvo: Alunos do 1.º ciclo 

Objetivos: Criar uma cultura de responsabilidade e de reflexão; Criar 

dinâmicas de trabalho; Criar uma cultura de optimismo 

Atividades: Acompanhamento mais individualizado de alunos com maior 

envolvimento dos pais e encarregados de educação 

 

Em Execução 

Música para Todos 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal 
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Público alvo: Alunos dos pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

Objetivos: Criar uma cultura de responsabilidade e de reflexão; Diversificar 

a oferta formativa; Criar uma cultura de optimismo 

Atividades: Inclusão no currículo de todas as crianças/ alunos da disciplina 

de Educação Musical como forma de melhorar o sucesso escolar 

 

PEC - Personalidades Exemplares para a Comunidade 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual 

Público alvo: Alunos dos pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

Objetivos: Criar uma cultura de responsabilidade e de reflexão; Criar uma 

cultura de optimismo 

Atividades: Visitas de personalidades do país e/ou região que sejam 

exemplo para a comunidade educativa como forma de alargar horizontes, 

aproximar gerações e partilhar experiências que sejam motivadoras e 

enriquecedoras para os alunos 

 

Vamos dar o nosso melhor 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual 

Público alvo: Alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

Objetivos: Criar uma cultura de responsabilidade e de reflexão; Criar uma 

cultura de auto-regulação; Reconhecer boas práticas dos alunos 

Atividades: Atribuição de prémios às turmas que apresentem melhor 

comportamento e aproveitamento 

A nossa escola é a mais limpa  

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal 

Público alvo: Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

Objetivos: Promover o espírito da cidadania para todos; Criar uma cultura 



                    CARTA EDUCATIVA DE 
MOURA  

59 

                 

de responsabilidade e de reflexão; Responsabilizar os alunos pelo 

cumprimento dos seus deveres; Promover a defesa dos valores ambientais; 

Promover a união e cooperação entre os alunos; Reconhecer boas práticas 

entre os alunos 

Atividades: Divisão da escola em vários espaços, atribuindo-se a cada 

turma um desses espaços, bem como a responsabilidade da manutenção da 

sua limpeza, criação de um eco código da limpeza e do hino, abordagem do 

tema em educação para a cidadania 

Programa “ERASMUS +” 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual 

Público alvo: Alunos do 3.º ciclo e docentes do Agrupamento 

Objetivos: Promover e desenvolver o espírito empreendedor; Desenvolver 

competências gerais; Criar uma rede de contactos internacional; Promover e 

desenvolver a autonomia dos alunos; Promover e desenvolver competências 

linguísticas; Dar a conhecer novas realidades 

Atividades: Mobilidade e cooperação transnacional 

 

Parlamento Estudantil e Parlamento dos Jovens 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual 

Público alvo: Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

Objetivos: Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação 

cívica e política; Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado 

do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de 

decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 

portugueses; Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de 

opiniões e pelas regras de formação das decisões; Proporcionar a 

experiência de participação em processos eleitorais; Estimular as 

capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com 

respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria; 
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Dar voz aos alunos 

Atividades: Eleição dos alunos, sessões temáticas de debate, participação 

de sessões regionais e nacionais, visita à Assembleia da República 

Desporto Escolar 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Mensal 

Público alvo: Alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

Objetivos: Contribuir para a promoção do sucesso escolar e de estilos de 

vida saudáveis; Alargar a prática desportiva a todos os alunos, 

nomeadamente do 1.º ciclo do ensino básico e a alunos com necessidades 

educativas especiais e a alunos em risco de abandono e insucesso escolar; 

Incentivar a participação dos alunos no planeamento e gestão das 

atividades desportivas enquanto dirigentes, juízes, cronometristas e 

árbitros; Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura desportiva no 

agrupamento; Desenvolver conhecimentos sobre ética desportiva, 

revelando e assumindo um espírito de “Fair-Play”; Desenvolver e revelar 

espírito competitivo e hábitos de trabalho de grupo 

Atividades: Prática de diferentes atividades desportivas como complemento 

curricular e ocupação de tempos livres 

 

Pequenos Cantores de Modas 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal 

Público alvo: Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

Objetivos: Promover o Cante Alentejano; Incentivar a participação dos 

alunos nas atividades escolares; Promover a música tradicional alentejana 

entre os alunos 

Atividades: Ensaios semanais e espetáculos de demonstração 

 

 

Plano Nacional de Leitura 
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Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual 

Público alvo: Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

Objetivos: Elevar os níveis de literacia dos alunos; Facilitar o acesso a 

obras literárias 

Atividades: Leitura e interpretação de documentos e obras literárias 

 

 

 

26. Conservatório Regional do Baixo Alentejo 

Em Execução Música para Pequenotes 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Diária (ano lectivo) 

Público alvo: Crianças dos 0 aos 3 anos 

Objetivos: Sensibilizar as crianças para a expressão musical 

Atividades: Sessões de expressão musical e audições públicas 

 

 

 

27. Escola Secundária de Moura 

Em Execução 23% Young Unemployment – Who cares? (Erasmus +) 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: 2015 e 2016 

Público alvo: 30 Alunos do ensino secundário 

Objetivos: Promover e desenvolver o espirito empreendedor; Desenvolver 

competências gerais; Criar uma rede de contactos internacional; Promover e 

desenvolver a autonomia dos alunos; Promover e desenvolver as 

competências linguísticas dos alunos; Dar a conhecer novos meios e novas 

realidades 

Atividades: Mobilidade e cooperação transnacional 



                    CARTA EDUCATIVA DE 
MOURA  

62 

                 

Desporto Escolar 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (48 meses) 

Público alvo: Alunos dos 3.º ciclo e ensino secundário 

Objetivos: Contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar e 

promover estilos de vida saudáveis que contribuem para a formação 

equilibrada dos alunos; Alargar a prática desportiva principalmente a alunos 

do sexo feminino, a alunos com necessidades educativas especiais de 

carácter prolongado e a alunos em risco de abandono e insucesso escolar; 

Incentivar a participação dos alunos no planeamento e gestão das atividades 

desportivas escolares enquanto dirigentes, juízes, cronometristas e árbitros; 

Contribuir para a criação de uma cultura desportiva na escola; Desenvolver 

conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando um espírito de "Fair-

Play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais decorrentes do 

jogo; Desenvolver e revelar espírito competitivo e hábitos de trabalho de 

grupo 

Atividades: Prática de diferentes atividades desportivas como complemento 

curricular e ocupação de tempos livres  

Parlamento dos Jovens e Parlamento Estudantil  

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual (ano lectivo) 

Público alvo: Alunos do ensino secundário 

Objetivos: Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação 

cívica e política; Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado 

do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de 

decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 

portugueses; Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de 

opiniões e pelas regras de formação das decisões; Proporcionar a 

experiência de participação em processos eleitorais; Estimular as 

capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com 
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respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria; 

Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões 

que afectem o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir 

as suas propostas junto dos órgãos do poder político 

Atividades: Eleição dos alunos representantes, sessões temáticas de debate, 

participação de sessões nacionais, visita à Assembleia da República 

Plano Nacional de Leitura 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual (ano lectivo) 

Público alvo: Alunos dos 3.º ciclo e ensino secundário 

Objetivos: Elevar os níveis de literacia dos portugueses; facilitar o acesso a 

obras literárias 

Atividades: Leitura, interpretação de documentos e obras literárias 

Clube Atalaia – Jornal, Rádio e TV  

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual (ano lectivo) 

Público alvo: Alunos dos 3.º ciclo e ensino secundário 

Objetivos: Difundir informação escolar; Estimular a troca de informação na 

escola; Divulgar os projectos/ atividades dos jovens ao nível dos seus 

interesses; Promover formação ao nível da comunicação de forma a 

qualificar as equipas dos projectos; Criar conteúdos de rádio/ TV  na escola 

Atividades: Criação e desenvolvimento de um jornal, rádio escolar, criação 

de um canal de TV 

JES – Jovens, Educação e Saúde 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual (ano lectivo) 

Público alvo: Comunidade escolar 

Objetivos: Intensificar a intervenção da educação para a saúde na educação 

pré-escolar e no ensino secundário; Assegurar a participação de alunos na 

concepção e elaboração do projeto JES 
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Atividades: Sessões temáticas em contexto escolar sobre conhecimentos, 

atitudes e valores inerentes à saúde e bem-estar físico, social e mental 

Sevilhanas – Grupo de alunos 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (ano lectivo) 

Público alvo: 20 Alunos da escola 

Objetivos: Alargar a prática desportiva principalmente a alunos do sexo 

feminino; Incentivar a participação dos alunos nas atividades escolares; 

Promover a dança e a atividade física 

Atividades: Ensaios e espectáculos de demonstração 

Junior Achievement 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual (ano lectivo) 

Público alvo: 25 Alunos da escola 

Objetivos: Trabalhar o conceito de empresa e suas origens, os valores 

sociais da livre iniciativa; Promover uma tempestade de ideias entre os 

achievers sobre um produto a ser pesquisado, fabricado e vendido pela 

empresa; Capitalizar a empresa através da venda de ações, determinação de 

custos operacionais, ponto de equilíbrio e preço de venda 

Atividades: Sessões e simulações nas áreas do empreendedorismo, gosto 

pelo risco, criatividade, responsabilidade, iniciativa e inovação 

Catálogo Colectivo Online das Bibliotecas do Concelho 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual (ano lectivo) 

Público alvo: Comunidade escolar 

Objetivos: Facilitar o acesso à documentação existente na rede de 

bibliotecas do concelho 

Atividades: Pesquisas no Catálogo Coletivo da Rede de Bibliotecas 

Escolares com a ajuda do interface de pesquisa do GiB 

Projecto Cidadania 
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Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual (ano lectivo) 

Público alvo: Alunos do 3.º ciclo 

Objetivos: Contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, 

solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e 

no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e 

criativo 

Atividades: Sessões de debate 

Clube de Protecção Civil 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual (ano lectivo) 

Público alvo: Alunos dos 3.º ciclo e ensino secundário 

Objetivos: Sensibilizar os alunos para a protecção civil; Conhecer os 

protagonistas e intervenientes; Identificar riscos naturais e tecnológicos; 

Adquirir hábitos de segurança; Desenvolver competências na área da 

protecção civil; Promover atitudes e comportamentos adequados em 

situações de emergência 

Atividades: Sessões de preparação para a intervenção, simulações 

Grupo Coral dos Cantares Alentejanos 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal (ano lectivo) 

Público alvo: Alunos da escola 

Objetivos: Promover o Cante Alentejano; Incentivar a participação dos 

alunos nas atividades escolares; Promover a música entre os alunos 

Atividades: Ensaios e espectáculos de demonstração 

 

Biblioteca Escolar 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual (ano lectivo) 

Público alvo: Comunidade escolar 
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Objetivos: Disponibilizar aos utilizadores todos os recursos existentes na 

biblioteca escolar 

Atividades: Leitura, acesso, uso e produção da informação em suporte 

analógico, electrónico e digital 

 

 

 

 

28. Escola Profissional de Moura 

Programa Comenius “Healthy Body, Healthy Soul, Healthy 

Environment” 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: 2014 e 2015 

Público alvo: Comunidade escolar 

Objetivos: Melhorar a qualidade e reforçar a dimensão europeia da 

educação; Promover comportamentos saudáveis 

Atividades: Intercâmbio de jovens de diferentes países (Portugal, Espanha, 

Inglaterra, Bulgária, Lituânia; Polónia; Turquia; Roménia; Hungria e Itália) 

 

Escola Alerta – “Esperança no Amanhã” 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: 2014 

Público alvo: 21 Alunos do 11.º ano 

Objetivos: Sensibilizar e alertar a comunidade para as barreiras 

arquitectónicas existentes na nossa cidade 

Atividades: Identificação das barreiras arquitectónicas dos edifícios 

públicos e privados, realização de entrevistas com entidades, apresentação 

de relatório com os pontos da legislação que não foram cumpridos e registo 

dos locais 

Realizados 

Exposição sensorial 
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Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Uma semana 

Público alvo: Alunos da turma de Multimédia e 3 professores 

Objetivos: Recriar, através de sistema sensorial, as memórias de um lar e o 

ambiente familiar 

Atividades: Organização de uma exposição interactiva (reprodução e 

visualização dos conteúdos da exposição) 

Exposição “Mulheres para o Século XX” 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Mensal (Março) 

Público alvo: Comunidade escolar 

Objetivos: Retractar a luta travada por vinte mulheres que se destacaram em 

áreas diferentes e que conquistaram o seu lugar na História 

Atividades: Organização de uma exposição 

Projecto Rios 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Fevereiro de 2014 a Junho de 2015 

Público alvo: 18 Alunos e 4 professores 

Objetivos: Adoptar e monitorizar um troço do rio de forma a promover a 

sensibilização da sociedade civil para os problemas e a necessidade de 

protecção dos sistemas ribeirinhos; Valorizar a importância das linhas de 

água 

Atividades: Implementação de um plano de adopção de 500 metros de um 

troço de um rio ou ribeira através da observação, monitorização ou 

vigilância, atividades experimentais de educação ambiental e participação 

pública 

Em Execução Desporto Escolar 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Semanal 

Público alvo: Alunos dos 3.º ciclo e ensino secundário 
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Objetivos: Contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar e 

promover estilos de vida saudáveis que contribuem para a formação 

equilibrada dos alunos; Alargar a prática desportiva principalmente a alunos 

do sexo feminino, a alunos com necessidades educativas especiais de 

carácter prolongado e a alunos em risco de abandono e insucesso escolar; 

Incentivar a participação dos alunos no planeamento e gestão das atividades 

desportivas escolares enquanto dirigentes, juízes, cronometristas e árbitros; 

Contribuir para a criação de uma cultura desportiva na escola; Desenvolver 

conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando um espírito de "Fair-

Play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais decorrentes do 

jogo; Desenvolver e revelar espírito competitivo e hábitos de trabalho de 

grupo 

Atividades: Prática de atividades desportivas como complemento curricular 

e ocupação de tempos livres: Futsal e Windsurf 

 Parlamento dos Jovens 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual (ano lectivo) 

Público alvo: Alunos da escola 

Objetivos: Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação 

cívica e política; Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado 

do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de 

decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 

portugueses; Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de 

opiniões e pelas regras de formação das decisões; Proporcionar a 

experiência de participação em processos eleitorais; Estimular as 

capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com 

respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria; 

Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões 

que afectem o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir 

as suas propostas junto dos órgãos do poder político 
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Atividades: Eleição dos alunos representantes, sessões temáticas de debate, 

participação de sessões nacionais, visita à Assembleia da República 

 Educar para a Saúde 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Anual (ano lectivo) 

Público alvo: Comunidade escolar 

Objetivos: Informar os jovens em diferentes áreas da saúde; Incentivar os 

alunos a adoptar comportamentos responsáveis na área da saúde 

Atividades: Sessões nas áreas da educação sexual e reprodutiva, consumos 

de substâncias psicoactivas, higiene e saúde oral e algumas doenças, 

articulação com outros programas (Cuida-te, Jovens sem vícios)  

 Escola Nacional de Caça, Pesca e Biodiversidade 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Diária (desde 2011) 

Público alvo: Comunidade local e nacional 

Objetivos: Formar e informar para práticas cinegéticas que salvaguardem as 

espécies, o meio ambiente e as comunidades; Desenvolver atividades 

direccionadas às necessidades manifestadas por caçadores, pescadores, 

guardas de caça e gestores cinegéticos; Alterar atitudes e comportamentos 

de modo a atingir uma correta prática cinegética 

Atividades: Ações de formação e informação, visitas temáticas, 

organização de eventos, participação em feiras 

  

 

 

29. Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do Bairro do Sete e Meio 

Em Execução Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: Mensal 

Público alvo: Pais e encarregados de educação, professores, alunos, 

auxiliares da EB1 do Sete e Meio e comunidade educativa envolvente 
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Objetivos: Difundir e divulgar a atividade escolar e promover ações que 

determinem o bom funcionamento da escola 

Atividades: Resolução de problemas inerentes aos educandos, criação e 

manutenção de instalações, organização de atividades de tempos livres 

 

 

 

30. Sociedade Filarmónica União Mourense “Os Amarelos” 

Em Execução Áreas de intervenção: Cultura 

Calendarização: Semanal 

Público alvo: Crianças a partir dos 5 anos, jovens e adultos 

Objetivos: Oferecer conhecimentos musicais necessários para a 

compreensão da música e a prática de instrumentos de sopro e percussão; 

Cativar o gosto pela cultura; Integrar novos músicos nos quadros da banda 

filarmónica; Contribuir para o crescimento pessoal de cada um e promover 

um convívio social saudável e responsável 

Atividades: Aperfeiçoamento musical e instrumental, ensaios e 

espectáculos 

 

 

31. Centro Recreativo Amadores de Musica “Os Leões” 

Em Execução Áreas de intervenção: Cultura 

Calendarização: Semanal 

Público alvo: Crianças a partir dos 10 anos, jovens e adultos 

Objetivos: Oferecer conhecimentos musicais necessários para a 

compreensão da música e a prática de instrumentos; Cativar o gosto pela 

música; Integrar novos músicos nos quadros da banda filarmónica; 

Contribuir para o crescimento pessoal e promover um convívio social 

Atividades: Aulas de solfejo e ensino de instrumento musical, ensaios e 

espectáculos 
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32. Sociedade Filarmónica União Musical Amarelejense 

Em Execução Áreas de intervenção: Cultura 

Calendarização: Semanal 

Público alvo: Crianças, jovens e adultos 

Objetivos: Oferecer conhecimentos musicais para a compreensão da música 

e a prática de instrumentos; Cativar o gosto pela música; Integrar novos 

músicos nos quadros da banda filarmónica; Contribuir para o crescimento 

pessoal e promover um convívio social saudável e responsável 

Atividades: Aulas teórico-práticas de grupo em iniciação musical, aulas de 

solfejo, aulas de instrumento e classes de conjunto, ensaios e espectáculos 

 

33. Clube H2O de Moura 

Em Execução Áreas de intervenção: Desporto 

Calendarização: Semanal 

Público alvo: Crianças, jovens e adultos (dos 6 meses aos 80 anos) 

Objetivos: Promover a natação como prática desportiva; Contribuir para a 

manutenção de estilos de vida saudáveis 

Atividades: Ensino, aperfeiçoamento e manutenção de natação, 

hidroginástica 

 

34. ADC Moura – Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura 

Realizados Encontros (Programa ESCOLHAS) 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: 2006 a 2015 

Público alvo: Comunidades ciganas e não ciganas de Sobral da Adiça e 

Póvoa de São Miguel (crianças e jovens entre os 6 e os 24 anos) 

Objetivos: Capacitar as crianças e jovens ciganos para a qualificação e 

concretização dos seus percursos de vida; Promover a sua autonomização 

nas várias esferas da sua vida escolar, profissional, familiar, pessoal e 
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cívica; Aumentar os níveis de literacia formais e informais; Promover o 

sucesso escolar; Promover o diálogo intercultural 

Atividades: Mobilidade juvenil, ações de educação para a cidadania, 

CID@net, ações de formação, estágios, participação em eventos escolares 

Pare, Escute, Olhe 

Áreas de intervenção: Informação 

Calendarização: Outubro de 2014 a Março de 2016 

Público alvo: Comunidade local 

Objetivos: Sensibilizar a sociedade para o tema da discriminação racial que 

visa em particular as comunidades ciganas 

Atividades: Sessões temáticas, encontros, campanhas de informação 

À descoberta da Serra da Adiça 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: 2006 (ano lectivo) 

Público alvo: Comunidade educativa (alunos, pais, educadores, professores 

e funcionários dos Jardim-de-infância e EB1 de Sobral da Adiça) 

Objetivos: Estudar os valores paisagísticos, hidrogeológicos, faunísticos, 

florísticos e culturais do território; Criar o Clube da Serra da Adiça no 

sentido de valorizar e disseminar as práticas e os recursos pedagógicos 

produzidos 

Atividades: Construção de uma maqueta tridimensional em cortiça da Serra 

da Adiça à escala 1:12500, construção de um modelo físico de escoamento 

de água subterrânea em meio cársico (modelo de espuma num aquário), 

livro/ guia pedagógico da serra da Adiça, visita a grutas turísticas, sessões 

de espeleologia, passeios pedestres de reconhecimento do património local, 

sessões experimentais ilustrativas de diferentes fenómenos naturais (ciclo 

da água, escoamento subterrâneo, interacção água/rocha), acções sobre a 

ecologia dos morcegos e a importância da Serra da Adiça para a sua 

conservação, levantamentos de amostras de água em diferentes pontos da 

aldeia de Sobral da Adiça e posteriores análises químicas e verificação da 
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sua conformidade para consumo humano 

Envolvimento Parental na Escola 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: 2005 a 2007 

Público alvo: Comunidade educativa do concelho (4 JI, 7 EB1 e EBI de 

Amareleja) 

Objetivos: Proceder ao levantamento de necessidades não satisfeitas e à 

valorização dos recursos do território; Envolver as famílias em atividades 

de promoção de ciência na escola; Incentivar os diferentes agentes 

educativos na planificação, concretização de atividades e avaliação de 

resultados 

Atividades: Festival das Experiências na Escola, ações de formação em 

TIC, identificação de temas por escolas e localidades: 

   . Amareleja: criação de uma horta pedagógica e de um lago na escola; 

   . JI e EB1 do Sete e Meio e da Póvoa de S. Miguel: importância dos 

ecossistemas de montado de sobro e azinho e na importância da água e dos 

ecossistemas ribeirinhos; 

   . EB1 de Safara: valorização do património construído da aldeia e da 

arquitectura tradicional; 

   . EB1 de St. Aleixo da Restauração: estudo e aproveitamento das 

potencialidades do baldio comunitário; 

   . JI e EB1 de St. Amador: observação e conservação de aves; 

   . JI e EB1 de Sobral da Adiça: identificação das potencialidades da Serra 

da Adiça (hidrogeologia, biologia e património cultural) 

Programa de Apoio e Qualificação da Medida PIEF – Programa 

Integrado de Educação e Formação 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: 2013/14 (ano lectivo) 

Público alvo: Alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

Objetivos: Promover a inclusão social de crianças e jovens mediante a 
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criação de respostas individualizadas e integradas de prevenção e combate 

ao abandono e sucesso escolar, favorecendo o cumprimento da escolaridade 

obrigatória e a certificação escolar e profissional dos jovens 

Atividades: Acompanhamento de 5 grupos de turmas PIEF (1 na EB 2+3 

de Moura, 2 na EBI de Amareleja, 1 na EB1 de Sobral da Adiça, 1 na EB 

2+3 Abade Correia da Serra, em Pias) 

 

 

35. Lógica, E.M.S.A. – Sociedade Gestora do Parque Tecnológico 

Realizados Experimenta Energia 

Áreas de intervenção: Educação 

Calendarização: 2009 a 2013 

Público alvo: Alunos de todos os níveis de ensino, professores do ensino 

básico, secundário e profissional e comunidade local 

Objetivos: Promover a educação de professores e alunos no domínio da 

energia, da sustentabilidade e tecnologia; Sensibilizar a comunidade local 

para a eficiência energética, redução do consumo de energia, produção de 

energia a partir de fontes renováveis; Fomentar a difusão do conhecimento 

científico e o interesse pela ciência e tecnologia 

Atividades: Ações de divulgação, formação de professores e alunos 

 

36. Moura Atlético Clube 

Em Execução Áreas de intervenção: Desporto 

Calendarização: Semanal 

Público alvo: Crianças, jovens e adultos 

Objetivos: Incentivar a prática desportiva; Divulgar o futebol como 

desporto de competição e de ocupação de tempos livres 

Atividades: Formação desportiva e física acompanhada por técnicos 

credenciados, competições em diversos escalões (infantis, iniciados, 

juvenis, juniores e seniores) 
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37. Centro de Saúde de Moura 

Em Execução Lancheira Sorriso em Movimento 

Áreas de intervenção: Educação e Saúde 

Calendarização: 2012/13 a 2015/16 (4 anos lectivos) 

Público alvo: Crianças do 1.º ciclo (uma turma da EB1 da Porta Nova e 

uma turma da EBI de Amareleja) 

Objetivos: Promover a literacia em saúde nos domínios alimentares, 

nutricional e prática de atividade física, capacitando os alunos do 1.º ciclo 

na área de abrangência da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo para 

escolhas saudáveis 

Atividades: Avaliação e registo dos lanches e das brincadeiras de recreio, 

avaliação de habilidades motoras, distribuição de lancheiras aos alunos, 

avaliação da composição corporal dos alunos (pesagens e medições no 

início e final de cada ano lectivo), realização do Piquenique Sorriso e 

Almoço Sorriso (1 vez por ano lectivo), Passeio Sorriso destinado às turmas 

que tiverem mais lanches saudáveis e maior nível de atividade física, 

prémio Família Sorriso para os pais/encarregados de educação da turma 

com mais lanches saudáveis e melhor desempenho ao nível de brincadeira 

no recreio, ao longo dos 4 anos, prémio Escola Sorriso 

 

 

 

IV.  ORIENTAÇÕES E PROPOSTAS FUTURAS 

 

IV.1. CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EVOLUÇÃO EDUCATIVA 

Até aqui, o documento apresentou dados para a caracterização dos processos de evolução e 

mudança da educação no concelho desde 2006. Pretende-se agora enquadrar as políticas de 

educação em Portugal e as projeções demográficas e da população escolar no exercício de 

planeamento educativo a nível local. 
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Prospectivas para a Educação em Portugal 

O planeamento educativo ao conduzir de forma sistémica e integradora os diferentes níveis 

de ensino, modalidades e contextos de educação, implica uma orientação dos esforços de 

mudança e das necessidades educativas mais relevantes em cada território, pelo que, ao 

nível da política educativa, são estabelecidos indicadores distintos: 

A) Metas assumidas pelo Ministério da Educação relativas aos níveis de escolarização da 

população e taxas de cobertura escolar a alcançar em todo o país; 

B) Cenários educativos traçados para Portugal e as projecções daí emergentes, com o 

horizonte temporal de 2000 – 2020 (Roberto Carneiro, 2000, “O Futuro da Educação em 

Portugal, tendências e oportunidades. Um estudo de reflexão prospectiva”, Departamento 

de Avaliação, Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação). 

Relativamente às metas assumidas pelo Ministério da Educação, destacam-se as seguintes: 

A.1. Pré-escolar: Processo de alargamento da rede pública do pré-escolar, com aumento da 

frequência do pré-escolar das crianças dos 3 aos 5 anos, cujos grupos seriam constituídos 

por grupos entre as 20 e as 25 crianças; Implementação do programa de generalização das 

refeições escolares às crianças do pré-escolar; 

A.2. Ensino Básico: Frequência obrigatória para 100% das crianças e jovens entre os 6 e os 18 

anos, com aumento do nível de escolaridade obrigatória para o 12.º ano; Alargamento do 

funcionamento das escolas do 1.º ciclo para a implementação de actividades; 

Implementação do programa de generalização da Língua Inglesa ao 1.º ciclo; Implementação 

do programa de generalização das refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo; 

A.3. Ensino Secundário: Diversificação da oferta existente e de articulação do funcionamento 

de escolas regulares e profissionais existentes nos diversos territórios, fortalecendo os 

percursos de escolarização do ensino secundário; 

A.4. Ensino recorrente / RVCC - Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências: 

diminuição do analfabetismo e da iliteracia e a progressiva escolarização da população activa 

no sentido de se alcançar níveis de escolarização mais compatíveis com a dinâmica das 

sociedades europeias;  
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A.5. Todos os níveis de ensino: Implementação do programa de promoção de projectos 

educativos na área da cultura, no sentido de difundir e incrementar a cultura nas escolas e 

através de orientação educativa por parte das entidades que promovem as acções culturais; 

Rentabilização dos recursos do sistema educativo. 

Com vista a estas políticas, e de acordo com diversos estudos, a Sociedade Educativa deverá 

caracterizar-se pela existência de escolas e centros de formação em rede; centros locais e 

primazia comunitária; multiplicidade de propósitos; prioridade à aprendizagem permanente; 

diversos grupos-alvo; partenariados alargados entre escolas, centros de formação, empresas 

e unidades de investigação; competências básicas para a formação ao longo da vida; 

mobilidade; reforço dos contractos de gestão; reforço das redes sociais e educacionais e de 

informação; ligação de todas as instituições e centros educativos e de formação à Internet; 

forte relação entre educação e desenvolvimento; centros de aprendizagens polivalentes. 

Torna-se, assim, claro que a educação implica fortemente as comunidades locais e a 

assunção dos poderes pelas mesmas, num quadro de orientação, financiamento e avaliação 

pelo poder central, pelo que se intensifica a importância da Carta Educativa como 

instrumento potencial ao percurso para a Sociedade Educativa em torno dos seguintes 

princípios estruturantes do desenvolvimento do sistema educativo: 

. Expansão da educação pré-escolar; 

. Consolidação do ensino básico; 

. Generalização de frequência do ensino secundário; 

. Expansão e diversificação da formação inicial de jovens;  

. Reordenamento do ensino superior com a reafirmação do politécnico;  

. Elevação da capacidade e qualidade formativas do sistema de ensino;  

. Promoção de aprendizagens ao longo da vida; 

. Promoção e formação de redes de sustentação da educação no concelho; 

. Reforço de oportunidades de acesso aos conhecimentos básicos essenciais: línguas, 

matemática e novas tecnologias; 

. Promoção da relação/ interligação da educação e formação profissional. 
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Cenários prospectivos da evolução demográfica e da população escolar 

Com base no estudo de Roberto Carneiro apresentado na Carta Educativa de 2006, foi 

possível apresentar dois cenários e respectivos dados quantitativos relativos às tendências 

da evolução do sistema educativo português: 

. Cenário 1, considerado de referência e que assenta na tendência da situação educativa se 

tudo continuasse a evoluir como aconteceu até ao momento; 

. Cenário 2, considerado voluntarista e que representa um futuro da situação educativa 

assente na mudança e em políticas e práticas educativas mais consistentes e esforçadas. 

Feito este enquadramento apresentam-se dois conjuntos de projecções, um em cada 

cenário, tendo em consideração as seguintes dimensões: 

▪ Procura escolar: relativas apenas à frequência em idade própria e operacionalizada 

nas taxas de habilitações literárias conseguidas e introduzindo alguns dados sobre os 

índices de frequência dos diferentes níveis de ensino; 

▪ Oferta escolar: operacionalizada em dois conjuntos de projecções para 2020 relativas 

aos docentes, assumindo-se que a reestruturação do parque escolar está em marcha 

e que este é quantitativamente suficiente para a procura; 

▪ Necessidades de aprendizagem ao longo da vida: operacionalizadas em termos do 

número de indivíduos da população activa que não concluíram o ensino básico, ou o 

secundário ou o superior e que se considera desejável que venham a concluir. 

 

Sintetiza-se as previsões da procura escolar em idade própria, com base nos índices das 

habilitações literárias que serão alcançadas em 2020, de acordo com cada um dos cenários 

acima referidos.  

 

 

 

Habilitações 

Literárias  

2020 

Cenário 1 

2020 

Cenário 2 

Ensino básico 12,00% 3,00% 
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Ensino secundário 48,00% 45,00% 

Ensino superior 40,00% 52,00% 

Quadro 25 – Habilitações literárias previstas para 2020 (Fonte: Carta Educativa 2006) 

 

Qualquer um dos cenários equacionados tem como pressuposto que 100% da população 

frequentará a escola a partir dos 6 anos de idade e que não a abandonará sem ter concluído 

o ensino obrigatório.  

Tal como referido na Carta Educativa de 2006, se o rumo da educação em Portugal não 

sofrer grandes alterações – isto é, de acordo com o cenário 1 – de entre esses 100% que 

entram na escola básica, 88% terminarão o seu percurso escolar, em idade certa, com a 

obtenção do diploma do ensino básico através do ensino secundário regular ou do 

profissional. 

De entre estes, 48% interromperão o percurso escolar e tentarão a entrada no mercado de 

trabalho com o diploma de conclusão do ensino secundário. Prevê-se ainda que 40% da 

população que terminou o ensino secundário com sucesso frequentará e concluirá com 

sucesso o ensino superior. 

O cenário 2 exige a implementação de medidas e opções com forte impacto no rumo da 

educação e da escolarização em Portugal. Com a implementação dessas medidas, prevê-se 

que de entre os 100% da população que terminar o ensino secundário, 52% da população 

prosseguirá e concluirá estudos de nível superior politécnico ou universitário. 

 

Relativamente aos recursos humanos, nomeadamente os docentes, a análise das previsões 

deverá ter em consideração algumas dificuldades, tais como a abertura e encerramento de 

cursos de formação de professores dos diferentes níveis de ensino, a eventual diversificação 

das funções dos docentes, o intervalo etário de entrada na reforma, a entrada de outros 

técnicos na escola, a emergência de iniciativas de cariz educacional, entre outras. Algumas 

das conclusões alcançadas para a estrutura de educação formal foram alcançadas na 

dependência directa da procura escolar e das alterações relativas ao perfil dos docentes, à 

entrada de outros técnicos no sistema educativo e à gestão dos recursos humanos. 
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Relativamente aos educadores de infância, e na sequência das quebras de natalidade, prevê-

se uma redução de 16199 em 2010/11 para 14700 educadores em 2020. 

Prevê-se a estabilização da relação entre procura e oferta de docentes do 1.º ciclo do ensino 

básico, havendo, no entanto, uma quebra da procura de docentes de 29595 em 2010/11 

para 27000 em 2020, assim como se prevê um progressivo rejuvenescimento do corpo 

docente deste nível de ensino. 

No que se refere ao 2.º ciclo do ensino básico, as projecções remetem para o excesso de 

docentes nas áreas de Línguas, Matemática/Ciências da Natureza e Educação Física, assim 

como para uma tendência geral decrescente da procura do número de docentes até 2020. 

Os números relativos à procura de docentes para o 3.º ciclo do ensino básico e para o ensino 

secundário apresentam alguma convergência com o ciclo anterior, ou seja, excesso de 

docentes nas áreas de Línguas, Biologia, Geologia, História e Matemática, prevendo-se ainda 

uma tendência geral estacionária relativamente à procura de professores. 

 

A situação da educação em Portugal evidencia outra dimensão - a educação permanente 

para todos, equacionando-se as necessidades de formação de todos os que já estão no 

mercado de trabalho, independentemente do estatuto e da faixa etária em que se 

encontram, permitindo a equivalência aos diferentes níveis de ensino. 

De destacar o formato mais tradicional da frequência do ensino recorrente, embora as 

opções mais apoiadas apontem para a formação profissional e para o modelo de certificação 

e validação de competências adquiridas. Considera-se insuficiente e inadequada a 

manutenção das medidas e estratégias educacionais para a aprendizagem ao longo da vida 

propostas pelo sistema educativo, pelo que se impõe a urgência de medidas para estas 

modalidades de formação e educação, tendo em consideração a baixa escolarização da 

população activa portuguesa. 

 

A natureza e objectivos da Carta Educativa não permitem a alienação relativamente ao 

contexto actual do quadro educativo e sua evolução pelo que é necessário perspectivar o 
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desenvolvimento da oferta educativa no município de Moura tendo em conta as tendências 

actuais. 

Com base na demografia, o concelho de Moura, entre 2006 (última Carta Educativa) e 2013, 

perdeu 10,42% da população decorrente do saldo natural negativo, do envelhecimento 

populacional e dos processos de migração. 

De acordo com a distribuição demográfica por freguesias, entre o ano lectivo 2005/06 e 

2011/12, existiu um aumento da população escolar de Moura (+12,92%), Amareleja 

(+5,82%), Póvoa de S. Miguel (+7,9%), Sobral da Adiça (+2,56%) e Santo Amador (+16%), 

existindo diminuição em duas freguesias, nomeadamente Safara (-12,5%) e Santo Aleixo da 

Restauração (-60%), esta última com uma expressão muito elevada. 

De 2011/12 até ao presente ano lectivo, verificou-se uma tendência de decréscimo da 

população escolar na maioria das freguesias do concelho: Amareleja (-26,78%), Safara (-

29,03%), Sobral da Adiça (-20%), Santo Aleixo da Restauração (-21,62%) e Santo Amador (-

31,57%). No entanto, na Póvoa de S. Miguel não se verificou qualquer alteração, existindo 

aumento da população escolar apenas na cidade de Moura (+14,09%). 

Quanto aos níveis de ensino, verifica-se o aumento de crianças em creche (+40) e de jovens 

em 3.º ciclo (+58), secundário (+123) e ensino profissional (+5). Denota-se ainda o 

decréscimo de população escolar no pré-escolar (-162), 1.º ciclo (-135), 2.º ciclo (-31) e 

ensino especial (-10). 

 

A tendência de evolução da população a frequentar os estabelecimentos pré-escolares é de 

aumento dos totais, com todos os Jardins-de-Infância a assumirem crescimentos do volume 

global de matrículas, nalguns casos, superiores a 10 crianças. Os níveis globais de frequência 

previstos variam de forma significativa de acordo com o estabelecimento e respectiva 

localização do mesmo. A taxa de escolarização bruta média por idade mostra que a idade 

dos 5 anos está totalmente abrangida pelo sistema escolar, a idade dos 4 anos está muito 

próxima dos 100% (97,5%) e a idade dos 3 anos é a que apresenta uma taxa de cobertura 

menor (81,7%). 
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No que se refere ao 1.º ciclo do ensino básico, os dados prospectivos da DGEstE não 

identificam qualquer aumento da frequência, apontando antes para uma ligeira diminuição 

do número global de inscritos. Na apreciação por escola, identifica-se uma tendência para a 

perda de alunos na rede de escolas, existindo a identificação de um estabelecimento perto 

do limiar dos 10 alunos – JI / EB1 de Santo Amador. Quanto à valência de 1.º ciclo do ensino 

básico assegurada pela APPACDM de Moura em regime de ensino especial, prevê-se o seu 

encerramento. 

As perspectivas de evolução da frequência dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico evidenciam 

tendências distintas: 

. No 2.º ciclo prevê-se um decréscimo global do número de alunos; 

. No 3.º ciclo a previsão é de ligeiro acréscimo; 

A oscilação esperada na frequência destes níveis de ensino permite sustentar a hipótese de 

que existem outros factores para além dos demográficos que influenciam a evolução 

esperada nos níveis de frequência, o que mediante a adopção de medidas de planeamento 

educacional e social, no sentido de melhorar a estrutura geral das habilitações esperadas 

para a população do município. 

A evolução da frequência do ensino secundário e profissional apresenta uma perspectiva de 

crescimento face ao estabelecimento do 12.º ano como escolarização obrigatória, existindo, 

no entanto, um aumento de alunos no ensino secundário regular e uma diminuição no 

ensino profissional.  

 

Num cenário em que as tendências diagnosticadas se mantêm, as hipóteses de evolução são 

a redução do analfabetismo ao mesmo ritmo, o crescimento do número de habitantes com o 

ensino secundário e o crescimento do número de habitantes com o ensino superior. Este 

cenário, sendo perspectivado com base nos indicadores do município, evidencia a 

necessidade de intervir ao nível da dinâmica educativa do município, de modo a contrariar 

esta expectativa particularmente grave no que se refere à taxa de analfabetismo. 

Neste contexto, destacam-se as seguintes situações: 
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- As taxas de analfabetismo em Moura são superiores às do país (12,72% média do 

município, para 5,23% de média do país, de acordo com os Censos de 2011), existindo 

valores superiores nalgumas freguesias;  

- No município a expansão da educação pré-escolar está a concretizar-se de acordo com as 

metas assumidas para o país, sendo a taxa de cobertura de cerca de 93%; 

- A escolarização básica obrigatória ainda não está assegurada na totalidade em Moura face 

às saídas anteriores à conclusão do ensino obrigatório, agora estabelecido no 12.º ano; 

- Prevê-se um crescimento da população com o ensino superior, quer no concelho de 

Moura, quer no país; 

- De um modo geral, os indicadores que caracterizam a estrutura geral das habilitações da 

população de Moura e a sua evolução nos últimos anos estão distantes dos valores 

encontrados para o país. 

 

 

 

IV.2. PRESSUPOSTOS DE REORDENAMENTO DA REDE EDUCATIVA 

Na Carta Educativa de Moura, homologada em 2006, foram concretizadas propostas de 

intervenção quer ao nível da rede de equipamentos educativos, quer na diversificação de 

respostas educativas. 

Relativamente à requalificação e melhoramento do parque escolar, bem como do 

apetrechamento de material didáctico, mobiliário e equipamento informático, a Câmara 

Municipal procedeu à requalificação dos seguintes estabelecimentos de ensino: 

 

EB1 de Santo Amador (prioridade 1) 

Obra (2006) Requalificação e melhoramento no valor de 147.141,86€ 

Equipamento básico  Aquisição de material didáctico e mobiliário para uma sala do 

1.º ciclo e uma sala do JI no valor de 32.468,88€ 

Equipamento informático Aquisição para uma sala do 1.º ciclo no valor de 2.500,00€ 

Observações Inauguração a 26 de Janeiro de 2007 (Dia da Comunidade 
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Educativa) 

 

JI e EB1 do Fojo (prioridade 1) 

Obra (2007) 

Obra (2012) 

 

Obra (2015) 

Requalificação e melhoramento no valor de 232.785,11€ 

Requalificação e melhoramento no valor de 16.662,70€ 

(melhoramento da cozinha) 

Requalificação e melhoramento no valor de 41.456,60€ 

(intervenções ao nível de arranjos no espaço exterior, portas e 

janelas, sanitários, colocação de telheiro, colocação de rede no 

campo de jogos, arranjo do sistema de drenagem) 

Equipamento básico  Aquisição de material didáctico e mobiliário para sete salas de 

1.º ciclo e três salas de JI no valor de 115.187,54€ 

Equipamento informático Aquisição de quadros interactivos no valor de 3.707,22€ 

Observações Inauguração a 2 de Outubro de 2007 

 

EB1 da Porta Nova (prioridade 2) 

Obra (2008) Requalificação e melhoramento no valor de 443.408,92€ 

Equipamento básico  Aquisição de material didáctico e mobiliário para seis salas de 

1.º ciclo e uma sala de professores no valor de 57.969,44€ 

Equipamento informático Aquisição de quadros interactivos no valor de 3.707,22€ 

Observações Inauguração a 30 de Janeiro de 2009 

 

JI e EB1 de Santo Aleixo da Restauração (prioridade 2) 

Obra (2013) Requalificação e melhoramento no valor de 262.435,77€ 

Equipamento básico  Aquisição de material didáctico e mobiliário para duas salas de 

1.º ciclo e uma sala de JI no valor de 20.249,44€ 

Observações Inauguração a 1 de Dezembro de 2013 

 

JI de Sobral da Adiça (prioridade 5), Fojo (prioridade 1), Amareleja (prioridade 6) e Póvoa 
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de S. Miguel (prioridade 5) 

Equipamento básico  Aquisição de material didáctico no valor de 22.800,00€ 

 

Escola Secundária de Moura (prioridade 2) 

Obra (2014) Requalificação e melhoramento dos edifícios 

Equipamento básico  Aquisição de material didáctico e mobiliário 

Equipamento informático Aquisição de equipamento diverso 

Observações Responsabilidade do Ministério da Educação 

 

 

JI do Sobral da Adiça (prioridade 5) 

Obra (2015) Requalificação e melhoramento no valor de 8.251,29€ (arranjo 

do espaço exterior) 

Equipamento básico Aquisição de material no valor de 122,22€ 

 
 

EB1 do Bairro 25 de Abril (prioridade 3) 

Obra (2016)  Requalificação e melhoramento no valor de 9.518,30€ 

(intervenções ao nível de casa de banho, janelas, iluminação e 

pintura) 

 
 

EB1 de Safara (prioridade 4) 

Obra (2016) Requalificação e melhoramento no valor de 7.958,59€ 

(intervenções ao nível das casas de banho, janelas, iluminação e 

pinturas) 

Equipamento informático Aquisição de quadro interactivo no valor de 1.853,61€ 

Observações Inauguração em maio de 2016 

 
 

JI e EB1 dos Bombeiros (prioridade 3) 
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Obra (2015) 

 

 

Obra (2016) 

Requalificação e melhoramento no valor de 54.916,20€ 

(intervenções ao nível das casas de banho, cozinha, estores e 

janelas, electricidade, pavimentos e pintura) 

Requalificação e melhoramento no valor de 46.405,28€ 

(substituição das coberturas de amianto) 

Equipamento básico Aquisição de material didáctico e mobiliário no valor de 

1.741,56€ 

Equipamento informático Aquisição de quadro interactivo no valor de 1.853,61€ 

 

 

EB1 do Sete e Meio (prioridade 4) 

Obra (2015) 

 

 

Obra (2016) 

Requalificação e melhoramento no valor de 57.124,23€ 

(intervenções ao nível de casa de banho, cozinha, estores e 

janelas, pavimentos e pintura) 

Requalificação e melhoramento no valor de 25.693,06€ 

(substituição das coberturas de amianto) 

Equipamento básico Aquisição de material didáctico e mobiliário no valor de 

10.333,35€ 

Equipamento informático Aquisição de quadro interativo no valor de 1.853,61€ 

 

Apesar das propostas apresentadas na Carta Educativa, existiram necessidades urgentes que 

não se encontravam perspectivadas e que se deu resposta, quer de estabelecimentos 

escolares, quer de outras estruturas de educação informal. 

EB1 da Póvoa de S. Miguel 

Obra (2015)  Requalificação e melhoramento no valor de 1.813,21€ 

(intervenção ao nível de cozinha para criação de refeitório) 

Equipamento básico Aquisição de mobiliário no valor de 255,01€ 
 

Pavilhão Gimnodesportivo  

Obra (2016)  Requalificação e melhoramento no valor de 220.623,27€ 
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(substituição da cobertura de amianto e do pavimento) 
 

Ludoteca de Moura  

Obra (2016)  Requalificação e melhoramento no valor de 7.738,00€ 

(substituição da cobertura) 
 

EBI de Amareleja  

Obra (2016)  Requalificação e melhoramento no valor de 21.189,65€ 

(criação de campo de jogos em areia - futebol e voleibol de 

praia)  

Equipamento básico Aquisição de material didáctico e mobiliário no valor de 

1.275,84€ 

De seguida, apresentam-se os valores totais das intervenções efectuadas. 

VALORES TOTAIS DE INTERVENÇÕES 

Obras 1.605.122,04 € 

Equipamentos básicos  272.736,63 € 

Equipamentos informáticos 15.475,27 € 

TOTAIS  1.893.333,94 € 

 

Para além das intervenções físicas realizadas pela autarquia nas diversas estruturas 

escolares, quer em termos de requalificação e melhoramentos, como de equipamento 

básico no que se refere a materiais didáctico e informático e mobiliário, a Câmara Municipal 

de Moura apoia os jardins-de-infância e as escolas do 1.º ciclo do ensino básico com a 

colocação de 46 auxiliares de ação educativa, cujo custo anual é de 333.408,58€. Deste total 

de auxiliares, 21 pertencem ao quadro de pessoal da autarquia, 13 são colocados através do 

IEFP e 12 em CEI – Contratos de Emprego e Inserção. Do total apresentado, existem seis 

colocados nas estruturas das ludotecas municipais. 

 

A Câmara Municipal de Moura tem estabelecido um conjunto de protocolos com diversas 

entidades em diferentes áreas educativas no sentido de criar melhores respostas nos 
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estabelecimentos escolares no concelho e prestar apoio às famílias na conciliação da vida 

familiar e profissional. Relativamente à manutenção e funcionamento dos estabelecimentos 

escolares, a Câmara Municipal de Moura tem estabelecidos protocolos com as juntas de 

freguesia, procedendo-se a arranjos e manutenção dos edifícios escolares. 

Existem outros protocolos que estão estabelecidos entre a autarquia e outras entidades: 

Protocolo Entidades envolvidas Serviços Valores 

Programa de 

Expansão e 

Desenvolviment

o da Educação 

Pré-Escolar 

Câmara Municipal de 

Moura; DGEstE - Direção 

Geral dos Estabelecimentos 

Escolares; Instituto da 

Segurança Social – Centro 

Distrital de Beja 

- Fornecimento de 

refeições 

- Prolongamento de 

horário 

- AAAF´s 

Estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 

55/2009, de 2 de 

março: 1,19€ 

por refeição; 

pagamento de 

animadoras / 

auxiliares de 

ação educativa 

AAAF – 

Atividades de 

Animação e de 

Apoio à Família 

(pré-escolar) 

Câmara Municipal de 

Moura; Associação de Pais 

e Encarregados de 

Educação da EBI de 

Amareleja; Associação de 

Apoio Social da Freguesia 

de Póvoa de S. Miguel; 

Casa do Povo de Safara 

- Fornecimento de 

refeições 

- Acompanhamento dos 

alunos de Amareleja, 

Póvoa de S. Miguel e 

Safara (prolongamento 

de horário e 

acompanhamento no 

almoço) 

18.462,00€ por 

ano (Assoc. Pais 

e EE da EBI de 

Amareleja) para 

pessoal; 

2,50€ por 

refeição no pré-

escolar e 1.º 

ciclo (Assoc. 

Póvoa S. 

Miguel); 

3,50€ por 

refeição (Casa 

do Povo de 

Safara) 
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Refeitório 

escolar (1.º ciclo) 

Câmara Municipal de 

Moura; Centro Paroquial e 

Social de St. Aleixo da 

Restauração 

- Fornecimento de 

refeições 

 

3,50€ por 

refeição 

Refeitório 

escolar (pré-

escolar e 1.º ciclo) 

Câmara Municipal de 

Moura; EBI de Amareleja 

- Fornecimento de 

refeições 

 

1,68€ por 

refeição 

Refeitório 

escolar (pré-

escolar e 1.º 

ciclo) 

Câmara Municipal de 

Moura; Centro Infantil N.ª 

Sra. do Carmo (até final de 

dezembro de 2016) 

- Fornecimento de 

refeições 

 

2,50€ por 

refeição (EB1 

Porta Nova) 

2,21 € por 

refeição (restantes 

escolas) 

Refeitório 

escolar (1.º ciclo) 

Câmara Municipal de 

Moura; Escola Secundária 

de Moura (ano letivo 

2015/16) 

- Fornecimento de 

refeições (turma Plano 

Curricular Alternativo) 

1,77€ por 

refeição 

Refeitório 

escolar (pré-

escolar e 1.º 

ciclo) 

Câmara Municipal de 

Moura; Gertal (ano 2017) 

- Fornecimento de 

refeições 

2,01€ por 

refeição 

Transportes 

escolares 

Câmara Municipal de 

Moura; Escola Básica dos 

2.º e 3.º Ciclos de Moura; 

EBI de Amareleja; Escola 

Secundária de Moura 

- Requisição de 

vinhetas para transporte 

escolar e cobrança de 

50% do valor total 

--- 

Transportes 

escolares 

Câmara Municipal de 

Moura; Clube de Futebol 

de St. Aleixo da 

Restauração 

- Transporte de alunos 

para St. Aleixo da 

Restauração residentes 

em montes a mais de 4 

Km das escolas 

0,36€ por Km 
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Transportes 

escolares (3.º 

ciclo) 

Câmara Municipal de 

Moura 

- Pagamento de 

encargos relativo a 

transportes escolares do 

3.º ciclo  

43.541,00€ por 

ano 

Atividades 

Socialmente 

Úteis 

Câmara Municipal de 

Moura: APPACDM de 

Moura 

- Integração anual de 6 

cidadãos com 

deficiência 

120,00€ mensal 

por cidadão 

Música – 

Educação e 

Cultura 

Câmara Municipal de 

Moura; Conservatório 

Regional do Baixo Alentejo 

– Secção de Moura 

- Cedência de 
instalações 
- Ensino de música no 

pré-escolar da cidade e 

ensino articulado 

- Espectáculos musicais 

44.150,00€ por 

ano 

Contrato 

Programa com 

Comoiprel 

Câmara Municipal de 

Moura; Comoiprel/Escola 

Profissional de Moura 

- Apoio a atividades 

educativas, sociais, 

culturais e de 

cooperação para o 

desenvolvimento 

- Manutenção de 

instalações para 

funcionamento da 

Escola Profissional 

- Cedência de 

instalações para 

Universidade Sénior 

285.000,00€ por 

ano 

Universidade 

Júnior 

Câmara Municipal de 

Moura; Universidade do 

Porto 

Participação de três 

jovens por ano (propina 

de inscrição, materiais, 

refeições, alojamento e 

transporte) 

540,00€ por ano 
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No entanto, existiam intervenções previstas em Carta Educativa mas que ainda estão em 

desenvolvimento. 

 

Prioridad

e 

Estabelecimento escolar Tipo de intervenção 

1 EB 2+3 de Moura 

(responsabilidade do Ministério da 

Educação) 

Conservação/ requalificação 

3 EB1 do Bairro 25 de Abril Conservação/ requalificação 

Equipamento básico:  Aquisição de material 

didáctico e mobiliário 

3 EBI com JI de Amareleja Conservação/ requalificação 

4 EB1 de Sobral da Adiça Conservação/ requalificação 

Equipamento básico:  Aquisição de material 

didáctico e mobiliário 

4 EB1 da Póvoa de S. Miguel Conservação/ requalificação 

Equipamento básico:  Aquisição de material 

didáctico e mobiliário 

6 JI do Sete e Meio Equipamento básico:  Aquisição de material 

didáctico e mobiliário 

6 JI de Safara Equipamento básico:  Aquisição de material 

didáctico e mobiliário 

6 JI de Santa Justa Construção 

 

 

Relativamente a outras propostas existentes na Carta Educativa de carácter transversal, são 

apresentadas as intervenções realizadas: 

 

Realizaçã Intervenção Observações 



                    CARTA EDUCATIVA DE 
MOURA  

92 

                 

o 

✓ Criação de Centro de Recursos Existente na Comoiprel 

✓ Criação de Ludoteca de Amareleja Inauguração em 2009 

✓ Criação de Creches no concelho Inauguração das Creches da Moura 

Salúquia: Bem-Me-Quer, em 

Amareleja (2011); Amor Perfeito, em 

Moura (2015) 

✓ Implementação de Mediação Cigana Criação de projeto de Mediação 

Municipal da CMM, Comoiprel e 

ACIDI (ACM) desde 2009 

✓ Criação de associações ciganas Participação do mediador municipal na 

AMEC – Associação de Mediadores 

Ciganos (nacional) desde 2010; 

Organização de jovens ciganos para 

criação de uma associação local 

✓ Generalização do inglês Implementado do 1.º ao 4.º ano de 

escolaridade 

✓ Generalização das refeições escolares Implementado nos JI e 1.º ciclo do 

ensino básico em Moura, Amareleja, 

Safara e Póvoa de S. Miguel 

✓ Articulação das bibliotecas escolares Implementação da rede de bibliotecas 

escolares no concelho 

✓ Criação de bibliotecas infantis/ 

bebétecas 

Criação de bebéteca e biblioteca 

infantil no Centro Infantil N.ª Sra. do 

Carmo 

✓ Qualificação dos percursos dos 

transportes escolares 

Formação dos motoristas, aquisição de 

bancos elevadores para os autocarros e 

carrinhas de transporte escolar, 

adequação dos percursos 

✓ Aproximação dos pais e encarregados Existência de duas associações de pais 
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de educação ao contexto escolar (EBI de Amareleja e EB1 do Sete e 

Meio) e criação de outra (Associação 

de Pais e EE do Agrupamento de 

Escolas de Moura) 

✓ Quadro de pessoal não docente 

qualificado 

Formação na área da infância pela 

Escola Secundária e Escola 

Profissional; Colocação de pessoal 

com formação nas AAAF´s e JI 

✓ Internet de banda larga Existência de internet em todas as 

freguesias do concelho 

✓ Criação de newsletter digital Existência de newsletter digital na área 

da educação, de periodicidade mensal, 

entre setembro de 2010 e junho de 

2013 

 

✓ Centro de Canoagem e Atividades 

Náuticas 

Criação do Centro Náutico da Estrela 

(windsurf, canoagem, vela, paddle e 

exploração de natureza), entre a CMM 

e a Escola Profissional, EBI de 

Amareleja, Clube H2O e NecSport; 

inauguração a 7.05.2016 

✓ Reforço de protocolos (cultura, 

desporto, educação, social) 

Assinatura anual de protocolos com o 

movimento associativo do concelho 

através do GAMA – Gabinete de 

Apoio ao Movimento Associativo 

✓ Utilização partilhada de espaços Requalificação do Edifício dos 

Quartéis e atribuição de espaços ao 

movimento associativo; utilização 

colectiva de espaços municipais 

(Pavilhão Gimnodesportivo, Espaço da 
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Sheherazade, Cineteatro Caridade) 

✓ Revisão geral dos edifícios e 

adaptação (inclusão e acessibilidade) 

Remoção de algumas barreiras 

arquitectónicas em espaços públicos 

(passeios); Alteração de serviços da 

CMM para o rés-do-chão para maior 

acessibilidade; criação de espaços com 

acessibilidade a todos os cidadãos (ex. 

Museu Alberto Gordillo) 

✓ Aumento do número de cursos e oferta 

de formação 

Discussão anual da oferta formativa no 
CMEM; Diversificação de cursos 
tecnológicos e profissionais na Escola 
Profissional e Escola Secundária 

✓ Criação de plano de sensibilização 

para a educação de adultos 

Criação da Universidade Sénior de 

Moura em 2009; Existência de 

formações diversas para adultos por 

entidades formadoras (ex. Inovinter) 

✓ Qualificação do pessoal não docente Realização de cursos profissionais em 

ação educativa pela Escola 

Profissional e de ações de formação 

(SCE - Semana da Comunidade 

Educativa) 

✓ Desenvolvimento de projectos comuns 

entre escolas e Agrupamentos 

Existência de projectos comuns entre 

escolas do concelho: Eco-Escolas, 

Parlamento dos Jovens 

✓ Criação de bolsas de estudo para 

ensino secundário co-financiados por 

empresas da região 

Existência de bolsas de estudo para o 

ensino superior; criação de bolsa de 

estudo para ensino secundário 

artístico; criação de bolsas de estudo 

para ensino superior financiadas pela 

CMM e empresas do concelho 

✓ Incentivar a dinâmica da oferta e Existência de respostas através da 
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procura de ensino recorrente, educação 

extra-escolar e RVCC 

Escola Secundária de Moura e Rota do 

Guadiana, com intervenção no 

concelho 

✓ Regularidade e assiduidade de 

candidaturas a programas europeus e 

nacionais para todos os públicos 

Apresentação de candidaturas a 

diversos programas nacionais e 

comunitários: POEFDS, PROGRIDE, 

CLDS, CIG, ESCOLHAS, ACM, 

ERASMUS+, POISE, … 

 

De salientar que as propostas realizadas podem ter iniciado o seu processo de 

desenvolvimento, mas ainda sem conclusão, face à complexidade e carácter de continuidade 

de intervenção que implicam. 

 

Apesar de todo o trabalho desenvolvido, não foram concretizadas algumas ações previstas, 

quer por inexistência de entidades a assumir essa dinâmica decorrente dos limites definidos 

pela legislação em vigor (criação de Rede de Amas e criação de Rede de Avós), quer pela 

criação de outras medidas a nível nacional que, de alguma forma, respondiam a essas 

necessidades (criação de sistema de incentivos na educação de adultos para aquisição de 

materiais, bolsas de frequência, transporte nocturno, diversificação de ações e acordos com 

entidades empregadoras para processos de contratação a jovens). 

 

Decorrente da análise das intervenções realizadas, constantes ou não na Carta Educativa, 

bem como das propostas não concretizadas, foi efectuado um inquérito por questionário, 

em suporte digital, a toda a comunidade educativa, entre 18 de abril e 13 de maio de 2016, 

no sentido de recolher propostas de ação para a revisão da Carta Educativa e permitindo a 

participação de toda a comunidade neste processo. Também os membros do CMEM, na 

reunião de 5 de abril de 2016, foram ouvidos na identificação de propostas para a Carta 

Educativa. 
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Gráfico 18 – Identificação dos agentes educativos (Fonte: Questionário 2016) 

 

No questionário efectuado, obtiveram-se 144 respostas, existindo participação de toda a 

comunidade educativa, com maior expressão de docentes (47,2%) e pais/ encarregados de 

educação (29,2%). Para além dos restantes agentes educativos (alunos, auxiliares/ 

administrativos, técnicos), outros participaram dando contributos, nomeadamente 

dirigentes e técnicos de instituições – CRBA, CMM, União de Freguesias de Moura e St. 

Amador, Associações, Enfermeira de Saúde Escolar. 
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Gráfico 19 – Nível de ensino dos agentes educativos (Fonte: Questionário 2016) 

 

Quanto ao nível de ensino que os inquiridos representavam, obtiveram-se respostas em 

todos os graus, desde a creche ao ensino secundário, com mais respostas no nível de Jardim- 

de-Infância (20,8%), 3.º ciclo EB (18,1%) e outro (16,7%). Este último está relacionado com a 

transversalidade da intervenção desses agentes em diversos níveis de ensino: creche, JI e 
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ATL (3 inquiridos), pré-escolar ao 3.º ciclo EB (8 inquiridos), 2.º e 3.º ciclo EB (3 inquiridos), 

ensino profissional (2 inquiridos) e todos os níveis (8 inquiridos).  

 

Relativamente às prioridades identificadas pelos inquiridos, apresenta-se de seguida a 

informação das ações definidas no questionário, bem como a escala de prioridades 

estabelecida (1 a 6, sendo 1 a mais prioritária e 6 a menos prioritária). 

 

PRIORIDADES 

AÇÕES 

1 2 3 4 5 6 

Requalificação, manutenção e conservação dos 

edifícios escolares 

54 30 19 13 18 10 

Aquisição de mobiliário 33 26 38 24 17 6 

Aquisição de equipamento informático 51 31 25 12 17 8 

Aquisição de material didático e pedagógico 49 32 30 12 10 11 

Recrutamento e colocação de pessoal não 

docente 

56 33 16 12 14 13 

Definição de plano de formação para pessoal 

docente e não docente 

42 39 28 9 16 10 

Definição de estratégias para a promoção do 

sucesso escolar 

61 33 19 8 10 13 

Definição de plano de ação para redução do 

absentismo e abandono escolar 

60 30 11 13 10 20 

Alargamento dos serviços de refeição escolar e 

prolongamento de horário 

15 23 34 21 27 24 

Alargamento do serviço de transportes escolares 

ao pré-escolar 

31 34 26 18 19 16 

Articulação das ofertas educativas e formativas 33 35 36 17 17 6 

Definição de processos de envolvimento dos pais 

no processo educativo 

45 39 21 7 17 15 

Definição de dispositivos de valorização da 

escola e das aprendizagens escolares 

40 46 21 10 15 12 

Alargamento de apoios na área da ação social 

escolar 

35 38 24 16 18 13 

Definição de estratégias de inclusão de crianças 

e jovens de diferentes etnias e nacionalidades 

37 33 27 16 15 16 

Definição de projetos e ações de envolvimento e 

participação dos alunos 

34 42 28 14 14 12 

Definição de projetos de base local de 

valorização da educação não formal 

30 27 31 19 13 14 

Quadro 26 – Ações e prioridades para a Carta Educativa de Moura (Fonte: Questionário 2016) 
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Tendo em consideração as prioridades atribuídas às ações definidas, é perceptível qual a 

linha de investimento da comunidade educativa (referência às 10 ações prioritárias): 

1.ª Definição de estratégias para a promoção do sucesso escolar; 

2.ª Definição de plano de ação para redução do absentismo e abandono escolar; 

3.ª Recrutamento e colocação de pessoal não docente; 

4.ª Requalificação, manutenção e conservação dos edifícios escolares; 

5.ª Aquisição de equipamento informático; 

6.ª Aquisição de material didáctico e pedagógico; 

7.ª Definição de processos de envolvimento dos pais no processo educativo; 

8.ª Definição de plano de formação para pessoal docente e não docente; 

9.ª Definição de dispositivos de valorização da escola e das aprendizagens escolares; 

10.ª Definição de estratégias de inclusão de crianças e jovens de diferentes etnias e 

nacionalidades. 

Para além das ações identificadas na tabela e respectiva priorização atribuída, existem 

outras ações propostas pelos inquiridos: alargamento dos apoios socioeducativos; 

transferência do 3.º ciclo do ensino básico para a Escola Secundária de Moura (deixando de 

existir na EB 2+3 de Moura); criação de auditório na EB 2+3 de Moura; inexistência de 

rotatividade das assistentes operacionais dos JI (para maior estabilidade profissional); 

reuniões mais frequentes com chefes de serviço para uniformização de funcionamento dos 

JI; analisar futuro da EB1 do Bairro 25 de Abril (viabilidade pedagógica e funcional com duas 

turmas); reforço de segurança junto às escolas; construção de raiz de JI. 

 

No entanto, algumas propostas identificadas pelos inquiridos vão de encontro às ações já 

previstas no questionário, especificando a sua intervenção: 

. Definição de estratégias para apoios educativos para minimizar o insucesso escolar; 

. Remodelação das salas de aula, mobiliário e espaço exterior do JI dos Bombeiros; 

. Mais apoios nos transportes (para visitas de estudo e desporto escolar); 

. Requalificação do espaço exterior da EB 2+3 de Moura; 
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. Valorização da escola e do património escolar; 

. Colocação de um funcionário da CMM responsável pelos refeitórios escolares; 

. Formação para pessoal não docente: Necessidades Educativas Especiais e Primeiros 

Socorros; 

. Requalificação das escolas da cidade (JI e EB1 dos Bombeiros e EB1 do Sete e Meio), 

entretanto já efectuadas; 

. Maior integração das crianças de etnia cigana em contexto escolar através da criação de 

um programa educativo que se aproxime do seu modo de vida e cultura; 

. Melhoria das condições físicas da EB 2+3 de Moura (escurecimento das salas para 

projecção de material audiovisual; aquisição de material informático – acesso a diversas 

aplicações como Plickers, Socrative, Aurasma; criação de laboratórios para ensino 

experimental das ciências; pintura de paredes). 

Decorrente dos contributos obtidos junto de outras entidades (União de Freguesias de 

Safara e Santo Aleixo da Restauração), são apresentadas as seguintes necessidades e 

prioridades de intervenção: 

. Requalificação do JI de Safara (casas de banho, cozinha, zona do recreio, mobiliário e outro 

equipamento – máquina de lavar loiça); 

. Garantir o transporte e refeições escolares em Safara (carrinha da União de Freguesias de 

Safara e St. Aleixo da Restauração pode não ter licenciamento para o ano lectivo 2016/17); 

. Recrutamento e selecção de pessoal auxiliar com pelo menos um mês de antecedência 

antes do ano lectivo (Safara); 

. Definição de funções das auxiliares através da criação de um manual (Safara). 

 

 

 

 

IV.3. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 
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A Carta Educativa, como documento de planeamento local na área da educação, deve definir 

prioridades de intervenção no sentido de dar resposta às necessidades e problemas 

existentes. Nesse âmbito, as propostas de intervenção deverão ter em linha de conta: 

- O reordenamento da rede escolar; 

- As intervenções necessárias no edificado e no espaço exterior dos estabelecimentos; 

- As estratégias de rentabilização dos recursos afectos à educação; 

- A ponderação das formas de expansão do sistema educativo em articulação com o 

desenvolvimento social do concelho; 

- A definição de estratégias de utilização da Carta Educativa em benefício da promoção do 

desenvolvimento da educação no concelho. 

Dando continuidade ao trabalho iniciado anteriormente com a Carta Educativa e, face à 

situação educativa do concelho que apresenta divergências com os níveis de 

desenvolvimento do país, é possível identificar um conjunto de carências transversais da 

educação, pelo que se torna necessário continuar a actuar nos seguintes domínios:   

   . Continuar a apostar no desenvolvimento da educação pré-escolar, na tentativa de 

concretizar as metas de pré-escolarização a 100% apontadas pelo Ministério da Educação; 

   . Garantir o cumprimento, a 100%, da escolaridade obrigatória de 12 anos; 

   . Continuar a apostar na qualificação dos estabelecimentos de vários níveis de ensino, 

assegurando as características desejáveis de segurança e conforto; 

   . Melhorar os espaços de recreio nas escolas de 1.º ciclo do ensino básico e nos JIs; 

   . Continuar a ampliação e diversificação da oferta de infra-estruturas de desporto e 

reforçar as parcerias de utilização destes equipamentos com os estabelecimentos de 

educação; 

   . Continuar a garantir o fornecimento de refeições a todos os alunos da educação pré-

escolar e do 1.º ciclo do ensino básico que necessitem deste serviço e criar/ qualificar 

espaços destinados ao serviço de refeições nas escolas do 1.º ciclo e JIs; 

   . Continuar a garantir o prolongamento de horário no pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 

básico, reforçando os níveis de qualidade dessas respostas implementadas em contexto 

educativo; 
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   . Promover o acesso aos recursos, nomeadamente, através do apetrechamento dos 

estabelecimentos de 1.º ciclo do ensino básico e de educação pré-escolar com materiais e 

recursos pedagógicos, desportivos e outros; 

   . Reforçar a oferta de escolarização de segunda oportunidade para as faixas etárias mais 

jovens, indiciadas pela saída precoce da escola e pelos níveis de analfabetismo verificados a 

partir dos 15 anos, através do alargamento de outras ofertas educativas e da oferta de 

cursos de ensino básico e secundário recorrente; 

   . Promover a educação de adultos nas vertentes da alfabetização e da educação ao longo 

da vida, incluindo o acesso ao reconhecimento, validação e certificação de competências;  

   . Sensibilizar para a importância da educação e do aumento da escolarização, 

nomeadamente junto da população jovem; 

   . Corrigir os níveis de saída precoce e de insucesso escolar; 

   . Promover a aproximação dos pais e encarregados de educação à escola e vivências 

escolares dos seus filhos/educandos; 

   . Continuar o reforço do acesso às novas Tecnologias da Comunicação e da Informação 

(TIC) e generalizar a oferta de TIC na educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico; 

   . Continuar a aposta na criação de um quadro de pessoal não docente estável afecto à 

autarquia, destinado a exercer funções nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico e JIs, 

apostando na contratação de profissionais qualificados nas áreas de educação e de 

animação; 

   . Manter a organização das escolas por agrupamentos verticais de acordo com as 

orientações do Ministério da Educação e a desconcentração dos estabelecimentos e alunos 

face à extensão geográfica do concelho. 

 

Atendendo às especificidades locais e assumindo a educação como uma das suas 

prioridades, a Câmara Municipal de Moura implementa o programa municipal – MAIS 

EDUCAÇÃO que expressa um conjunto de medidas baseadas nos seguintes objectivos: 
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▪ Melhorar as condições de ensino-aprendizagem, através da construção, conservação 

e melhoramento dos edifícios escolares, bem como, de mais e melhores apoios 

materiais humanos e financeiros; 

▪ Potenciar o direito à educação de todos os cidadãos (igualdade de oportunidades, 

combate à discriminação e ao abandono escolar) através de apoios sociais; 

▪ Desenvolver estratégias que visem a abertura da escola ao meio e o sentido da 

verdadeira comunidade educativa (Conselho Municipal de Educação e 

estabelecimento de parcerias com associações de pais e outras entidades), bem 

como criar novas estruturas de apoio a de parcerias com a comunidade; 

▪ Contribuir para a verdadeira educação para a cidadania através de projectos 

curriculares e extracurriculares que visem fomentar competências nos indivíduos 

para serem melhores cidadãos, no respeito pela diferença, na participação 

democrática e na educação ambiental. 

Pretende-se através de diversas medidas assumidas pelo município: assegurar a dispersão da 

oferta de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, mantendo o acesso a ambos 

os níveis de educação no maior número de freguesias possível, contrariando a tendência 

natural para a concentração na cidade de Moura; combater as situações de isolamento; 

proceder à gestão e optimização dos recursos; manter a oferta educativa no maior número 

de freguesias possível, concentrando a oferta nas escolas com melhores condições, do ponto 

de vista das infra-estruturas, da localização, bem como da previsão da evolução demográfica 

e educativa. 

Deste modo, e tendo como referência os problemas, bem como as potencialidades 

identificadas através de diversos instrumentos e estudos existentes (Plano de 

Desenvolvimento Social de Moura, estudos prospectivos da DGEstE quanto à situação 

educativa do país e do concelho, medidas implementadas pelo Ministério da Educação e 

políticas municipais), assim como o trabalho desenvolvido a partir da anterior Carta 

Educativa, são apresentadas diversas propostas para a rede educativa de Moura a 

implementar até 2020. 
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1. Gestão escolar e das práticas educativas 

1.1. Definição do plano estratégico educativo municipal ou intermunicipal, da rede escolar e 

da oferta educativa e formativa; 

. Designação e participação dos representantes do município nos conselhos locais e 

educativos; 

. Promoção da colaboração institucional em diversas áreas educativas (gestão do 

calendário escolar, gestão dos processos de matrículas e de colocação dos alunos e 

gestão da orientação escolar); 

. Definição de processos diversificados de participação dos pais e encarregados de 

educação no processo educativo; 

. Incentivo e apoio à constituição de associações com intervenção no contexto 

educativo formal, informal e não formal (ex. associações de pais e encarregados de 

educação, associação de estudantes, associação de jovens, entre outras). 

 

1.2. Gestão dos processos de ação social escolar: 

 . Alargamento dos apoios sociais escolares existentes; 

. Reforço e implementação de apoios no que respeita a alimentação, alojamento e 

atribuição de auxílios económicos a estudantes. 

 

2. Gestão curricular e pedagógica 

2.1. Definição de normas e critérios para o estabelecimento das ofertas educativas e 

formativas, e respectiva distribuição, e para os protocolos a estabelecer na formação em 

contexto de trabalho: 

. Discussão e concertação anual das ofertas educativas e formativas em sede de 

CMEM e outras estruturas institucionais; 

. Reforço da assinatura de protocolos entre os estabelecimentos escolares e 

entidades empregadoras para a facilitação e incremento de jovens em contexto de 

trabalho. 
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2.2. Definição de componentes curriculares de base local, em articulação com as escolas: 

 . Implementação de projectos de valorização patrimonial; 

. Implementação de projectos de valorização da multiculturalidade cujos programas 

educativos expressem as diferentes culturas e modos de vida (ex. cultura cigana); 

. Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou 

outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a 

promoção da saúde e prevenção das doenças. 

 

2.3. Definição de dispositivos de promoção do sucesso escolar e de estratégias de apoio aos 

alunos, em colaboração com as escolas: 

. Discussão e partilha de projectos educativos reconhecidos como boas práticas e 

cujos resultados e estratégias possam ser disseminados para outros 

estabelecimentos educativos; 

. Manter a implementação de medidas de incentivo ao sucesso escolar e de 

valorização da escola e das aprendizagens escolares (ex. mérito escolar); 

. Manter a implementação de projetos na vertente desportiva, cultural e artística 

como facilitadores das aprendizagens escolares (ex. música e mini-gym no pré-

escolar); 

. Implementação de projectos e ações de envolvimento e participação dos alunos no 

contexto educativo (ex. parlamento dos jovens); 

. Garantir o serviço de transportes escolares para todos os níveis de ensino em todo o 

concelho; 

. Implementação de um serviço de transportes no âmbito do desporto escolar e da 

realização de visitas de estudo; 

. Alargamento dos transportes escolares para o nível pré-escolar. 

 

 

3. Gestão dos recursos humanos 
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3.1. Recrutamento, gestão, colocação, formação e avaliação do desempenho do pessoal não 

docente: 

 . Recrutamento e colocação de pessoal não docente com formação; 

. Selecção e colocação de pessoal auxiliar com tempo de antecedência do início de 

cada ano lectivo; 

. Definição de plano de formação anual para pessoal docente e não docente em 

diversas áreas temáticas (ex. Necessidades educativas especiais, Primeiros Socorros); 

. Colocação de um funcionário da Câmara Municipal responsável pelos refeitórios 

escolares; 

. Definição de funções das auxiliares de ação educativa através da criação de um 

manual para uniformização de funcionamento dos estabelecimentos escolares; 

. Reuniões regulares, de carácter trimestral equivalentes a cada período lectivo, com 

chefes de serviço para monitorização e avaliação do desempenho do pessoal não 

docente; 

. Implementação de um quadro de pessoal não docente estável por estabelecimento 

escolar (inexistência de rotatividade das assistentes operacionais dos JIs e EB1). 

 

 

3.2. Recrutamento de pessoal para projectos específicos de base local; 

 . Manter em funcionamento e reforçar o projeto de mediação municipal; 

. Recrutamento, selecção e colocação de mediadores ciganos nos agrupamentos 

escolares; 

 . Reforço da segurança junto dos estabelecimentos escolares; 

 . Manter e reforçar projetos de intervenção intergeracional de convívio e educação 

formal e não formal (ex. expansão da Universidade Sénior para as freguesias e Programa 

Mais Jovem). 

 

3.3. Gestão orçamental e de recursos financeiros: 
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. Manter e reforçar o estabelecimento de protocolos com as Juntas de Freguesia para 

apoio e manutenção dos estabelecimentos escolares; 

. Definição e atribuição de verbas anuais de acordo com as necessidades 

manifestadas pelos estabelecimentos escolares. 

 

4. Gestão de equipamentos e infraestruturas do ensino básico e secundário 

4.1. Construção, requalificação, manutenção e conservação das infraestruturas escolares 

(espaços interiores e exteriores) – proceder ao reordenamento da rede de escolas públicas 

do concelho, devendo estar organizada nas seguintes estruturas: 

Jardins-de-Infância (JI) 

. Funcionamento de 9 JIs (Sete e Meio, Fojo, Bombeiros, Amareleja, Póvoa de S. 

Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauração, Santo Amador, Sobral da Adiça); 

. Substituição de 1 JI (deixar de funcionar nos Bombeiros e criar essa resposta no Bairro 

do 25 de Abril); 

. Transferência do JI da Póvoa de S. Miguel para funcionamento na EB1 da Póvoa de S. 

Miguel; 

. Melhorar o espaço físico dos JI (Amareleja, Safara, Sobral da Adiça) ao nível do 

conforto térmico, instalações sanitárias, acessibilidades no interior dos edifícios, 

segurança contra incêndios, reparações essenciais ao adequado funcionamento e 

requalificação dos espaços exteriores e de recreio; 

. Actualizar os Projectos de Segurança Contra Incêndios dos JIs, que engloba a 

colocação de sinalização de segurança, iluminação de segurança não permanente e 

autónoma, extintores, alarmes e indicação de caminhos de fuga. 

 

Escolas do 1.º ciclo (EB1) 

. Funcionamento de 11 EB1 (Sete e Meio, Porta Nova, Fojo, Bombeiros, Bairro 25 de 

Abril, Amareleja, Póvoa de S. Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauração, Santo 

Amador, Sobral da Adiça); 
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. Substituição da EB1 do Bairro 25 de Abril (transferência dos alunos da EB1 do Bairro 

25 de Abril para a EB1 dos Bombeiros); 

. Melhorar o espaço físico das EB1 (Bombeiros, Sete e Meio, Póvoa de S. Miguel, 

Safara, Sobral da Adiça) ao nível do conforto térmico, instalações sanitárias, 

acessibilidades no interior dos edifícios, segurança contra incêndios, reparações 

essenciais ao adequado funcionamento e requalificação dos espaços exteriores e de 

recreio; 

. Actualizar os Projectos de Segurança Contra Incêndios das EB1, que engloba a 

colocação de sinalização de segurança, iluminação de segurança não permanente e 

autónoma, extintores, alarmes e indicação de caminhos de fuga; 

. Manutenção dos edifícios escolares em situação de fecho e respectiva requalificação 

em projetos e ações diversas de apoio à comunidade. 

 

Escolas do 2.º ciclo 

. Funcionamento de 2 escolas (EBI de Amareleja, EB 2+3 de Moura); 

. Requalificar as condições físicas e o parque escolar da EB2+3 de Moura, prevendo a 

criação de laboratórios para o ensino experimental das ciências e de um auditório; 

 

Escolas do 3.º ciclo 

. Funcionamento de 4 escolas (EB 2+3 de Moura, EBI de Amareleja, Escola Secundária 

de Moura, Escola Profissional de Moura); 

 

 

Escolas com ensino secundário e profissional 

. Funcionamento de 2 escolas (Escola Secundária de Moura, Escola Profissional de 

Moura); 

. Substituição das coberturas de amianto (Pavilhões de Feiras e Exposições onde está 

localizada a Escola Profissional de Moura). 
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4.2. Selecção, aquisição e gestão de equipamentos escolares, mobiliário, economato e 

material pedagógico – proceder ao apetrechamento dos estabelecimentos escolares a 

diversos níveis: 

. Substituição de mobiliário das salas de aula; 

. Aquisição e distribuição de material didáctico e pedagógico; 

. Aquisição e distribuição de equipamento e programas informáticos; 

. Aquisição e distribuição de material audiovisual; 

. Aquisição/ manutenção de materiais e equipamento de apoio às escolas para garantir 

o funcionamento dos refeitórios escolares. 

 

 

 

IV.3.1. Prioridades de intervenção 

De acordo com as propostas de intervenção estruturadas, são identificadas ações de 

intervenção e as respectivas prioridades. 

 

Gestão escolar e das práticas educativas 

Prioridades Intervenções 

1 Reforço e implementação de apoios de ação social escolar 

2 Promoção da colaboração institucional em diversas áreas educativas e 

estímulo à participação dos conselhos locais e educativos 

3 Incentivo e apoio à constituição de associações com intervenção no 

contexto educativo formal e não formal 

 

 

 

Gestão curricular e pedagógica 

Prioridades Intervenções 
1 Partilha de projectos e implementação de medidas de incentivo ao sucesso 

escolar, redução do absentismo e abandono escolar e de valorização da 
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escola e das aprendizagens escolares 

2 Definição colectiva das ofertas educativas e formativas e estabelecimento 

de protocolos de cooperação 

3 Definição e implementação de projectos sociais, culturais e desportivos em 

contexto de educação formal e não formal 

4 Definição de processos de participação dos alunos no contexto educativo e 
de envolvimento dos pais no processo educativo   

 

Gestão dos recursos humanos 

Prioridades Intervenções 
1 Recrutamento e colocação de pessoal não docente 

2 Definição de plano de formação para pessoal docente e não docente 

3 Definição de estratégias e implementação de projectos de inclusão de 
crianças, jovens e famílias de diferentes etnias e nacionalidades 

 

Gestão de equipamentos e infraestruturas do ensino básico e secundário (Requalificação, 

manutenção e conservação dos edifícios escolares e Aquisição de mobiliário, equipamento 

informático e material didáctico e audiovisual) 

Prioridades Estabelecimentos escolares 
1 EB 2+3 de Moura 

1 EB1 do Bairro 25 de Abril 

1 EB1 da Póvoa de S. Miguel 

2 EB1 de Safara 

3 EB1 de Sobral da Adiça 

3 JI de Sobral da Adiça 

4 JI de Safara 

4 JI de Amareleja 

4 Escola Profissional de Moura 

4 Todos os equipamentos escolares com necessidades de intervenção 
(interior e exterior) 

 

V. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
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A Carta Educativa é um documento dinâmico e adaptável em função das mudanças 

ocorridas na realidade educativa local e nacional, pelo que se deverá estruturar processos de 

monitorização e avaliação. 

A monitorização consiste no acompanhamento das ações ou projectos planeados de forma a 

verificar-se o cumprimento dos objectivos, estratégias, tempos e custos previstos, 

permitindo a verificação de derrapagens em relação ao planeado, mas também identificar 

estratégias de melhoria para futuras intervenções ou detecção de novas necessidades. 

No processo de monitorização, deverá ser efetuada a recolha e organização de informação 

junto dos vários intervenientes educativos, através de instrumentos definidos para o efeito, 

bem como na análise que reflicta conclusões da intervenção. 

A responsabilidade global do processo de monitorização deverá estar assente na definição 

de um coordenador (dirigente/ técnico) da Câmara Municipal de Moura, bem como no 

acompanhamento geral do Conselho Municipal de Educação de Moura (CMEM), no sentido 

de implicar um envolvimento do conjunto de parceiros e actores educativos e sociais, sem os 

quais a recolha de dados e o acompanhamento das ações será dificultado e incompleto. 

Na monitorização, para além da criação de um instrumento de recolha e organização de 

informação, deverá ser elaborado um relatório escrito no final de cada ano lectivo, 

devidamente analisado e discutido, assim como emitido parecer por parte do CMEM. 

Decorrente da monitorização, a Carta Educativa deverá ser avaliada. Enquanto a 

monitorização tem um carácter essencialmente prático, exigindo procedimentos 

estruturados e definidos, a avaliação deverá incidir sobre o nível de concretização das ações 

planeadas, as reflexões da monitorização, assim como na formulação de novas orientações. 

A periodicidade do processo de avaliação deverá ser de médio/ longo prazo, propondo-se 

uma avaliação intermédia (no final do ano 2018) e final (no final de 2020), assim como a 

estruturação de procedimentos para a revisão da Carta Educativa (2020). 

Os relatórios resultantes do processo de monitorização e avaliação deverão ser integrados 

na Carta Educativa sob a forma de apêndice. 
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VI. ANEXOS 

     . Anexo 1: Rede escolar e infraestruturas de apoio à educação 

     . Anexo 2: Questionário aplicado à comunidade educativa através de suporte digital (de 

18 de Abril a 13 de Maio de2016) 

     . Anexo 3: Fichas de ação 
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Anexo 1: Rede escolar e infraestruturas de apoio à educação 
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Anexo 2: Questionário aplicado à comunidade educativa através de suporte digital (de 18 

de Abril a 13 de Maio de2016) 
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Anexo 3: Fichas de Ação 

FICHA DE AÇÃO 

PRIORIDADE – 1 

DESIGNAÇÃO  – EB 2+3 DE MOURA 

TIPO DE AÇÃO: 
         ESTUDO / PLANO                                    OBRA                                       ATIVIDADE                                             PUBLICAÇÃO  

         ☐                                          ☒                           ☐                                       ☐     

 

OBJETIVOS  

▪ Construção, requalificação, manutenção e conservação das infraestruturas escolares; 

▪ Seleção, aquisição e gestão de equipamentos escolares, mobiliário, economato e material pedagógico. 

 

DESCRIÇÃO 

Conservação geral das instalações: 

- Criação de auditório; 

- Criação de laboratórios (ensino experimental das ciências); 

- Pintura de paredes; 

- Escurecimento das salas (projecção de material audiovisual); 

- Aquisição de material informático (acesso a diversas aplicações). 

 

ENTIDADE RESPONSÁVEL :  

Ministério da Educação 

 

PARCEIROS A ENVOLVER:  

DGEstE Alentejo 

Câmara Municipal de Moura 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO:  

2016 2017 2018 2019 2020 

2º 
SEMESTRE 

 

1ª 

SEMESTRE 

 

2º 

SEMESTRE  

1º 

SEMESTRE 

2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º  

SEMESTRE 

   X X X X X   
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INVESTIMENTO PREVISTO: 440.000,00€ 

 

OBSERVAÇÕES :  

 

FICHA DE AÇÃO 

PRIORIDADE – 1 

DESIGNAÇÃO  – EB1 DO BAIRRO  25 DE ABRIL 

TIPO DE AÇÃO: 
         ESTUDO / PLANO                                    OBRA                                       ATIVIDADE                                             PUBLICAÇÃO  

         ☐                                          ☒                           ☐                                       ☐     

 

OBJETIVOS  

▪ Construção, requalificação, manutenção e conservação das infraestruturas escolares; 

▪ Seleção, aquisição e gestão de equipamentos escolares, mobiliário, economato e material pedagógico. 

 

DESCRIÇÃO 

O Projecto de remodelação tem como objectivo dotar a Escola Básica do Bairro 25 de Abril de melhores condições 

de funcionamento, adaptando-o às novas exigências educativas do Sistema de Ensino preconizadas desde os 

anos 90, e levadas a cabo a partir de 2006, tais como o alargamento de horário, generalização das refeições e a 

introdução das actividades de enriquecimento curricular. 

Atendendo ao estado actual da escola fez-se o levantamento das necessidades e verificou-se a necessidade de 

proceder a melhorias no funcionamento do edifício nomeadamente ao nível do conforto térmico, instalações 

sanitárias, acessibilidade no interior do edifício e segurança e riscos de incêndio (sinalização, alarme e primeira 

intervenção). 

As principais deficiências registadas dizem respeito, no essencial, à degradação dos pavimentos em soalho inglês 

e das caixilharias e respectivas ferragens, canalizações (sobretudo esgotos). 

O Projecto visa adaptar o edifício escolar às necessidades educativas dos alunos e professores, pelo que prevê a 

concepção de uma sala de professores, biblioteca e uma sala polivalente, a instalação em todas as salas de aula 

de zonas de actividades com banca e pontos de acesso à Internet. 

Relativamente aos espaços exteriores, pretende-se proceder à sua requalificação, de modo a permitir as 

actividades de recreio activo e passivo e de estadia já que o espaço actual apresenta-se degradado, sem 

organização espacial em termos de circulação, estadia e recreio.  

É ainda necessário proceder à aquisição de equipamento escolar, para substituir o actual que se encontra 

extremamente degradado e dotar as escolas com material didáctico e audiovisual adaptado às novas exigências do 

ensino.    
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ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  

Ministério da Educação 

Câmara Municipal de Moura 

 

PARCEIROS A ENVOLVER:  

DGEstE Alentejo 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO:  

2016 2017 2018 2019 2020 

2º 
SEMESTRE 

 

1ª 

SEMESTRE 

 

2º 

SEMESTRE  

1º 

SEMESTRE 

2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º  

SEMESTRE 

  X X       
 

INVESTIMENTO PREVISTO:  

Equipamento/ Material Didáctico:  

EB1 

- Por cada sala: 5.885,00€…(2 x 5.885,00 €)…..... 11.770,00 € 

- Por aluno: 176,00 € (42 x 176€) …...……………... 7.392,00 € 

- Por escola: …………………………………………… 5.576,38 € 

 

Remodelação: 

- Requalificação interior e exterior …………......... 303.970,00 € 

 

Total………………………………………………….. 328.708,38 €  

 

OBSERVAÇÕES :  
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FICHA DE AÇÃO 

PRIORIDADE – 1 

DESIGNAÇÃO  – EB1 DA PÓVOA DE S. MIGUEL 

TIPO DE AÇÃO: 
         ESTUDO / PLANO                                    OBRA                                       ATIVIDADE                                             PUBLICAÇÃO  

         ☐                                          ☒                           ☐                                       ☐     

 

OBJETIVOS  

▪ Construção, requalificação, manutenção e conservação das infraestruturas escolares; 

▪ Seleção, aquisição e gestão de equipamentos escolares, mobiliário, economato e material pedagógico. 

 

DESCRIÇÃO 

O Projecto de remodelação tem como objectivo dotar a Escola Básica da Póvoa de S. Miguel de melhores 

condições de funcionamento, adaptando-o às novas exigências educativas do Sistema de Ensino preconizadas 

desde os anos 90, e levadas a cabo a partir de 2006, tais como o alargamento de horário, generalização das 

refeições e a introdução das actividades de enriquecimento curricular. 

Atendendo ao estado actual da escola fez-se o levantamento das necessidades e verificou-se a necessidade de 

proceder a melhorias no funcionamento do edifício nomeadamente ao nível do conforto térmico, instalações 

sanitárias, acessibilidade no interior do edifício e segurança e riscos de incêndio (sinalização, alarme e primeira 

intervenção). 

As principais deficiências registadas dizem respeito, no essencial, à degradação dos pavimentos em soalho inglês 

e das caixilharias e respectivas ferragens, canalizações (sobretudo esgotos). 

O Projecto visa adaptar o edifício escolar às necessidades educativas dos alunos e professores, pelo que prevê a 

concepção de uma sala polivalente, de uma Biblioteca, bem como a instalação em todas as salas de aula de zonas 

de actividades com banca e pontos de acesso à Internet. 

Relativamente aos espaços exteriores, pretende-se proceder à sua requalificação, de modo a permitir as 

actividades de recreio e de estadia já que o espaço actual apresenta-se degradado, sem organização espacial em 
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termos de circulação, estadia e recreio.  

É ainda necessário proceder à aquisição de equipamento escolar, para substituir o actual que se encontra 

extremamente degradado e dotar as escolas com material didáctico e audiovisual adaptado às novas exigências do 

ensino.    

 

ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  

Ministério da Educação 

Câmara Municipal de Moura 

 

PARCEIROS A ENVOLVER:  

DGEstE Alentejo 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO:  

2016 2017 2018 2019 2020 

2º 
SEMESTRE 

 

1ª 

SEMESTRE 

 

2º 

SEMESTRE  

1º 

SEMESTRE 

2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º  

SEMESTRE 

     X X    
 

INVESTIMENTO PREVISTO:  

Equipamento/ Material Didáctico: 

- Por cada sala: 5.885,00€…(3 x 5.885,00) ……… 17.655,00 € 

- Por aluno: 176,00 € (36 x 176€) ….....……………  6.336,00 € 

- Por escola: ……………………………………….. … 5.576,38 € 

 

Remodelação: 

- Requalificação interior e exterior …………......... 352.000,00 € 

 

Total……………………………………………….… 381.567,38 €  

 

OBSERVAÇÕES :  
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FICHA DE AÇÃO 

PRIORIDADE – 2 

DESIGNAÇÃO  – EB1 DE SAFARA 

TIPO DE AÇÃO: 
         ESTUDO / PLANO                                    OBRA                                       ATIVIDADE                                             PUBLICAÇÃO  

         ☐                                          ☒                           ☐                                       ☐     

 

OBJETIVOS  

▪ Construção, requalificação, manutenção e conservação das infraestruturas escolares; 

▪ Seleção, aquisição e gestão de equipamentos escolares, mobiliário, economato e material pedagógico. 

 

DESCRIÇÃO 

O Projecto de remodelação tem como objectivo dotar a Escola Básica de Safara de melhores condições de 

funcionamento, adaptando-o às novas exigências educativas do Sistema de Ensino preconizadas desde os anos 

90, e levadas a cabo a partir de 2006, tais como o alargamento de horário, generalização das refeições e a 

introdução das actividades de enriquecimento curricular. 

Atendendo ao estado actual da escola fez-se o levantamento das necessidades e verificou-se a necessidade de 

proceder a melhorias no funcionamento do edifício nomeadamente ao nível do conforto térmico, instalações 

sanitárias, acessibilidade no interior do edifício e segurança e riscos de incêndio (sinalização, alarme e primeira 

intervenção). 

As principais deficiências registadas dizem respeito, no essencial, à degradação dos pavimentos em soalho inglês 

e das caixilharias e respectivas ferragens, canalizações (sobretudo esgotos). 
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O Projecto visa adaptar o edifício escolar às necessidades educativas dos alunos e professores, pelo que prevê a 

concepção de uma sala de professores e uma sala polivalente, a instalação em todas as salas de aula de zonas de 

actividades com banca e pontos de acesso à Internet. 

Relativamente aos espaços exteriores, pretende-se proceder à sua requalificação, de modo a permitir as 

actividades de recreio e de estadia já que o espaço actual apresenta-se degradado, sem organização espacial em 

termos de circulação, estadia e recreio.  

É ainda necessário proceder à aquisição de equipamento escolar, para substituir o actual que se encontra 

extremamente degradado e dotar as escolas com material didáctico adaptado às novas exigências do ensino. 

 

ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  

Ministério da Educação 

Câmara Municipal de Moura 

 

PARCEIROS A ENVOLVER:  

DGEstE Alentejo 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO:  

2016 2017 2018 2019 2020 

2º 
SEMESTRE 

 

1ª 

SEMESTRE 

 

2º 

SEMESTRE  

1º 

SEMESTRE 

2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º  

SEMESTRE 

     X X    
 

INVESTIMENTO PREVISTO:  

Equipamento/Material Didáctico: 

- Por cada sala: 5.885,00€…(3 x 5885,00) …………. 17.655,00 € 

- Por aluno: 176,00 € (38 x 176€) …...………………… 6.688,00 € 

- Por escola: ……………………………………………… 5.576,38 € 

 

Remodelação: 

- Requalificação interior e exterior …………............. 471.207,60 € 

 

Total…………………………………………………...… 501.126,98 €  

 

OBSERVAÇÕES :  
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FICHA DE AÇÃO 

PRIORIDADE – 3 

DESIGNAÇÃO  – EB1 DE SOBRAL  DA ADIÇA 

TIPO DE AÇÃO: 
         ESTUDO / PLANO                                    OBRA                                       ATIVIDADE                                             PUBLICAÇÃO  

         ☐                                          ☒                           ☐                                       ☐     

 

OBJETIVOS  

▪ Construção, requalificação, manutenção e conservação das infraestruturas escolares; 

▪ Seleção, aquisição e gestão de equipamentos escolares, mobiliário, economato e material pedagógico. 

 

DESCRIÇÃO 

O Projecto de remodelação tem como objectivo dotar a Escola do Sobral d’Adiça de melhores condições de 

funcionamento, adaptando-o às novas exigências educativas do Sistema de Ensino preconizadas desde os anos 

90, e levadas a cabo a partir de 2006, tais como o alargamento de horário, generalização das refeições e a 

introdução das actividades de enriquecimento curricular. 

Atendendo ao estado actual da escola fez-se o levantamento das necessidades e verificou-se a necessidade de 

proceder a melhorias no funcionamento do edifício nomeadamente ao nível do conforto térmico, instalações 
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sanitárias, acessibilidade no interior do edifício e segurança e riscos de incêndio (sinalização, alarme e primeira 

intervenção). 

As principais deficiências registadas dizem respeito, no essencial, à degradação dos pavimentos em soalho inglês 

e das caixilharias e respectivas ferragens, canalizações (sobretudo esgotos). 

O Projecto visa adaptar o edifício escolar às necessidades educativas dos alunos e professores, pelo que prevê a 

concepção de uma sala de professores e uma sala polivalente, a instalação em todas as salas de aula de zonas de 

actividades com banca e pontos de acesso à Internet. 

Relativamente aos espaços exteriores, pretende-se proceder à sua requalificação, de modo a permitir as 

actividades de recreio e de estadia já que o espaço actual apresenta-se degradado, sem organização espacial em 

termos de circulação, estadia e recreio.  

É ainda necessário proceder à aquisição de equipamento escolar, para substituir o actual que se encontra 

extremamente degradado e dotar as escolas com material didáctico adaptado às novas exigências do ensino.    

 

ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  

Ministério da Educação 

Câmara Municipal de Moura 

 

PARCEIROS A ENVOLVER:  

DGEstE Alentejo 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO:  

2016 2017 2018 2019 2020 

2º 
SEMESTRE 

 

1ª 

SEMESTRE 

 

2º 

SEMESTRE  

1º 

SEMESTRE 

2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º  

SEMESTRE 

     X X    
 

INVESTIMENTO PREVISTO:  

Equipamento/ Material Didáctico:  

- Por cada sala: 5.885,00€…(3 x 5.885,00) ……..17.655,00 € 

- Por aluno: 176,00 € (45 x 176€) …...……………. 7.920,00 € 

- Por escola: …………………………………………. 5.576,38 € 

 

Remodelação: 

- Requalificação interior e exterior …………...... 381.330,00 € 

 

Total……………………………………………...… 412.481,38 €  
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OBSERVAÇÕES :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE AÇÃO 

PRIORIDADE – 3 

DESIGNAÇÃO  – JI DE SOBRAL  DA ADIÇA 

 

TIPO DE AÇÃO: 
         ESTUDO / PLANO                                    OBRA                                       ATIVIDADE                                             PUBLICAÇÃO  

         ☐                                          ☒                           ☐                                       ☐     

 

OBJETIVOS  

▪ Construção, requalificação, manutenção e conservação das infraestruturas escolares; 

▪ Seleção, aquisição e gestão de equipamentos escolares, mobiliário, economato e material pedagógico. 
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DESCRIÇÃO 

Atendendo ao estado atual da escola fez-se o levantamento das necessidades e verificou-se a necessidade de 

proceder a melhorias no funcionamento do edifício nomeadamente ao nível do conforto térmico, instalações 

sanitárias, acessibilidade no interior do edifício e segurança e riscos de incêndio (sinalização, alarme e primeira 

intervenção). 

As principais deficiências registadas dizem respeito, no essencial, à degradação dos pavimentos e das caixilharias 

e respetivas ferragens, canalizações (sobretudo esgotos). 

 

 

ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  

Ministério da Educação 

Câmara Municipal de Moura 

 

PARCEIROS A ENVOLVER:  

DGEstE Alentejo 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO:  

2016 2017 2018 2019 2020 

2º 
SEMESTRE 

 

1ª 

SEMESTRE 

 

2º 

SEMESTRE  

1º 

SEMESTRE 

2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º  

SEMESTRE 

      X X   
 

 

 

INVESTIMENTO PREVISTO:  

Equipamento/ Material Didáctico: 

- Por cada sala: 5.885,00€…(2 x 5.885,00) …….. 11.770,00 € 

- Por aluno: 176,00 € (31 x 176€) …...……………...5.456,00 € 

- Por escola: …………………………………………... 5.576,38 € 

Remodelação: 

- Requalificação …………........... 80.000,00 € 

 

Total…………………………………………………… 102.802,38 €  

 

OBSERVAÇÕES :  
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FICHA DE AÇÃO 

PRIORIDADE – 4 

DESIGNAÇÃO  – JI DE SAFARA 

 

TIPO DE AÇÃO: 
         ESTUDO / PLANO                                    OBRA                                       ATIVIDADE                                             PUBLICAÇÃO  

         ☐                                          ☒                           ☐                                       ☐     
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OBJETIVOS  

▪ Construção, requalificação, manutenção e conservação das infraestruturas escolares; 

▪ Seleção, aquisição e gestão de equipamentos escolares, mobiliário, economato e material pedagógico. 

 

DESCRIÇÃO 

O Jardim de Infância de Safara está já adaptado às novas exigências educativas do Sistema de Ensino 

preconizadas desde os anos 90, e levadas a cabo a partir de 2006, tais como o alargamento de horário, 

generalização das refeições e a introdução das actividades de enriquecimento curricular. 

Relativamente aos espaços exteriores, é necessário colocar alguns elementos lúdicos e construir uma cobertura 

que permita que as crianças possam brincar no exterior mesmo em tempo de chuva. 

É ainda necessário proceder à aquisição de algum equipamento escolar e dotar as escolas com material didáctico 

e audiovisual adaptado às novas exigências do ensino.    

 

ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  

Ministério da Educação 

Câmara Municipal de Moura 

 

PARCEIROS A ENVOLVER:  

DGEstE Alentejo 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO:  

2016 2017 2018 2019 2020 

2º 
SEMESTRE 

 

1ª 

SEMESTRE 

 

2º 

SEMESTRE  

1º 

SEMESTRE 

2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º  

SEMESTRE 

      X X   
 

 

 

INVESTIMENTO PREVISTO:  

Equipamento/ Material Didáctico: 

- Por cada sala: 5.885,00€…(2 x 5.885,00) …….. 11.770,00 € 

- Por aluno: 176,00 € (24 x 176€) …...……………...4.224,00 € 

- Por escola: …………………………………………... 5.576,38 € 

Remodelação: 
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- Requalificação …………........... 50.769,44 € 

 

Total…………………………………………………… 72.339,82 €  

 

OBSERVAÇÕES :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE AÇÃO 

PRIORIDADE – 4 

DESIGNAÇÃO  – JI DE AMARELEJA 
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TIPO DE AÇÃO: 
         ESTUDO / PLANO                                    OBRA                                       ATIVIDADE                                             PUBLICAÇÃO  

         ☐                                          ☒                           ☐                                       ☐     

 

OBJETIVOS  

▪ Construção, requalificação, manutenção e conservação das infraestruturas escolares; 

▪ Seleção, aquisição e gestão de equipamentos escolares, mobiliário, economato e material pedagógico. 

 

DESCRIÇÃO 

 Conservação geral da escola e climatização. 

 

ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  

Ministério da Educação 

Câmara Municipal de Moura 

 

PARCEIROS A ENVOLVER:  

DGEstE Alentejo 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO:  

2016 2017 2018 2019 2020 

2º 
SEMESTRE 

 

1ª 

SEMESTRE 

 

2º 

SEMESTRE  

1º 

SEMESTRE 

2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º  

SEMESTRE 

   X X      
 

INVESTIMENTO PREVISTO:  

Equipamento/ Material Didáctico: 

- Por cada sala: 5.885,00€…(3 x 5.885,00) …….. 17.655,00 € 

- Por aluno: 176,00 € (57 x 176€) …...…………….10.032,00 € 

- Por escola: …………………………………………...5.576,38 € 

Remodelação: 

- Requalificação …………........... 300.000,00 € 

 

Total…………………………………………………… 333.263,38 €  

 

OBSERVAÇÕES :  

 

FICHA DE AÇÃO 



                    CARTA EDUCATIVA DE 
MOURA  

143 

                 

PRIORIDADE – 4 

DESIGNAÇÃO  – ESCOLA  PROFISSIONAL  DE MOURA 

TIPO DE AÇÃO: 
         ESTUDO / PLANO                                    OBRA                                       ATIVIDADE                                             PUBLICAÇÃO  

         ☐                                          ☒                           ☐                                       ☐     

 

OBJETIVOS  

▪ Construção, requalificação, manutenção e conservação das infraestruturas escolares. 

 

DESCRIÇÃO 

A Escola Profissional de Moura está instalada nos Pavilhões de Feiras e Exposições, devendo existir manutenção 

dos espaços exteriores e a substituição das coberturas de amianto. 

 

ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  

Ministério da Educação 

Câmara Municipal de Moura 

 

PARCEIROS A ENVOLVER:  

DGEstE Alentejo 

 

CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO:  

2016 2017 2018 2019 2020 

2º 
SEMESTRE 

 

1ª 

SEMESTRE 

 

2º 

SEMESTRE  

1º 

SEMESTRE 

2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º 

SEMESTRE 

1º 

SEMESTRE 
2º  

SEMESTRE 

      X X   
 

INVESTIMENTO PREVISTO: 55.300,00 € 

 

OBSERVAÇÕES :  

 

 


