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Ano Letivo 2017/2018 
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Área: Pelouro da Educação 

 

2018: Ano Municipal da Educação 

 

 

Setembro: Educação para a Cultura e tradições locais 

RECEÇÃO AO PROFESSOR  

Identificação da atividade: Receção ao professor 

Local da atividade: Paços do Município de Paços de Ferreira 

Dia e hora da atividade: 08 setembro 

Proporcionar aos docentes que lecionam no concelho, uma visita orientada ao 

património cultural e arquitetónico de Paços de Ferreira. Visita ao Mosteiro de Ferreira 

e Museu do Móvel. Almoço convívio. 

 

Objetivo: Promover o património cultural e arquitetónico do concelho e contribuir 

para a criação de espírito de equipa entre os docentes das escolas do concelho 

 

Período de realização 08 setembro 2017 

 

Novembro: Educação para a Cultura 

JOGOS DA MINHA INFÂNCIA  

Identificação da atividade: Jogos da Minha Infância 

Local da atividade: Escolas do ensino básico do Município de Paços de Ferreira 

Dia e hora da atividade: 23, 25, 26 e 30 de novembro 

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 da sua 

infância. 

As crianças são convidadas a trazerem jogos de casa para partilhar com os idosos. 

 

Objetivo: Promover o convívio intergeracional, assinalar o dia mundial do idoso, 

promover a relação/ encontro intergeracional, dar a conhecer aos mais novos os jogos 

com que os mais velhos brincavam na sua infância 

 

Período de realização Novembro 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

3-15 

Dezembro 

MÚSICA NOS REFEITÓRIOS  

Identificação da atividade: Música nos refeitórios 

Local da atividade: Escolas Básicas do Concelho: pré-escolar e 1.º ciclo 

Dia e hora da atividade: dezembro 

Assinalar o Dia da Música em cada um dos estabelecimentos de ensino do pré-escolar 

e 1.º CEB, com a presença de músicos no refeitório, durante o período do almoço. 

Pretende-se a definição e contratualização de um projeto musical único que percorra 

as várias escolas 

 

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 fonte de ansiedade para os mais novos 

 

Período de realização dezembro 2017 

 

Dezembro 

FORMAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE  

Identificação da atividade: Formação do PND- Gestão de Conflitos e Primeiros 

Socorros Psicológicos 

Local da atividade: Salão Nobre da Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

Dia e hora da atividade: 18/12 

Realização de ação de formação, dirigida ao pessoal não docente pertencente ao 

quadro de pessoal da Câmara Municipal, tendo formadores credenciados no âmbito 

da temática a abordar. 

 

Objetivo: Reforço das competências pessoais, sociais e relacionais do pessoal não 

docente afeto às escolas do concelho 

 

Período de realização 18 dezembro 2017 

 

Janeiro: Educação para a parentalidade consciente e qualificações 

ABERTURA OFICIAL DO ANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  

Identificação da atividade: Sessão de Abertura do Ano Municipal da Educação 

Local da atividade: Paços do Município de Paços de Ferreira 

Dia e hora da atividade: Dia 5, às 21h 

Medida de ação para a qual concorre: Implementar e manter atualizado o Projeto 

Educativo Municipal, assegurando maior equidade nas oportunidades a todos os 

cidadãos do concelho (39) 

 

 

Objetivo: Abertura do Ano Municipal para a Educação, através de um momento 

musical (concerto) 

 

Período de realização 05 janeiro 2018 
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Janeiro: Educação para a parentalidade consciente e qualificações 

I CONGRESSO DA PARENTALIDADE CONSCIENTE  

Identificação da atividade: I Congresso da Parentalidade Consciente: “Da 

conceção à educação: um novo paradigma da parentalidade", sendo entidade parceira 

a Academia de Parentalidade Consciente 

Local da atividade: Salão Nobre da Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

Dia e hora da atividade: 6 de janeiro de 2018. Das 9h00 às 17h15. 

Medida de ação para a qual concorre: Dinamizar ações para pais, nas áreas da 

cidadania, sustentabilidade, consumo racional, nutrição e parentalidade (42) 

 

Objetivo: Divulgar novos conceitos e práticas relacionadas com a educação e 

parentalidade, assim como, capacitar os pais/educadores de mais confiança na tomada de 

decisões relativamente às suas escolhas 

 

Período de realização 06 de janeiro 2018 

 

Janeiro: Educação para a parentalidade consciente e qualificações 

A GERAÇÃO Z E AS NOVAS PEDAGOGIAS DE ENSINO/ APRENDIZAGEM 

Identificação da atividade: Formação para docentes “A geração Z e as novas 

pedagogias de ensino/ aprendizagem: vantagens/ desvantagens e novos desafios. 

Local da atividade: Salão Nobre da Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

Medida de ação para a qual concorre: Implementar e manter atualizado o 

Projecto Educativo Municipal, assegurando maior equidade nas oportunidades a 

todos os cidadãos do concelho (39) 

 

Objetivo: Conhecer e aprofundar as características da Geração Z e associá-las à 

reflexão das vantagens e desvantagens da introdução das novas tecnologias de 

informação e comunicação, como forma de aumentar a motivação dos alunos, a sua 

criatividade, o sucesso educativo.  

 

Período de realização Janeiro 2018 

 

Janeiro: Educação para a parentalidade consciente e qualificações 

CONHECER PARA PREVENIR: AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA PAIS E DIVULGAÇÃO DO LIVRO 

DROGAS: CONHECER PARA PREVENIR, DE/POR CARLOS FILIPE SARAIVA 

Identificação da atividade: Divulgação do livro Drogas: conhecer para prevenir com 

ação de sensibilização para pais, de/por Carlos Filipe Saraiva 

Local da atividade: Assoc. de Pais/ Biblioteca Escolar (abertura da BE à comunidade) 

Horário: Pós Laboral 

Medida de ação para a qual concorre: Manter a Dinamização de Ações de 

Formação na área da prevenção da toxicodependência, do abuso do álcool e de 

comportamentos de risco (27) 

 

Objetivo: Tendo como ponto de partida as drogas, dar a conhecer e sensibilizar os 

encarregados de educação, para os fenómenos da dependência mostrando as 

principais dependências da atualidade 

 

Período de realização Janeiro 2018 
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Fevereiro: Educação para a cidadania 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS DO ENSINO BÁSICO (3.º CICLO) 

Identificação da atividade: Constituição de “Bancada Escolar” em cada escola 

constituída por alunos do 9º ano de escolaridade, que integrarão a Assembleia 

Municipal de Jovens. A Assembleia é preparatória da Sessão Distrital do Parlamento 

dos Jovens, pelo que o tema a discutir será o que for definido a nível nacional.  

Local da atividade: Salão Nobre  

Dia e hora da atividade: 21/02 às 14H 

Medida de ação para a qual concorre: Implementar e manter atualizado o 

Projecto Educativo Municipal, assegurando maior equidade nas oportunidades a 

todos os cidadãos do concelho (39) 

 

Objetivo: Desenvolver nos jovens competências de cidadania ativa e consciência 

cívica, nomeadamente através do fomentar da relação entre a Escola/Jovens e Órgãos 

do Poder Local. 

 

Período de realização 21 fevereiro 2018 

 

Fevereiro: Educação para a cidadania 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS - SECUNDÁRIO 

Identificação da atividade: Constituição de “Bancada Escolar” em cada escola 

constituída por alunos do ensino secundário, que integrarão a Assembleia Municipal 

de Jovens. 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. 

Local da atividade: Salão Nobre  

Dia e hora da atividade: 28/02 às 14H 

Medida de ação para a qual concorre: Implementar e manter atualizado o 

Projecto Educativo Municipal, assegurando maior equidade nas oportunidades a 

todos os cidadãos do concelho (39) 

 

Objetivo: Desenvolver nos jovens competências de cidadania ativa e consciência 

cívica, nomeadamente através do fomentar da relação entre a Escola/Jovens e Órgãos 

do Poder Local. 

 

Período de realização 28 fevereiro 2018 
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Fevereiro: Educação para a cidadania 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PEQUENOS DEPUTADOS 

Identificação da atividade: 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. Esta Bancada terá a oportunidade de, num sábado, 

reunir com o executivo camarário e especialistas e aí apresentarem e debaterem o 

tema previamente definido.  

Local da atividade: Salão Nobre  

Dia e hora da atividade: 03/02 às 9H30 

Coordenador da atividade/ serviço: Paula Santos, Divisão da Educação 

Medida de ação para a qual concorre: Implementar e manter atualizado o 

Projecto Educativo Municipal, assegurando maior equidade nas oportunidades a 

todos os cidadãos do concelho (39) 

 

Objetivo: Desenvolver nos jovens competências de cidadania ativa e consciência 

cívica, nomeadamente através do fomentar da relação entre a Escola/Jovens e Órgãos 

do Poder Local. 

 

Período de realização 3 fevereiro 2018 

 

Abril: Educação para a Cultura e tradições locais 

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS – UM DIA NO CASTRO 

Identificação da atividade: Os alunos do 2º e/ou 3º ciclo serão convidados a 

participar nas atividades propostas pela Direção Geral do Património Cultural que 

anualmente lança uma temática para assinalar o Dia Internacional dos Monumentos 

e Sítios.  

Esta atividade consiste numa mostra dos modos de vida da Citânia que contará com 

recreações, jogos, música e gastronomia com jantar da época. (esta parte da 

atividade só é possível se este dia se prolongar pela noite e com o apoio das 

associações de pais) 

As escolas públicas do 2º e 3º ciclo do concelho são convidadas a participarem nas 

atividades, sendo assegurado o transporte de todos os alunos e professores 

acompanhantes. 

Local da atividade: Citânia de Sanfins 

Dia e hora da atividade: todo o dia  

Coordenador da atividade/ serviço: Agrupamento de Escolas de Eiriz, em estreita 

cooperação com o apoio dos serviços do Museu e com a colaboração dos serviços 

da Educação, Cultura e Desporto do Município. 

Medida de ação para a qual concorre: Alargar as políticas de descentralização 

cultural, com especial incidência nas zonas de interesse histórico ( 53) 

 

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. 

 

Período de realização 18 de abril 2018 
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Maio: Educação para o ambiente, segurança e prevenção 

CHAPÉUS HÁ MUITOS, DE PRIMAVERA 

Identificação da atividade: Realização de chapéus de primavera pelos alunos de 1º 

ciclo dos agrupamentos de escola de Paços de Ferreira. 

Local da atividade: Paços do Concelho e Centros Escolares 

Dia e hora da atividade: 18/5 às 14H 

Medida de ação para a qual concorre: Aumentar a oferta de ocupação das 

crianças e jovens , nos períodos de interrupção letiva (31) 

 

Objetivo: Sensibilizar, através das artes manuais e materiais reciclados, para a 

necessidade de proteger o planeta 

 

Período de realização 18 maio 2018 

 

Maio: Educação para a música e artes performativas 

II GALA DA EDUCAÇÃO 

Identificação da atividade: Gala com vista a reconhecer publicamente o mérito e 

valor escolar aos melhores alunos do concelho, que tenham concluído com sucesso os 

anos de escolaridade do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, do ensino secundário da rede 

pública e ensino profissional.  

Local da atividade: Salão Nobre 

Dia e hora da atividade: 18/05 às 21H 

 

 

Objetivo: Encorajar os jovens a fazer um percurso académico de sucesso; Valorizar a 

cultura de esforço; Incentivar e premiar os resultados de mérito escolar como forma de 

desenvolvimento pessoal e social; Premiar a perseverança e resiliência em contexto 

escolar, através do reconhecimento público. 

 

Período de realização 18 maio 

 

Educação para a música e artes performativas 

ORQUESTRA MUNICIPAL DE FLAUTAS 

Identificação da atividade: Orquestra Municipal de Flautas 

Local da atividade: escolas e outros espaços do concelho 

Dia e hora da atividade: Ao longo do ano letivo. Concerto final- 25 maio 2018 

Criação de uma orquestra de flautas, com a participação dos alunos desde o 4.º ao 9.º 

ano de escolaridade de todas as escolas do concelho. Cada escola ensaia 2 melodias 

sob a orientação dos professores titulares e das AEC. A iniciativa culmina com um 

concerto municipal no final do ano letivo com a atuação d os alunos envolvidos 

 

Objetivo: Promover a participação ativa e desenvolvimento local e criação de 

condições para que os jovens do concelho criem e reinventem vivências artísticas, 

sociais e culturais 

 

Período de realização Ao longo do ano 

letivo 
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AÇÕES TRANSVERSAIS 2018 
 

+ EDUCAÇÃO: PAÇOS DE FERREIRA – CONTRATO DE EXECUÇÃO – DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO  

Identificação da atividade: Acompanhar e monitorizar o Contrato de Execução de 

Delegação de Competências do Ministério da Educação em Matéria de Educação: 

- Pessoal não Docente; 

- Atividades de Enriquecimento Curricular; 

- Conservação e manutenção das Escolas EB23 e Secundária de Freamunde  

Medida de ação para a qual concorre: Implementar e manter atualizado o 

Projecto Educativo Municipal, assegurando maior equidade nas oportunidades a 

todos os cidadãos do concelho (39) 

 

Objetivo:  Garantir o cumprimento e informação recíproca relativa ao Contrato de 

execução acompanhar o cumprimento do Contrato de Execução  

 

Período de realização 2018 

 

 

+ EDUCAÇÃO: FRUTA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS DO 1.º CICLO  

Identificação da atividade: Regime de Fruta Escolar - Fornecimento de Fruta a todos os 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública. 

 

Medida de ação para a qual concorre: Implementar e manter atualizado o 

Projecto Educativo Municipal, assegurando maior equidade nas oportunidades a 

todos os cidadãos do concelho (39) 

  

 

Objetivo: Promover uma alimentação saudável  

Período de realização 2018  
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+ EDUCAÇÃO: MANUAIS ESCOLARES  

Identificação da atividade: Empréstimo e/ou Comparticipação nos Manuais Escolares 

do 1º, 2º,3º Ciclos e Secundário - Regulamento Municipal 

Ano letivo 2017-2018: 

- Continuação da informatização dos processos, comunicação aos pais e/ou 

Encarregados de Educação e reembolso dos manuais e fichas escolares dos alunos do 

2º Ciclo do Ensino Básico (569 processos); 

- Informatização dos processos do 3.º CEB e 10.º ano de escolaridade e cálculo 

individualizado do valor da comparticipação a atribuir pelo Município (cerca de 915 

processos); 

- Comunicação aos encarregados de educação, informando da recolha dos manuais e 

fichas escolares emprestados do 3.º CEB e 10.º ano de escolaridade; 

- Recolha, seleção e organização dos manuais e fichas escolares recolhidos do 3.º CEB 

e 10.º ano, por ano e por escola (cerca de 11 000 manuais e fichas); 

- 11º e 12º ano -  Receção dos requerimentos para comparticipação nos manuais e 

fichas escolares do ensino secundário, análise, informatização dos mesmos e cálculo 

individualizado do valor da comparticipação a atribuir pelo Município. Comunicação 

aos pais e/ou Encarregados de Educação (nº alunos/EE que manifestaram interesse: 

287)  

 Ano letivo 2018-2019: 

- Receção dos requerimentos para Empréstimo e/ou comparticipação nos manuais e 

fichas escolares do 1.º,2.º, 3.º Ciclo do Ensino Básico e ensino secundário ( nº estimado 

de processos: 2 965); 

- Análise e instrução dos processos do 3.º CEB e ensino secundário (nº estimado de 

processos: 1 100); 

- Seleção de manuais e fichas escolares para empréstimo, por cada aluno do 3.º CEB e 

ensino secundário (disponíveis cerca de 10 000 manuais e fichas); 

- Comunicação aos requerentes informando da existência ou inexistência de manuais e 

fichas escolares disponíveis para empréstimo e entrega dos mesmos – Alunos do 3º 

CEB e ensino secundário; 

- Entrega dos manuais e fichas escolares do 3º CEB e ensino secundário; 

- Informatização dos processos do 1.º e 2.º CEB e cálculo individualizado do valor da 

comparticipação a atribuir pelo Município; 

- Comunicação aos pais e/ou Encarregados de Educação e reembolso das fichas 

escolares dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (valor estimado de processos: 1046). 

Medida de ação para a qual concorre: Manter a oferta de livros até ao 12º ano 

(37) 

 

 

Objetivo: + Educação para Todos  

Período de realização  2018 



 

10-15 

 

+ EDUCAÇÃO: TRANSPORTES ESCOLARES   

Identificação da atividade: Apoio no transporte Escolar  

Ano letivo 2017-2018  

- Monitorização do processo dos transportes escolares que apoia 1069 alunos do 2º, 

3º ciclos e secundário: 559 residentes entre os 2200 e os 4000 metros da escola e 510 

residentes a mais de 4Km da escola.  

- Apoio financeiro, relativo ao 2º e 3º período, aos 559 alunos do 2º e 3º ciclo 

residentes entre os 2200m e os 4000 m da escola e beneficiários de Ação Social 

Escolar 

 Atendimento individualizado aos Pais/ Encarregados de Educação e diligências 

internas para a concessão do apoio. 

Ano letivo 2018-2019  

- Elaboração do Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 2018/2019. 

- Receção de candidaturas para concessão de transporte escolar, conforme Edital a 

publicar para o efeito 

- Análise de todos os processos de pedido de subsídio de transporte escolar e 

implementação das medidas de apoio que resultam da aplicação da legislação em 

vigor e das medidas de apoio municipal/local. 

- Apresentação de propostas de elegibilidade ou inelegibilidade dos processos e 

realização de diligências decorrentes 

- Organização e monitorização do processo dos transportes escolares 2018-2019 

- Preparação do processo para apoio financeiro relativo ao 1º período, aos alunos do 

2º e 3º ciclo, que beneficiam de Ação Social Escolar e que residem entre os 2200 e os 

4000m da escola.  

Medida de ação para a qual concorre:  

Melhorar a rede de transportes escolares ( 45) 

 

 

Objetivo: Garantir uma frequência escolar bem-sucedida através da promoção da 

mobilidade  

 

Período de realização  2018 
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+ EDUCAÇÃO: AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXILIOS ECONÓMICOS DIRETOS E 

INDIRETOS    

Identificação da atividade: Atribuição de apoios de Ação Social Escolar às crianças da 

Educação Pré-Escolar e alunos do 1º ciclo do ensino básico beneficiários de Escalão 1 

e 2 do Abono de Família. 

Ano letivo 2017-2018  

Monitorização do processo: atualização de bases de dados e contagens com 

desistências, transferências e novos pedidos de ASE; propostas de concessão de 

atribuição de apoios de Ação Social às crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 

1º ciclo do ensino básico beneficiários de Escalão 1 e 2 do Abono de Família. 

Comunicação das alterações às instituições parceiras e aos agrupamentos de escolas. 

Atendimento permanente aos pais e encarregados de educação. 

Ano letivo 2018-2019: Receção de requerimentos para concessão de Ação Social 

Escolar,  

Análise dos requerimentos e inserção de dados   

Comunicação aos Agrupamentos 

Monitorização do processo  

Propostas de concessão dos apoios decorrentes da aplicação da legislação em vigor 

ou de medidas de politica educativa local 

Atendimento permanente aos pais e encarregados de educação. 

Medida de ação para a qual concorre: Implementar e manter atualizado o 

Projecto Educativo Municipal, assegurando maior equidade nas oportunidades a 

todos os cidadãos do concelho (39) 

 

Objetivo: + Educação para todos  

Período de realização 2018 
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+ EDUCAÇÃO: AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – REFEIÇÕES ESCOLARES 1º CICLO  

Identificação da atividade: Garantir o fornecimento de refeições escolares aos alunos 

do 1º ciclo do ensino básico em todos os Estabelecimentos de Ensino do concelho. 

Ano letivo 2017-2018  

Monitorização do processo em articulação com as entidades parceiras, agrupamentos 

de escolas e serviços internos do Município – 1820 alunos beneficiários  

Atendimento permanente aos pais e encarregados de educação  

Ano 2018-2019: Receção de requerimentos para frequência do serviço de refeições 

escolares  

Análise dos requerimentos e inserção de dados por Agrupamento e estabelecimento 

de Ensino e Educação.  

Propostas de concessão dos apoios decorrentes da aplicação da legislação em vigor 

ou de medidas de politica educativa local. 

Elaboração da candidatura anual ao programa de Generalização de Refeições 

Escolares. 

Inserção de indicadores mensais na Plataforma da DGEstE 

Monitorização do processo. 

Atendimento permanente aos pais e encarregados de educação 

Medida de ação para a qual concorre: Implementar e manter atualizado o 

Projecto Educativo Municipal, assegurando maior equidade nas oportunidades a 

todos os cidadãos do concelho (39) 

 

Objetivo: Promover uma alimentação escolar saudável  

Período de realização 2018 
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+ EDUCAÇÃO: AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NA 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Identificação da atividade: Garantir o funcionamento dos serviços de acolhimento, 

alimentação e prolongamento de horário em todos os Estabelecimentos de Educação 

Pré-Escolar do concelho. 

Ano letivo 2017-2018  

Monitorização do processo em articulação com as entidades parceiras, agrupamentos 

de escolas e serviços internos do Município:  

Acolhimento -119 

Refeições – 641 

Prolongamento de horário - 420 

Atendimento permanente aos pais e encarregados de educação  

Ano letivo 2018-2019 

 Receção de requerimentos para frequência das atividade de animação e apoio à 

família na educação pré-escolar; 

Análise dos requerimentos e inserção de dados por Agrupamento e estabelecimento 

de Ensino e Educação.  

Propostas de concessão dos apoios decorrentes da aplicação da legislação em vigor 

ou de medidas de politica educativa local. 

Elaboração da candidatura anual – Anexo ao Acordo de Cooperação entre o 

Município, Ministério da Educação e Ministério da Segurança Social. 

Inserção de dados/nº de crianças beneficiárias de alimentação e prolongamento de 

horário na plataforma da DGEstE 

Monitorização do processo. 

Atendimento permanente aos pais e encarregados de educação. 

Medida de ação para a qual concorre: Implementar e manter atualizado o 

Projecto Educativo Municipal, assegurando maior equidade nas oportunidades a 

todos os cidadãos do concelho (39) 

 

Objetivo: Garantir o funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à Família e 

atribuição dos benefícios previstos na legislação em vigor no que concerne à Ação 

Social Escolar 

 

Período de realização 2018 

 

 

+ EDUCAÇÃO: AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – GESTÃO DE PROCESSO   

Objetivo: + Educação para todos  

Período de realização 2018 
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+ EDUCAÇÃO: ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  

Identificação da atividade: Promover as Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º 

ciclo, em parceria com os Agrupamentos de Escolas.  

Local da atividade: Escolas do 1º Ciclo do Concelho  

Medida de ação para a qual concorre: Assumir as Atividades de Enriquecimento 

Curricular no 1º ciclo e alargar ao Pré-Escolar, aumentando a vertente artística no 

1º ciclo do ensino básico. ( 36)  

Alargar as atividades extracurriculares apoiadas pelo município para as vertentes 

artísticas, fisico-motoras e línguas estrangeiras ( 41) 

 

 

Objetivo: Proporcionar atividades de natureza lúdica, formativa e cultural 

complementares à componente letiva 

 

Período de realização  2018  

 

+ EDUCAÇÃO: SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLA NO 1º CICLO  

Identificação da atividade: Garantir o acolhimento e acompanhamento dos alunos do 

1º ciclo, antes e após a componente letiva e AEC 

Local da atividade: Escolas do 1º Ciclo do Concelho  

Medida de ação para a qual concorre: Garantir para todas as escolas do Pré-

Escolar e 1º ciclo o acolhimento dos alunos antes do início das atividades letivas 

e o prolongamento de horário ( 34) 

Aumentar a oferta de ocupação das crianças e jovens, nos períodos de 

interrupção letiva (31) 

 

 

Objetivo:  Apoiar as famílias na conciliação das responsabilidades parentais e 

profissionais  

 

Período de realização 2018 

 

 

+ EDUCAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Identificação da atividade:  

Eleição dos representantes ao Conselho Municipal de Educação mandato 2017/2021 

Constituição do Conselho Municipal de Educação 

Garantir o apoio logístico e técnico para a realização das reuniões ordinárias e 

extraordinárias  

Medida de ação para a qual concorre: : Implementar e manter atualizado o 

Projecto Educativo Municipal, assegurando maior equidade nas oportunidades a 

todos os cidadãos do concelho (39) 

 

 

Objetivo: Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Educação  

Período de realização 2018 
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+ EDUCAÇÃO: UNIVERSIDADE JÚNIOR E UNIVERSIDADE DE VERÃO   

Identificação da atividade: Apoiar no transporte alunos do básico e secundário do 

concelho, inscritos na Universidade Júnior – Programa da Universidade do Porto) 

Atribuição de bolsa e concessão de transporte a 3 jovens do secundário ( que se 

destacaram pelo mérito escolar), para frequência da Universidade de Verão – 

Programa da Universidade de Coimbra 

Local da atividade: Porto 

Medida de ação para a qual concorre: Criar a Universidade Júnior, destinada a 

jovens do Ensino Secundário, para que possam fazer uma escolha académica 

acertada (18) 

 

Objetivo: + Educação para todos  

Período de realização Julho de 2018 

 

+ EDUCAÇÃO: APOIO ENSINO SUPERIOR  

Identificação da atividade: Apoiar os jovens que pretendem frequentar o Ensino 

Superior   

Medida de ação para a qual concorre: Apoiar os jovens na elaboração de 

candidaturas ao ensino superior, a bolsas de estudo e a emprego ( 20) 

Manter a atribuição de bolsas de estudo de apoio a estudantes do Ensino 

Superior ( 23) 

 

Objetivo: Fomentar o aumento das habilitações académicas dos jovens do concelho  

Período de realização  

 2018  
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PROJETOS ESTRUTURANTES  
 

+ EDUCAÇÃO: PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO 

ESCOLAR  

Identificação da atividade: Implementação do Plano Integrado e Inovador de Combate 

ao Insucesso Escolar, nas escolas públicas do concelho de Paços de Ferreira, 

promovido pela CIM do T&S em parceria com o Município de Paços de Ferreira, 

escolas e outros agentes educativos. Este plano visa a implementação de ações de 

redução e prevenção do abandono escolar precoce e estabelecimento de condições 

de igualdade no acesso à educação infantil, primária e secundária, incluindo percursos 

de aprendizagem formal, informal e não formal para a reintegração no ensino e 

formação.  

Local da atividade: Escolas públicas do concelho e Escola Profissional Vértice 

Medida de ação para a qual concorre 

- Criar para as escolas equipas multidisciplinares de avaliação e 

acompanhamento dos alunos e famílias (Psicólogos,  Assistentes Sociais e 

Terapeutas) – (30)  

- Criar o Programa “ Profissional por 1 dia”, destinado a jovens para que no 

momento da escolha vocacional entrem em contacto com as diversas profissões 

no sentido de fazerem escolhas informadas (19) 

- Criar a “Sala do Futuro”, um laboratório de aprendizagem onde os alunos terão 

oportunidade de pesquisar informação, autonomamente, em dispositivos digitais 

modernos e interativos com o objetivo de manter alunos e professores 

motivados pelo ambiente criativo (38); 

- Implementar e manter atualizado o Projeto Educativo Municipal, assegurando 

maior equidade nas oportunidades a todos os cidadãos do concelho (39) 

 

 

Objetivo: Promoção do sucesso educativo e combate ao abandono escolar  

Período de realização 2018 a 2020 

 

 

+ EDUCAÇÃO: CRIAR A ACADEMIA DE ENSINO PROFISSIONAL  

Identificação da atividade: Qualificar a mão-de-obra com enfoque nas competências 

digitais, programação, design, artes criativas e culturais 

Medida de ação para a qual concorre: Criar a Academia de Ensino Profissional, 

promovendo mão-de-obra qualificada e focada nas competências digitais, 

programação, Design, artes Criativas e Culturais, fortalecendo a capacidade 

empreendedora e valorização profissional (28)  

 

Objetivo: Fortalecer a capacidade empreendedora e valorização profissional  

Período de realização 2018 
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+ EDUCAÇÃO: CENTROS QUALIFICA  

Identificação da atividade: Apoiar os Centros Qualifica  

Local da atividade: Profisousa e AEPF 

Medida de ação para a qual concorre: Erradicar o analfabetismo e promover as 

aprendizagens ao longo da vida (29) 

 

Objetivo: Qualificar a população do Concelho  

Período de realização 2018 

 

+ EDUCAÇÃO: REQUALIFICAR AS ESCOLAS EB23  

Identificação da atividade: Realização de obras/requalificação nas escolas EB23 do 

concelho  

Local da atividade: Escolas  EB 23 do concelho  

Medida de ação para a qual concorre: Requalificar as Escolas Básicas do 2º e 3º 

Ciclos do Concelho (43) 

 

Objetivo:  Criar condições para a qualidade do ensino e das aprendizagens  

Período de realização 2018 

 


