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CARTA EDUCATIVA DE LEIRIA 2017/2027 

 

A Carta Educativa de Leiria foi homologada pelo Ministério da Educação em 2007, integrando a primeira geração de 

cartas educativas municipais, elaboradas e aprovadas no âmbito do Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro. Sem 

prejuízo da monitorização e atualizações levadas entretanto a cabo, estamos perante a necessidade de rever este 

instrumento de ordenamento e planeamento integrado da rede de ofertas de educação e ensino do município, de 

modo a que a mesma se adeque às dinâmicas do sistema educativo e, assim, sirva de suporte à tomada de decisão do 

Município de Leiria e à requalificação dos equipamentos educativos. 

O Decreto-Lei 7/2003, de 15 de janeiro, define a carta educativa como um instrumento de planeamento prospetivo 

relativamente a edifícios e equipamentos escolares, que define o seu ordenamento tendo em conta os princípios e 

normas da política educativa.  

A carta educativa engloba um conjunto de princípios e diretrizes fundamentados por uma política municipal de 

educação que, no âmbito do ordenamento da rede educativa, deverá garantir a qualidade funcional dos espaços 

educativos assim como uma organização e gestão eficaz dos estabelecimentos de ensino. Nesse sentido, através do 

diagnóstico da realidade e da oferta de recursos, procurar-se-á garantir a existência de condições propícias ao ensino 

e à formação, prevenindo situações de exclusão social. 

A carta educativa assumida como instrumento dinâmico e estruturante, norteador da política educativa do concelho 

deverá garantir: 

1. Uma rede escolar ao serviço de uma escola de qualidade; 

2. Condições de funcionamento que proporcionem as melhores aprendizagens em escolas completas, com 

espaços educativos diversificados e multifuncionais; 

3. Escolas a tempo inteiro, com o desenvolvimento de atividades que promovam a identidade local; 

4. Eliminação do regime de desdobramento de horários e funcionamento de todos os estabelecimentos de 

ensino em regime normal; 

5. Desenvolvimento de um plano de ação destinado a prevenir/eliminar o absentismo e o abandono escolar; 

6. Desenvolvimento de um plano de ação para promover o sucesso escolar; 

7. Concretização de uma política educativa integrada que dê resposta às assimetrias da rede escolar, através da 

construção, ampliação e requalificação dos estabelecimentos de ensino;  

8. Uma educação extraescolar promotora da igualdade de oportunidades; 

9. Uma oferta de educação e formação adequada às necessidades do mercado de trabalho; 

10. Implementação de iniciativas de educação para o desenvolvimento e para a cidadania; 

11. Concretização das estratégias e ações desenvolvidas no âmbito do Projeto Educativo Municipal de Leiria. 

Através da articulação da política educativa de âmbito local, supra municipal e regional importa reforçar os recursos 

necessários à implementação de medidas que promovam o desenvolvimento sustentável. 

Considerando que desde a aprovação da Carta Educativa de Leiria decorreu entretanto cerca de uma década, com 

consequentes alterações educativas, sociais, económicas, demográficas e legislativas (como por exemplo a agregação 

de freguesias e a constituição de mega agrupamentos), torna-se necessário construir um novo instrumento de 

planeamento e gestão educativa, uma nova Carta Educativa para o Município de Leiria, cuja estrutura se apresenta: 
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ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

I. CARTA EDUCATIVA NA CONSTRUÇÃO DE UM CONCELHO EDUCADOR 

Nota Introdutória 

Enquadramento Legislativo 

Metodologia 

II. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO DA CARTA EDUCATIVA 2007/2017 

1. Avaliação de projetos estruturantes 

2. Outros projetos implementados 

III. CONTEXTO TERRITORIAL E SOCIOECONÓMICO 

1. Rede territorial e urbana (inclui rede viária e acessibilidades, planos e hierarquia dos lugares e movimentos 

pendulares) 

2. Dinâmica geográfica (evolução populacional, principais indicadores e estruturas etárias) 

3. Base económica e social  

4. Prospetivas e tendências 

IV. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA EDUCATIVO 

1. Evolução da oferta educativa do concelho na última década 

2. Taxas de escolarização e de cobertura e indicadores de desempenho 

3. Oferta de ensino concelhia: 

3.1. Pré-escolar 

3.2. Ensino Básico 

3.3. Ensino Secundário 

3.4. Ensino Profissional 

3.5. Ensino Superior 

3.6. Educação Especial  

3.7. Educação de Adultos 

V. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE TRANSPORTES 

VI. RETRATO EDUCATIVO POR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS/FREGUESIA 

1. Rede Escolar (estabelecimentos de ensino, frequências, resultados escolares…) 

2. Projetos Educativos 

3. Programas de apoio sociofamiliar e garantia da “escola a tempo inteiro” 

4. Escola e relação com a comunidade 

5. Cenário prospetivo da evolução da população escolar 

6. Diagnóstico estratégico (análise por nível de ensino) 

VII.  PROJETO EDUCATIVO MUNICIPAL 

1. Leiria Concelho Educador 

2. Áreas de intervenção 

3. Programas e ações 

VIII. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NA REDE EDUCATIVA 

1. Princípios 

2. Reconfiguração da rede educativa 

3. Mobilidade e transportes: articulação com a rede escolar 

4. Programa estratégico de ação/sistematização de propostas 

5. Plano de financiamento 

IX. MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO 

X. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO PARTICIPADA DA CARTA EDUCATIVA DE LEIRIA 2017/2027 

Em 2016 Ações Intervenientes 

janeiro, fevereiro, 

março 

“Município vai à Escola” – visita a todas as 

Escolas/Agrupamentos e Colégios do concelho de Leiria 

Direção das escolas, Técnicos SPO, 

Coordenadores de nível de ensino, Educação 

Especial, Bibliotecários, Presidente Conselho 

Geral, Associações de Pais, Presidentes de 

Juntas de Freguesia, entre outros 

11 janeiro Reunião Plataforma Educativa Concelhia Grupo de trabalho 

22 janeiro 
Conselho Municipal de Educação – acompanhamento 

do processo 

Conselheiros (agentes educativos e parceiros 

sociais) 

28 de janeiro 
Encontro de Associações de Pais e Encarregados de 

Educação 

Dirigentes das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação 

20 fevereiro 

 
Fórum “Qualidade da Escola a Tempo Inteiro”  

Entidades Gestoras e profissionais/animadores 

dos programas de Atividades de Animação e 

Apoio à Família (AAAF) 

4 abril Reunião Plataforma Educativa Concelhia Grupo de trabalho 

15 abril 
Conselho Municipal de Educação – acompanhamento 

do processo 

Conselheiros (agentes educativos e parceiros 

sociais) 

16 e 30 de abril 
Encontro “Leiria Concelho Educador: Boas Práticas para 

o Sucesso” 

Docentes do ensino público e do ensino 

privado (todos os níveis de ensino) 

3 junho 
Mobilidade e transportes – articulação com a rede 

escolar 
Comissão Permanente do CME 

27 junho Reunião Plataforma Educativa Concelhia Grupo de trabalho 

8 julho 
Conselho Municipal de Educação – acompanhamento 

do processo 

Conselheiros (agentes educativos e parceiros 

sociais) 

1 a 30 de setembro Discussão Pública da Carta Educativa Comunidade 

21 outubro 

Conselho Municipal de Educação – Discussão e 

Aprovação da Carta Educativa (emissão de parecer) 

 

Conselheiros (agentes educativos e parceiros 

sociais) 

novembro 
Reunião de Câmara – Discussão e Aprovação da Carta 

Educativa 
Executivo camarário 

dezembro 
Assembleia Municipal – Discussão e Aprovação da Carta 

Educativa 
Deputados Municipais 

   

 
Remissão da Carta Educativa de Leiria 2017/2027 para 

homologação do Ministério da Educação 
Ministério da Educação 

 

Para a elaboração da Carta Educativa está constituída uma equipa composta por técnicos da Divisão de Planeamento, 

Ordenamento, e Estratégia Territorial (DIPOET) e Divisão de Juventude, Educação e Biblioteca (DIJEB). 


