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Introdução
O Município de Paços de Ferreira, assumindo-se como uma Cidade Educadora,
respeitando um conjunto de princípios que se baseiam no pressuposto que uma cidade
possui recursos e potencialidades educativas e formativas que devem ser objeto de
estudo, coordenação e rentabilização, adota uma postura de intercambio e cooperação
com as suas parcerias e avançam no desenvolvimento e implementação de práticas
inspiradas na Carta das Cidades Educadoras.
O presente documento apresenta um conjunto de atividades, cuja execução e sucesso
pressupõe uma parceria com a comunidade educativa e particularmente com os
Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada do concelho. Está organizado por eixos
de intervenção de comprometem vários serviços do município e parceiros da
comunidade na execução das atividades propostas.
O Plano Municipal de Educação para o ano letivo de 2016-2017 pretende ser um
instrumento que responda às necessidades da comunidade educativa do concelho, se
assuma como um documento orientador e potenciador da articulação entre a política
municipal para a Educação e os Planos Anuais de Atividades dos Agrupamentos de
Escolas e Escola não Agrupada e que consolide atividades que reconhecidamente
tiveram impacto e avaliação positiva nos anos anteriores.

«nuestro objetivo es concretar y llevar a la
pratica la idea de ciudade educadora, sin simplificar
su complejidad y sin reduzir su ambicion»

In: Barcelona Cidade Educadora. A Educação como
eixo transversal das políticas municipais, 2007
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EIXO DE INTERVENÇÃO
CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Eixo de intervenção
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Designação da atividade: Assembleia Municipal de Jovens – Básico
Data – 3 de fevereiro de 2016
Breve descrição: Constituição de “Bancada Escolar” em cada escola constituída por
alunos do 9º ano de escolaridade, que integrarão a Assembleia Municipal de Jovens. A
Assembleia Municipal de Jovens – Básico rege-se por regulamento próprio (anexo),
previamente distribuído junto das escolas. Esta Assembleia é preparatória da Sessão
Distrital do Parlamento dos Jovens, pelo que o tema a discutir será o que for definido a
nível nacional.
Objetivo: Fomentar a relação entre a Escola/Jovens e Órgãos do Poder Local,
desenvolvendo nos jovens competências de cidadania ativa e responsável e consciência
cívica
Grupo alvo: População Escolar do 9º ano das escolas públicas, privadas e profissionais
Condições de participação: Seleção efetuada nas Escolas
Local de Execução: Salão Nobre da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Escola Não Agrupada, Escola Profissional e escolas
privadas.
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Designação da atividade: Assembleia Municipal de Jovens – Secundário
Data – 18 de fevereiro de 2017
Breve descrição: Constituição de “Bancada Escolar” em cada escola constituída por
alunos do ensino secundário, que integrarão a Assembleia Municipal de Jovens. A
Assembleia Municipal de Jovens rege-se por regulamento próprio (anexo), previamente
distribuído junto das escolas. Esta Assembleia é preparatória da Sessão Distrital do
Parlamento dos Jovens, pelo que o tema a discutir será o que for definido a nível
nacional.
Objetivo: fomentar a relação entre a Escola/Jovens e Órgãos do Poder Local,
desenvolvendo nas jovens competências de cidadania ativa e responsável e consciência
cívica
Grupo alvo: População Escolar do ensino secundário das escolas públicas, privadas e
profissionais
Condições de participação: Seleção efetuada nas Escolas
Local de Execução: Salão Nobre da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Escola Não Agrupada, Escola Profissional e escolas
privadas.
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Designação da atividade: ASSEMBLEIA “PEQUENOS DEPUTADOS”
Data – 25 de março (Sábado)
Breve descrição: Cada Escola do 1º ciclo do Ensino Básico seleciona internamente um aluno do
4º ano que integrará o grupo que formará a “Bancada Escolar dos Pequenos Deputados”, de
acordo com regulamento próprio (anexo), previamente distribuído nas escolas.
Esta Bancada terá a oportunidade de, num sábado, reunir com o executivo camarário e
especialistas e aí apresentarem e debaterem o tema previamente definido.
Objetivo: fomentar a relação entre a Escola/crianças e Órgãos do Poder Local, desenvolvendo
nas crianças competências de cidadania ativa e responsável e consciência cívica.
Grupo alvo: População Escolar do 1º ciclo das escolas públicas e privadas do concelho
Condições de participação: Seleção efetuada pelas Escolas
Local de Execução: Salão Nobre da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas. Escola Não Agrupada e Assembleia Municipal
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Designação da atividade: Assinalar o Dia da Internet Mais Segura
Data – 9 de fevereiro de 2017
Breve Descrição – Realização de jogos e atividades pedagógicas junto da população
escolar do 2º ciclo, em parceria com a equipa da SeguraNet e outras organizações.
Objetivo: alertar para os perigos do mau uso da Internet e formas de prevenir
comportamentos que coloquem em risco a segurança das crianças
Grupo alvo: alunos do 2º ciclo das escolas públicas
Condições de participação: Inscrição gratuita.
Local de Execução: Escolas EB23
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
Cidadania e Desenvolvimento Pessoal
Designação da atividade: Mês de Abril - Mês da Prevenção dos Maus tratos na Infância
Data – Mês de Abril de 2017
Breve Descrição – Anualmente a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Paços
de Ferreira realiza atividades para assinalar e sensibilizar a comunidade educativa e
comunidade em geral para a necessidade de prevenir os maus tratos na Infância.
Pretende-se associar a área da educação a essas iniciativas criando sinergias entre os
parceiros envolvidos e maximizando recursos
Objetivos:
Contribuir para a consciencialização da comunidade educativa e comunidade em geral
para a atitudes e comportamentos de prevenção dos maus tratos na Infância, ligando
Grupo alvo: População escolar do concelho e comunidade em geral.
Condições de participação: A definir
Local de Execução: A definir
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira e CPCJ de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação e CPCJ de Paços de Ferreira
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
Cidadania e Desenvolvimento Pessoal
Designação da atividade: assinalar o Dia Internacional das Pessoas Com Deficiência –
3 de dezembro
Data – 2 de dezembro de 2017
Breve Descrição: Data comemorativa internacional promovida pelas Nações Unidas
desde 1998, com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos
relacionados com a Deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e o
bem-estar das pessoas.
No Centro Escolar de Carvalhosa está instalada a Unidade de Apoio Especializado para a
Educação de Alunos com Multideficiência. Neste dia, pretende-se proporcionar aos
alunos identificados pelos Técnicos do Centro de Recursos Integrados, momentos de
estimulação sensorial na sala de Snoezelen da Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso.
Objetivo: proporcionar aos alunos com Multideficiência momentos de relaxamento e
estimulação sensorial que contribuam para o seu bem-estar e desenvolvimento global.
Grupo alvo: Alunos da UAEAM de Carvalhosa
Condições de participação: Frequentar a UAEAM e tecnicamente ser identificado como
aluno que beneficia desta atividade. Capacidade de resposta da sala de Snoezelen
Local de Execução: Obra social e Cultural Sílvia Cardoso
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação
Parceiros: Agrupamento de Escolas de Eiriz e Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
Cidadania e Desenvolvimento Pessoal
Designação da atividade: Dia da Europa
Data – 9 de maio de 2017
Breve Descrição: Celebração do Dia da Europa com atividades a definir pelo Europediret
Objetivo: consensualizar e aproximar os jovens ao conceito de união dos povos da
Europa e de cidadania europeia. Dia dedicado à Unificação de Vários países com um
objetivo comum: promover a paz, a solidariedade, o desenvolvimento económico e
social e o equilíbrio ambiental e regional
Grupo alvo: População escolar e população em geral
Condições de participação: Inscrição gratuita
Local de Execução: Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Entidade Promotora: PROFISOUSA - Europedirect
13
Serviço responsável: Europdiret
Parceiros: Município de Paços de Ferreira e Escolas
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt

Eixo de intervenção
Cidadania e Desenvolvimento Pessoal
Designação da atividade: Semana da Prevenção e Segurança Rodoviária
Data – de 8 a 12 de maio de 2017
Breve Descrição: aproveitando os recursos existentes na Escola EB 23 DR. Manuel Pinto
Vasconcelos – Freamunde, pista sinalizada, carros movidos por pedais e sinalização de
trânsito, convidar um grupo de alunos de cada escola EB23 e Secundária a efetuar o
circuito móvel na referida escola ou deslocando os equipamentos para as restantes
escolas.
Convidar a GNR e/ou Policia Municipal a monitorizar a atividade fornecendo informação
sobre regras de circulação
Objetivo:
Sensibilizar os jovens para o cumprimento de regras de circulação nas rodovias
Divulgar comportamentos adequados à circulação de peões e veículos
Grupo alvo: População escolar
Condições de participação: Seleção realizada pela escola
Local de Execução: Escolas do concelho
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços da Educação
Parceiros: Agrupamento de Escolas de Freamunde, GNR e Policia Municipal
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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EIXO DE INTERVENÇÃO
Ambiente
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Eixo de intervenção
Ambiente
Designação da atividade: Loja do Lixo
Data – data a determinar
Breve descrição: Suportada numa viatura de grandes dimensões decorada e
transformada em Unidade Móvel de Sensibilização, este projeto possibilita “uma viagem
misteriosa à Lixolândia”, sensibilizando e educando para a preservação do meio e
incentivando as crianças a uma postura de participação cívica. O seu interior repleto de
suportes multimédia e atividades de exploração sensorial, que têm como objetivo captar
atenções e provocar o envolvimento dos destinatários, permite a apreensão de
conceitos e rotinas quotidianas do bom cidadão ecológico através da experimentação.
Objetivo: Sensibilização Ambiental.
Grupo alvo: Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Condições de participação: Definição do nº de crianças por Agrupamento.
Local de Execução: Junto às escolas do 1º ciclo selecionadas pelos Agrupamentos de
Escolas.
Entidade Promotora: SUMA
Serviço responsável: Serviços de Educação da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Parceiros: Município de Paços de Ferreira e Agrupamentos de Escolas
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
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Eixo de intervenção
Ambiente
Designação da atividade: Comemoração do Dia Mundial do Ambiente
Data – 5 de junho de 2017
Breve descrição: Participação nas atividades lúdico pedagógicas organizadas pela
Ambisousa, nas instalações de Lustosa
Objetivo: Sensibilização Ambiental.
Grupo alvo: Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Condições de participação: O número de crianças não ultrapassar a lotação de um
autocarro
Local de Execução: Instalações de Lustosa da Ambisousa - Lousada
Entidade Promotora: Ambisousa
Serviço responsável: Serviços de Educação da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Parceiros: Município de Paços de Ferreira e Agrupamentos de Escolas
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
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EIXO DE INTERVENÇÃO
18

CONHECIMENTO E
PARTICIPAÇÃO

Eixo de intervenção
CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO
Designação da atividade: Receção aos professores
Data – Data a definir com os Diretores
Breve descrição: Proporcionar aos docentes que lecionam no concelho, uma visita
orientada ao património cultural e arquitetónico de Paços de Ferreira: Dólmen de
Lamoso e Museu do Móvel. Almoço convívio.
Objetivo: Promover o património cultural e contribuir para a criação de espírito de
equipa ao nível do pessoal docente das escolas públicas do concelho.
Grupo alvo: Direções e docentes das Escolas Públicas
Condições de participação: a definir
Local de Execução: concelho de Paços de Ferreira
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Escola Secundária de Paços de Ferreira outros a
definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO
Designação da atividade: 2ªs JORNADAS DA EDUCAÇÃO
Data – 10 e 11 (Sábado) de março 2017
Breve descrição: serão apresentados painéis de oradores com intervenções
especializadas subordinadas ao tema.
Pretende-se que estas Jornadas sejam certificadas como ação de formação de curta
duração para professores pelo Centro de Formação de Professores - CFAE Sousa
Nascente, conforme Despacho nº 5741/2015 de 29 de maio.

Objetivo: refletir sobre os diversos desafios que se colocam hoje à escola que pretende
concretizar a sua missão de proporcionar aprendizagens de qualidade e o sucesso
educativo dos seus alunos e que têm de, simultaneamente, adaptar-se à era da
informação digital, disponível à distância de um toque num dispositivo móvel.
Grupo alvo: Docentes, comunidade educativa e comunidade em geral
Condições de participação: Inscrição prévia
Local de Execução: Salão Nobre da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Escola Secundária de Paços de Ferreira, escolas
privadas e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO
Designação da atividade: Universidade de Verão da Universidade de Coimbra
Data – julho de 2017
Breve descrição: O Município atribui 3 bolsas a três alunos do 11º ano de escolaridade
que as escolas identificam, tendo em conta o mérito escolar no ano letivo anterior. Aos
jovens selecionados é disponibilizado o transporte até à Universidade de Coimbra e viceversa.
Objetivo: Enriquecimento cultural dos jovens estudantes proporcionando-lhes a
participação em atividades em ambiente universitário
Grupo alvo: Jovens /alunos do 11º ano que se destacaram ao nível do mérito escolar
Condições de participação: Seleção pelas escolas secundárias públicas e Escola
Profissional e inscrição na Universidade de Verão
Local de Execução: Universidade de Coimbra
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Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação
Parceiros: Escolas Secundárias e Escola Profissional
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt

Eixo de intervenção
CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO
Designação da atividade: Universidade Júnior
Data – Julho de 2017
Breve descrição: Com base em protocolo de parceria estabelecido entre a Universidade
do Porto e o Município de Paços de Ferreira é disponibilizado transporte gratuito a um
grupo de jovens/alunos do concelho que se inscrevem na Universidade Júnior, onde
participam em atividades lúdicas e pedagógicas e contactam com o ambiente
universitário.
Objetivo: Enriquecimento cultural dos jovens estudantes proporcionando-lhes a
participação em atividades em ambiente universitário
Grupo alvo: Jovens /alunos inscritos na Universidade Júnior da Universidade do Porto
Condições de participação: Inscrição prévia na Universidade Júnior, sendo o apoio no
transporte concedido por ordem de inscrição (informação fornecida pela Universidade
do Porto)
Local de Execução: Universidade do Porto
Entidade Promotora: Universidade do Porto
Serviço responsável: Serviços de Educação
Parceiros: Município de Paços de Ferreira
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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EIXO DE INTERVENÇÃO
CULTURA E PATRIMÓNIO

Eixo de intervenção
CULTURA E PATRIMÓNIO
Designação da atividade: Jogos da minha Infância
Data – 3 de Outubro de 2016
Breve descrição: A população sénior é convida a deslocar-se aos Jardins-de-infância e
Escolas Básicas do 1º ciclo, interagindo com os mais novos através de jogos do
quotidiano das crianças.
As crianças são convidadas a trazerem jogos de casa para partilhar com os idosos.
Objetivo:
•
•
•

Assinalar o Dia Mundial dos Idosos
Promover a relação/ encontro intergeracional
Dar a conhecer aos mais velhos os jogos que as crianças jogam atualmente

Grupo alvo: Pré-Escolar e 1º ciclo
Condições de participação: Não se aplica
Local de Execução: Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1º ciclo do concelho
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, IPPSS e Universidade Sénior do concelho
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
CULTURA E PATRIMÓNIO
Designação da atividade: Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
Data –18 de abril de 2017 (data a avaliar de acordo com o calendário escolar, interrupção letiva
da Páscoa)
Breve descrição: os alunos do 2º e/ou 3º ciclo serão convidados a participar nas atividades
propostas pela Direção Geral do Património Cultural que anualmente uma temática para
assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.
Objetivo: sensibilizar os alunos para a diversidade do património, bem como o esforço
desenvolvido para a sua preservação.
Promover o conhecimento e reconhecimento do património cultural do concelho.
Grupo alvo: alunos do 2º e 3º ciclo
Condições de participação: A definir
Local de Execução: no concelho
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviço da Educação, Serviço da Cultura e outros serviços tendo em conta
a temática da iniciativa
Parceiros: Agrupamentos de escolas, Escola não agrupada e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt

25

Eixo de intervenção
CULTURA E PATRIMÓNIO
Designação da atividade: Histórias e Lendas contadas… por quem sabe
Data – Ao longo do ano letivo
Breve descrição: Munícipes identificados pelos Serviços Pedagógicos da Biblioteca
Municipal são convidados a contar histórias e lendas junto dos alunos do 1º ciclo do
concelho.
Objetivo: Promover a cultura popular, a identidade do concelho e o intercâmbio
intergeracional.
Grupo alvo: Alunos do 1º ciclo do Ensino Básico
Condições de participação: A definir
Local de Execução: Escolas do concelho
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços Educativos da Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
Email - isabel.mendes@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
CULTURA E PATRIMÓNIO
Designação da atividade: Feira das Tradições
Data – Julho de 2017
Breve descrição: Os Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada são convidadas a
programar e executar um projeto de recriação de tradições relacionadas com música,
teatro de rua, contos e lendas, danças populares, jogos tradicionais, profissões ou
brinquedos tradicionais. Cada projeto será apresentado em espaço próprio na Feira
Medieval organizada pelo Município.
Objetivo:
•
•

Envolvimento dos alunos e da comunidade educativa na revitalização e
recriação de tradições que caracterizam a identidade cultural do concelho.
Manter viva a história e valor patrimonial do concelho

Grupo alvo: Comunidade educativa e comunidade em geral
Condições de participação: A definir
Local de Execução: A definir
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação, Cultura, Desporto, Juventude, Ação Social,
Museus.
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Escola Não Agrupada e outros
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
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Eixo de intervenção
CULTURA E PATRIMÓNIO
Designação da atividade: “Pintar um Concelho – Paços de Ferreira”
Data – 6 de novembro de 2016
Breve descrição: Os alunos do 1º ciclo serão convidados a participar na atividade
“Pintar um Concelho – Paços de Ferreira”, que consiste em desenhar/pintar um
elemento relevante da cultura da sua freguesia.
Objetivo: Com esta iniciativa pretende-se que os alunos reconheçam o património local,
de modo a sensibiliza-los para a sua importância, bem como, para sua preservação.
Grupo alvo: alunos do 1º ciclo
Condições de participação: O município entregará a cada um dos centros escolares um
painel que deverá servir de base para a representação da respetiva freguesia/centro
escolar.
Local de Execução: Museu Municipal – Museu do Móvel
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação, Cultura, Desporto, Juventude, Ação Social,
Museus.
Parceiros: Agrupamentos de escolas, Escola não agrupada e outros a definirem
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 255860706/255963643
e-mail: vera.brito@cm-pacosdeferreira.pt
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EIXO DE INTERVENÇÃO
DESPORTO

29

Eixo de intervenção
Desporto
Designação da atividade: Torneio de Ténis de Mesa
Data – Antes da interrupção letiva do Natal (dezembro)
Breve descrição: Durante o 1º período letivo, cada escola organiza competições internas
para selecionar os alunos que representarão o Agrupamento no Torneio concelhio de
Ténis de Mesa.
Objetivo:
- Promover a prática da atividade Física e a diversificação da oferta concelhia
- Promover o encontro/intercâmbio entre alunos das várias escolas
Grupo alvo: alunos do Ensino Básico e Secundário.
Condições de participação: seleção efetuada pelas escolas
Local de Execução: a definir
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Desporto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
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Eixo de intervenção
Desporto
Designação da atividade: Torneio de Badmington
Data – Antes da interrupção letiva da Páscoa (março)
Breve descrição: Durante o 1º período letivo, cada escola organiza competições internas
para selecionar os alunos que representarão o Agrupamento no Torneio concelhio de
Badmington.
Objetivo:
- Promover a prática da atividade Física e a diversificação da oferta concelhia
- Promover o encontro/intercâmbio entre alunos das várias escolas
Grupo alvo: alunos do Ensino Básico e Secundário.
Condições de participação: seleção efectuada pelas escolas
Local de Execução: a definir
Entidade Promotora: Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Desporto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
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Eixo de intervenção
Desporto
Designação da atividade: Jogos sem Fronteiras
Data – Final do ano letivo em data a definir
Breve descrição: Durante o 1º período letivo, cada escola planifica e propõe 2 jogos que
concretizem o objetivo da competição inter-escolas e que sejam passíveis de executar
nos espaços desportivos ou recreativos do concelho. O Município elabora regulamento
dos jogos e planifica a sua execução.
No final do ano letivo, são montados todos os jogos propostos e cada escola apresenta
a sua equipa que os irão disputar. Será atribuído prémio à equipa vencedora.
Objetivo:
- Promover a prática da atividade Física aliada à criatividade dos alunos e docentes do
concelho
- Promover o encontro/intercâmbio entre alunos das várias escolas
Grupo alvo: alunos do 3º ciclo do ensino básico
Condições de participação: seleção efetuada pelas escolas
Local de Execução: a definir
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Desporto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada e outros a identificar
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
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EIXO DE INTERVENÇÃO
ARTES

Eixo de intervenção
ARTES
Designação da atividade: Música nos refeitórios
Data – Durante o mês de Outubro
Breve descrição: À semelhança dos anos letivos anteriores pretende-se assinalar o Dia
da Música, que se comemora a 1 de outubro, em cada um dos Estabelecimentos de
Educação Pré-Escolar e 1º ciclo, com a presença de músico (s) no refeitório e durante o
período do almoço.
Objetivo:
- Assinalar o Dia da Música
- Sensibilizar as crianças para a aprendizagem e gosto pela Música
- Potenciar os efeitos relaxantes da música no refeitório e na hora da refeição,
normalmente agitada e por vezes stressante para os mais novos.
Grupo alvo: Crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo que frequentam o
serviço de almoço
Condições de participação: Não se aplica
Local de Execução: Centros Escolares
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Associações Musicais e Culturais do concelho
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
ARTES
Designação da atividade: Orquestra Municipal de Flautas
Data – Ao longo do ano letivo
Breve descrição: Criação de uma Orquestra Municipal de Flautas com a participação de
alunos do 4º ano ao 12º ano de escolaridade, envolvendo os Agrupamentos de Escolas
e Escola não agrupada num projeto concelhio que decorrerá ao longo de todo o ano
letivo
Objetivo: Promover a cidadania, participação ativa e desenvolvimento local e criação de
condições para que os jovens do concelho criem e reinventem vivencias artísticas,
sociais e culturais.
Grupo alvo: Alunos do 4º ano ao 12º ano de escolaridade
Condições de participação: A definir
Local de Execução: Escolas e outros espaços do concelho
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação, Cultura, Desporto, Juventude, Ação Social,
Museus.
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Escola Não Agrupada e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
ARTES
Designação da atividade: Grupo de Percussão Reciclada
Data – Ao longo do ano letivo
Breve descrição: Criação de um Grupo de Percussão usando materiais recicláveis, com a
participação de alunos de todos os níveis de ensino, envolvendo os Agrupamentos de
Escolas e Escola não agrupada num projeto concelhio que decorrerá ao longo de todo o
ano letivo
Objetivo: Promover a cidadania, participação ativa e desenvolvimento local e criação de
condições para que os jovens do concelho criem e reinventem vivências artísticas,
sociais e culturais.
Grupo alvo: Alunos do 1º, 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário
Condições de participação: A definir
Local de Execução: Escolas e outros espaços do concelho
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação, Cultura, Desporto, Juventude, Ação Social,
Museus.
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Escola Não Agrupada e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014

36

Eixo de intervenção
ARTES
Designação da atividade: CD ESCOLA
Data – Ao longo do ano letivo
Breve descrição: Envolver os professores das Atividades de Enriquecimento Curricular
do 1º ciclo e os professores de música do 2º ciclo num projeto transversal musical, cujo
tema central será definido em concertação, que resulte na gravação de um CD
Objetivo: Criar atividades transversais que fomentem a ligação entre o 1º e o 2º ciclo do
ensino básico, estimulando a criatividade, o gosto pela música e a materialização do
projecto através do registo áudio.
Grupo alvo: Alunos do 1º, 2º ciclo do ensino básico
Condições de participação: A definir
Local de Execução: Escolas do concelho
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação, Cultura, Desporto, Juventude, Ação Social,
Museus.
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
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Eixo de intervenção
ARTES
Designação da atividade: Festa de Encerramento do ano letivo
Data – mês de junho
Breve descrição: Organização de uma Festa de Encerramento do ano letivo envolvendo
toda a comunidade educativa. A animação da festa será assegurada pela atuação do
Projeto Orquestra Municipal de Flautas; Projeto de Percussão Reciclado e CD Escola.
Objetivo: Promover a participação ativa de toda a comunidade educativa e comunidade
em geral, divulgando o resultado do trabalho realizado ao longo do ano letivo.
Grupo alvo: Toda a comunidade educativa e comunidade em geral
Condições de participação: Não se aplica
Local de Execução: A definir
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação, Cultura, Desporto, Juventude, Ação Social,
Museus.
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Escola Não Agrupada e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
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EIXO DE INTERVENÇÃO
PROMOÇÃO DO LIVRO, DA
ESCRITA E DA LEITURA

39

Eixo de intervenção
Promoção do Livro, da Escrita e da Leitura
Designação da atividade: assinalar o Dia Mundial da Poesia
Data – 21 de março de 2017
Breve descrição: Os Serviços Educativos da Biblioteca Municipal disponibilizam - se para
se deslocar às escolas ou receber os alunos nas instalações da Biblioteca Municipal, para
dinamização de atividades relacionadas com a poesia
Objetivo: promover o livro, a escrita e a leitura junto dos alunos.
Grupo alvo: Crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1º ciclo
Condições de participação: A definir
Local de Execução: Escolas e Biblioteca Municipal
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços Educativos da Biblioteca Municipal
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e outros a identificar
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
Email - isabel.mendes@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
Promoção do Livro, da Escrita e da Leitura
Designação da atividade: Semana da Leitura
Data – Mês de Abril de 2017
Breve descrição: O Grupo de Trabalho para a Rede de Bibliotecas de Paços de Ferreira,
que integra as bibliotecas escolares e a Biblioteca Municipal, prepara um conjunto de
atividades relacionadas com a leitura (momentos de poesia, teatro, exposição ou
outras). Estas atividades são executadas nas escolas e poderão culminar numa atividade
aglutinadora e conjunta
Objetivo: Promover o livro, a escrita e a leitura junto dos alunos.
Grupo alvo: Crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1º ciclo
Condições de participação: A definir
Local de Execução: Escolas e Biblioteca Municipal
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Grupo de Trabalho da Rede de Bibliotecas de Paços de Ferreira al
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e outros a identificar
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
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Eixo de intervenção
Promoção do Livro, da escrita e da leitura
Designação da atividade: Feira do livro
Data: junho 2017
Breve descrição: Montagem de espaço com oferta e divulgação de publicação,
acompanhado de programa de animação e divulgação de autores.
Objetivo: Promover o gosto pela leitura, divulgando obras e autores
Grupo alvo: Comunidade em geral
Condições de participação: Entrada livre e sem limite
Local de Execução: Parque urbano de Paços de Ferreira
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços da Cultura/ Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
Parceiros: a definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
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EIXO DE INTERVENÇÃO
EDUCAÇÃO/
FORMAÇÃO/
EMPREGO
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Eixo de intervenção
Educação/Formação e Emprego
Designação da atividade Feira da Ciência e da Educação
Data – Maio de 2017
Breve descrição: Mostra da Ciência e da oferta formativa dos operadores de formação
públicos e privados do concelho e de ensino Superior.
Objetivo: Divulgar e promover a cultura científica e tecnológica e o ensino experimental
das ciências. Orientação Vocacional e divulgação da oferta formativa.
Grupo alvo: alunos do 9º ano e secundário
Condições de participação: Entrada livre e sem limite
Local de Execução: a definir
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira no âmbito da REDE CONCELHIA
PARA A QUALIFICAÇÃO ou outro a definir
Serviço responsável: Serviços da Educação
Parceiros: A definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
Educação/Formação e Emprego
Designação da atividade: “Prémios Ciência Capital 2017”
Data – maio 2017 (data da feira de Ciência)
Breve descrição: os alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e secundário são convidados a participar
nos “Prémios Ciência Capital 2017”. O tema a ser desenvolvido pelos participantes a
concurso é “A Ciência no dia-a-dia”. Este concurso realiza-se no âmbito da “Feira de
Ciência de Paços de Ferreira”.
Objetivo: Os “Prémios Ciência Capital 2017” têm por objetivo geral incentivar, os
estudantes que frequentam o ensino básico e secundário a pesquisar e a fomentar o
gosto pela cultura científica.
Os objetivos específicos são:
a) resolver problemas de caracter cientifico;
b) aumentar a cultura cientifica;
c) promover a colaboração entre alunos;
d) dinamizar as atividades de divulgação de ciência nas escolas;
e) incentivar um espírito de competição saudável.

Grupo alvo: alunos do 1º, 2º, 3º ciclo e secundário
Condições de participação: Regulamento e fichas de inscrição em anexo
Local de Execução: Parque Urbano (Mercado)
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira e ALL STAR KIDS - Academia de
Línguas
Serviço responsável: Serviços de Educação, Cultura, Desporto, Juventude, Ação Social,
Museus.
Parceiros: Agrupamentos de escolas, Escola não agrupada e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
Educação/Formação e Emprego
Designação da atividade: Formação de Pessoal não Docente
TEMA A DEFINIR COM OS DIRETORES
Data – Interrupção letiva do Natal
Breve descrição: Realização de ação de formação sobre os princípios de atuação em
situações de acidente ou doença, dirigida ao pessoal não docente, tendo como
formadores convidados da área da saúde.
Objetivo: Reforçar as competências do Pessoal Não Docente
Grupo alvo: Pessoal Não Docente
Condições de participação: Inscrição gratuita
Local de Execução: Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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EIXO DE INTERVENÇÃO
PROTEÇÃO CIVIL

Eixo de intervenção
PROTEÇÃO CIVIL
Designação da atividade: Comemoração do Dia Internacional de Proteção Civil
Data – 1 a 5 Março
Breve descrição: Execução de atividades relacionadas com a educação para o risco
natural, tecnológico e misto.
Objetivo: Informar a população escolar relativamente à proteção civil.
Grupo alvo: 2º e 3º CEB
Condições de participação: Não se aplica
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviço de Proteção Civil
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e Agentes de Proteção Civil
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: gtf@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
PROTEÇÃO CIVIL
Designação da atividade: Comemoração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta
Data – 21 Março
Breve descrição: Desenvolvimento de atividades dedicadas à educação para a utilização
dos espaços verdes/áreas florestais. Plantação de árvores.
Objetivo: Sensibilizar a população escolar para a importância da preservação das
árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, quer ao nível da própria
qualidade de vida dos cidadãos.
Grupo alvo: Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Condições de participação: Não se aplica
Local de Execução: Sede dos Agrupamentos de Escolas
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviço de Proteção Civil
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e Juntas de Freguesia
Contactos: Praça da República n.º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: gtf@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
PROTEÇÃO CIVIL
Designação da atividade: Ação de Defesa da Floresta: “Incêndios Zero”
Data – abril
Breve descrição: Ação de Formação para as Juntas de Freguesia do concelho.
Objetivo: melhorar o serviço de prestação de informações aos munícipes,
nomeadamente: cuidados a adotar na época de incêndios; quais os períodos em que se
podem executar queimas/queimadas (uso de fogo); como executar corretamente uma
queima/queimada; critérios gerais para a gestão de combustíveis; contraordenações,
coimas e sanções acessórias.
Grupo alvo: Colaboradores das Juntas de Freguesia
Condições de participação: Não se aplica
Local de Execução: Sede das Juntas de Freguesia
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviço de Proteção Civil
Parceiros: Associação Florestal do Vale do Sousa
Contactos: Praça da República n. º 46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: gtf@cm-pacosdeferreira.pt
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