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Área: Pelouro da Educação 

 

Setembro de 2018 -Ano Municipal da Educação 

CARTA DE COMPROMISSO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO – ACADEMIA 

PROFISSIONAL  

 

Identificação da atividade: realização de reunião para recolha de contributos e 

reflexão sobre as necessidades e respostas de formação  

Local da atividade: Paços do concelho 

Dia e hora da atividade: 10 de setembro às 14h30m  

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão de Educação e Centro Qualifica da 

Profisousa 

 

Objetivo: Definição de linhas de ação e concertação de respostas de educação e 

formação para responder às necessidades da população e do tecido empresarial 

 

Eixo/s Estratégico/s PEM – Emprego e Empreendedorismo   

Período de realização 10/9 

 

Outubro 2018 -Ano Municipal da Educação 

FORMAÇÃO PARA DOCENTES E ALUNOS – REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO PARA A 

SEGURANÇA, A DEFESA E A PAZ – INSTITUTO DE DEFESA NACIONAL 

 

Identificação da atividade:  

1- Ação de Formação de Curta duração para docentes e responsáveis autárquicos 

e comunidade educativa – 1/10/2018 

2- Palestra para docentes e alunos do secundário – 2/10/2018 

Local da atividade: a definir 

Dia e hora da atividade: 1 e 2 de outubro 

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão de Educação 

 

Objetivo: Formar docentes e alunos e outros agentes na área da segurança, da defesa 

e da paz 

 

Eixo/s Estratégico/s PEM – Conhecimento e Cidadania   

Período de realização 1 e 2 de outubro 
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Novembro de 2018 – Ano Municipal da Educação  

PARTICIPAÇÃO NO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DAS CIDADES 

EDUCADORAS – CASCAIS  

 

Identificação da atividade: Participação dos técnicos da Divisão da Educação no 

Congresso internacional  

Participação de 1 jovem do concelho/ aluno da Escola Secundária de Paços de 

Ferreira, selecionado para integrar o grupo de 70 jovens de várias nacionalidades, para 

apresentação de comunicação sobre “ A cidades, pertença das pessoas”   

Local da atividade: Cascais  

Dia e hora da atividade: 13 a 16 de novembro  

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão da Educação 

 

Objetivo: Conhecer e partilhar experiências na área da educação e acrescentar valor e 

inovar na intervenção local 
 

Eixo Estratégico PEM – Conhecimento e Cidadania  

Período de realização De 13/11 a 16/11  

 

Dezembro – Ano Municipal da Educação  

FORMAÇÃO DE PESSOAL NÃO DOCENTE 

Identificação da atividade: Formação para Pessoal não Docente “ Suporte Básico 

de Vida” (formadores: Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e Freamunde e 

Cruz Vermelha) 

Local da atividade: Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira  

Dia e hora da atividade: interrupção letiva do natal; 9h30 m e 14h30 m  

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão de Educação  

 

Objetivo: Formar o pessoal não docente em áreas identificadas como prioritárias 

pelos Diretores das escolas do concelho 
 

Eixo Estratégico PEM – Conhecimento   

Período de realização De 14/12 a 31/12 

 

Dezembro – Ano Municipal da Educação 

Torneio de Ténis de Mesa   

Identificação da atividade: Durante o 1º período letivo cada escola do 2º e 3º ciclo e 

secundário organiza competições internas e seleciona os alunos que representarão o 

agrupamento no Torneio concelhio de Ténis de mesa  

Local da atividade: escolas da rede pública e pavilhão desportivo 

Dia e hora da atividade: até 14 de dezembro  

Coordenador da atividade/ serviço: Desporto 

 

Objetivo: Promover a prática desportiva e o encontro/intercâmbio entre alunos do 

concelho 

 

Eixo Estratégico PEM – Cidadania  

Período de realização Dezembro 
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Fevereiro   

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

Identificação da atividade: Criação 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, 

com o tema “ Alterações Climáticas: Salvar os Oceanos” 

Local da atividade: Salão Nobre  

Dia e hora da atividade: 8 de fevereiro, 14H30 

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão da Educação 

 

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. 

 

Eixo Estratégico PEM – Cidadania  

Período de realização 08/02 

 

 

Fevereiro 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS - SECUNDÁRIO 

Identificação da atividade: Criação 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, com o 

tema “Alterações Climáticas – reverter o aquecimento global” 

Local da atividade: Salão Nobre  

Dia e hora da atividade: 15 de março, 14H30 

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão da Educação 

 

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. 

 

Eixo Estratégico PEM – Cidadania  

Período de realização 15/3 
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Março  

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: 30 de março, 10H 

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

 

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. 

 

Eixo Estratégico PEM – Cidadania  

Período de realização 30/3 

 

Abril 

DESPORTO ESCOLAR: TORNEIO DE BADMINGTON 

Identificação da atividade: Durante o 2º período letivo, cada escola organiza 

competições internas para selecionar os alunos que representarão o Agrupamento no 

Torneio concelhio de Badmington. 

Local da atividade: até 5 de abril 

Hora da atividade: A definir 

Coordenador da atividade/ serviço: Serviço de Desporto 

 

Objetivo: Promover a prática da atividade desportiva em contexto escolar, assim 

como o encontro e intercâmbio entre alunos das várias escolas 

 

Eixo Estratégico PEM – Cidadania  

Período de realização Até 5 de abril 

 

Abril 

FORMAÇÃO PESSOAL NÃO DOCENTE 

Identificação da atividade: Formação para Pessoal não Docente “ Proteção de Dados”  

Local da atividade: Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira  

Dia e hora da atividade: 9 e 11 abril; 9h 30 m e 14 h 30 m  

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão de Educação  

 

Objetivo: Formar o pessoal não docente em áreas identificadas como prioritárias pelos 

Diretores das escolas do concelho 
 

Eixo Estratégico PEM – Conhecimento   

Período de realização 9 e 11 Abril  
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Abril  

PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA 

Identificação da atividade: Participação nas atividades planeadas pela CPCJ para 

assinalar o mês de prevenção de maus-tratos infantis, fomentando também uma ação 

de sensibilização junto das crianças, famílias e comunidade em geral sobre a temática 

de maus-tratos na infância. 

Local da atividade: a definir 

Dia e hora da atividade: a definir 

Coordenador da atividade/ serviço: CPCJ 

 

Objetivo: Sensibilizar a comunidade em geral para a importância da prevenção dos 

maus-tratos infantis 

 

Eixo de Intervenção: Conhecimento e Cidadania  

Período de realização abril 

 

Maio  

FEIRA DO EMPREGO E FORMAÇÃO  

Identificação da atividade: Mostra da oferta formativa concelhia e da região do ensino 

politécnico e superior  

Local da atividade: Mercado Municipal 

Dia e hora da atividade: 2 e 3 maio, ao longo do dia 

Coordenador da atividade/ serviço: Profisousa 

 

Objetivo: Facilitar o processo de orientação vocacional e profissional dos jovens e alunos 

e divulgar as iniciativas das escolas 

 

Eixo de intervenção PEM: Emprego e Empreendedorismo   

Período de realização  2 e 3 maio 
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Maio 

 GRANDE ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO  

Identificação da atividade: Os Agrupamentos de Escolas, Escola não Agrupada e 

Escola Profissional dinamizam atividades relacionadas com o seu projeto educativo e 

com a identidade cultural do concelho que integrarão um Programa único e aberto 

a toda a comunidade 

Local da atividade: Parque da Cidade de Paços de Ferreira 

Dia e hora da atividade: 23 e 24 de maio, ao longo do dia e noite 

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão de Educação e Escolas  

 

Objetivo: Operacionalizar os princípios das cidades educadoras através da 

dinamização de atividades relacionadas com a educação formal, informal e não 

formal, abertas a toda a comunidade.  

 Divulgar junto da Comunidade educativa e comunidade em geral as atividades 

desenvolvidas pelas escolas, promovendo a cultura e a identidade local. 

 

Eixo de Intervenção do PEM – Conhecimento  

Período de realização 23 e 24 de maio 

 

Junho  

CONCERTO MUNICIPAL DE FLAUTAS 

Identificação da atividade: Organização de grupos de alunos nas várias escolas e 

de ensaios musicais para apresentação de um concerto com a participação de 

todos os grupos  

Local da atividade: Parque da Cidade de Paços de Ferreira 

Dia e hora da atividade: 1 de junho 

Coordenador da atividade/ serviço: Jorge Nautílio 

 

Objetivo: Promover o gosto pela música (objetivo principal) e o intercâmbio social 

e cultural entre os alunos dos quatro agrupamentos do concelho. 

 

 

Eixo de intervenção: Conhecimento   

Período de realização 01 de junho  
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Junho 

III 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: 06 de junho 

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão de Educação 

 

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. 

 

Eixo de Intervenção: Conhecimento   

Período de realização 06/06 

 

Junho 

ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DA REDE TERRITORIAL PORTUGUESA DAS CIDADES 

EDUCADORAS 

Identificação da atividade: Em parceria com o Gabinete das Cidades Educadoras, 

organizar um dos Encontros Anuais da Rede Territorial Portuguesa das Cidades 

Educadoras. Este Encontro pressupõe o convite a todas as cidades educadoras de 

Portugal, a organização de uma reunião, almoço para os participantes e programa cultural  

Local da atividade: A definir 

Dia e hora da atividade: A definir com o Gabinete das Cidades Educadoras 

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão de Educação e RTCE 

 

Objetivo: Promover a Cidade de Paços de Ferreira como Cidade Educadora e partilhar o 

conceito, valores e missão das cidades educadoras junto dos agentes educativos locais  

 

Eixo de Intervenção: Conhecimento e Cidadania  

Período de realização A definir 

 

Junho 

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE 

Identificação da atividade: Organização da Participação de cerca de 50 alunos do 1º ceb 

nas Atividades promovidas pela Ambisousa para assinalar o Dia Mundial do Ambiente 

Hora da atividade: 5 de junho  

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão de Educação/ Serviços do Ambiente  

 

Objetivo: Sensibilizar os alunos do 1º ciclo para as questões do ambiente  

Eixo de Intervenção: Cidadania e Conhecimento   

Período de realização 5/6 
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Julho  

UNIVERSIDADE JÚNIOR - Universidade do Porto  

Identificação da atividade: Concessão de transporte gratuito diário a 32 jovens do 

concelho a frequentar as atividades da Universidade Júnior da Universidade do Porto   

Local da atividade: Porto  

Hora da atividade: mês de julho 

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão da Educação 

 

Objetivo: Apoiar a participação dos jovens em atividades lúdicas e pedagógicas, o 

intercâmbio entre jovens e o contacto com a Universidade 

 

Período de realização Julho 

 

 

Julho 

UNIVERSIDADE DE VERÃO - Universidade de Coimbra  

Identificação da atividade: Atribuição de 3 bolsas a alunos do 11º ano, 

identificados pelas escolas e que se destacaram pelo mérito escolar no ano letivo 

anterior.  

 Garantido o pagamento da bolsa com alojamento, transporte de ida e de regresso 

da Universidade de Coimbra.  

Local da atividade: Coimbra 

Hora da atividade: mês de julho 

Coordenador da atividade/ serviço: Divisão de Educação 

 

Objetivo: Apoiar a participação dos jovens em atividades lúdicas e pedagógicas, o 

intercâmbio entre jovens e o contacto com a Universidade 

 

Período de realização Julho  

 

 

 


