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Agrupamento de Escolas 
Ibn Mucana 



 

1. Apresentação da instituição 

 

1.1. História (Natureza da instituição e seu contexto) 

 

A Escola Básica e Secundária Ibn Mucana, sede do Agrupamento com o mesmo nome, foi 

criada pela portaria n.º 136/88, de 29 de fevereiro. A criação da escola inseriu-se no 

âmbito do Programa Especial de Execução de Escolas Preparatórias e Secundárias, criada 

pelo Decreto-Lei nº 76/80. Segundo o preâmbulo da portaria “a expansão do sistema 

educativo impõe um progressivo alargamento das estruturas físicas de acolhimento dos 

alunos”. Havia a necessidade de introduzir no parque escolar novos equipamentos que 

permitiriam uma gestão mais equilibrada e uma melhor distribuição e alojamento dos 

alunos. Neste contexto, a criação da escola resultou da necessidade de descongestionar 

as escolas do litoral do concelho de Cascais, nomeadamente as Escolas Secundárias de S. 

João do Estoril, de Cascais e de Alvide, da pressão da população escolar resultante do 

crescimento urbanístico do interior do concelho e especificamente da freguesia de 

Alcabideche. Inicialmente, a localização da construção da nova escola foi prevista na 

Amoreira, nome com que a escola surge nos documentos oficiais e pelo qual ficou 

conhecida durante muito tempo – Escola Secundária da Amoreira. Dificuldades na 

expropriação dos terrenos para a construção prevista na Amoreira, levaram a Câmara 

Municipal de Cascais a disponibilizar, à Direção Regional de Lisboa, terrenos em 

Alcabideche, local onde ficou definitivamente situada a Escola Secundária da Amoreira. 

Pelo Despacho 100/SEAM/91, de 15 de outubro de 1991 a Escola Secundária da Amoreira 

passou a denominar-se Escola Secundária Ibn Mucana. O Agrupamento Vertical de 

Escolas Ibn Mucana, com sede na Escola Secundária do mesmo nome, constituiu-se no 

ano letivo de 2010/11, em 1 de julho de 2010, por Despacho do Secretário de Estado da 

Educação, na sequência da agregação com o Agrupamento de Escolas João de Deus, 

abrangendo todos os níveis de ensino desde a educação pré-escolar até ao 12º ano de 

escolaridade, passando a integrar cinco unidades orgânicas, a saber: a Escola Básica 

Fausto Cardoso Figueiredo, a Escola Básica Fernando José dos Santos, a Escola Básica 

Fernando Teixeira Lopes, a Escola Básica Raúl Lino e a Escola Básica e Secundária Ibn 

Mucana. Em agosto de 2019, no âmbito da reestruturação da rede escolar da freguesia 

de Alcabideche foi agregada ao Agrupamento, a Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de 

Alcabideche. 

 



1.2. Missão, visão e objetivos estratégicos da instituição  

 

Missão: 

O Agrupamento de Escolas Ibn Mucana tem como missão, proporcionar uma educação 

de qualidade, justa e solidária, que respeite as diferenças, a inclusão e a equidade, 

promova a igualdade de oportunidades, potencie e sustente o sucesso integral/holístico 

das crianças e dos jovens. Privilegiar a centralidade do aluno no desenvolvimento de 

aprendizagens significativas, de competências, na aquisição de sólidas bases científicas e 

na apropriação de saberes tecnológicos e profissionais. Relevar na ação educativa, a 

educação para os valores da cidadania, com vista à formação de cidadãos atentos, ativos 

e participativos com a intencionalidade da construção de uma sociedade mais livre, justa 

e democrática. 

 

 

Visão: 

O Agrupamento de Escolas Ibn Mucana tem a aspiração de continuar a projetar-se como 

uma instituição de referência e de excelência do trabalho educacional que desenvolve, 

assente na qualidade ao nível do ensino e da formação, nas aprendizagens e capacidades 

que potencia, no desenvolvimento de práticas pedagógicas/educativas inovadoras e na 

qualidade da formação de cidadãos criativos, empreendedores, responsáveis e solidários. 

 

 

Objetivos Estratégicos: 

 



 

1.3. Estrutura orgânica da instituição e cargos associados  

 

 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Identificação da oferta formativa de nível 4  

 

 

Tipologia do 

curso 

 

Designação do curso 

N.º de Turmas/Grupos de Formação 
 N.º de Alunos/Formandos 

(Totais por curso, em cada ano letivo) 

2020/2021 2019 / 2020 2018 / 2019 2017/ 2018 
N.º 

T/GF 
N.º AL N.º 

T/GF 
N.º AL N.º 

T/GF 
N.º AL N.º 

T/GF 
N.º AL 

Profissional 
Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva 3 turmas 69 alunos 3 turmas 85 alunos 3 turmas 85 alunos 3 turmas 81 alunos 

Profissional Técnico de Logística 1 turma 9 alunos 
 

2 turmas 
 

20 alunos 2 turmas 28 alunos 1 turma 18 alunos 

Profissional Técnico de Turismo 3 turmas 36 alunos 
 

2 turmas 
 

28 alunos 
 

1 turma 
 

19 alunos ***** ***** 

Profissional 
Técnico de Museografia e 
Gestão do Património 1 turma 7 alunos 1 turma 10 alunos 1 turma 10 alunos 1 turma 10 alunos 

Profissional Técnico de Gestão de 
Transportes 2 turmas 20 alunos 

 
1 turma 

 
 

11 alunos ***** ***** ***** ***** 


