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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 objecto 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 2015-2016 pretende ser um
instrumento que responda às necessidades da comunidade educativa do concelho e 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.

«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
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Eixo de intervenção
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Designação da atividade: Concurso de desenho “ Os direitos das Crianças”
Data – 20 de novembro de 2015 - Dia dos Direitos Internacionais das Crianças
Breve descrição: As crianças da Educação Pré-Escolar são convidadas a fazer um desenho
relacionado com os direitos das crianças representando as suas percepções sobre os
mesmos. Cada Turma seleciona o desenho que deverá ser entregue na sede do
Agrupamento de Escolas e enviados para os serviços de Educação da Câmara Municipal.
Será constituído um júri com a Presidente da Comissão para a Proteção das Crianças e Jovens
de Paços de Ferreira e 2 personalidades relacionadas com as artes.
O desenho escolhido será reproduzido em marcadores de livros que serão distribuídos às
crianças da Educação Pré-escolar que oferecem aos pais ou encarregados de educação
Objetivo: Iniciativa integrada no Plano de Ação da CPCJ de Paços de Ferreira que tem por
objetivo consciencializar a comunidade local para a promoção dos direitos das crianças e
assinalar os 25 anos da Convenção dos Direitos das Crianças.
Grupo alvo: Crianças da Educação Pré-Escolar e pais/encarregados de educação
Condições de participação: Seleção dos desenhos a concurso efectuada pelas Escolas e
seleção do desenho a reproduzir por júri a constituir para o efeito.
Local de Execução: Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da rede pública
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Despesa prevista da entidade promotora- 240.00€
- 1200 marcadores de livros – 240.00€
Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas
Contactos: Praça da República n.º46, 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
Data – 29 de janeiro de 2016
Breve descrição: Constituição de “Bancada Escolar” em cada escola constituída por 5
alunos do 9º ano ou do 10º ao 12º ano, 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 Jovem que decorre em fevereiro ou março.
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 e do ensino secundário das escolas públicas,
privadas e profissionais
Condições de participação: Seleção efectuada pelas Escolas
Local de Execução: Salão Nobre da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Despesa prevista da Entidade Promotora: 520.000€
- almoço para 50 alunos = 350€
- Almoço de docentes acompanhantes – 120.00€
- material de identificação dos deputados – 50.00€
Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Escola Não Agrupada, Escola Profissional e escolas
privadas.
Contactos: Praça da República n.º46, 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: Encontro/Debate “ A Violência no Namoro"
Data – 15 de fevereiro de 2016
Breve descrição: Realização de Encontro/debate sobre a Violência no Namoro, nas duas Escolas
Secundárias, tendo como oradores especialistas da APAV – Associação de Apoio à Vítima e um
orador que fale das relações no casal construídas assentes em princípios e valores.
Objetivo: Prevenir a violência no namoro alertando para as consequências no desenvolvimento
e personalidade dos jovens e para as questões da dignidade humana, da igualdade de género e
criminais.
Grupo alvo: População Escolar do ensino secundário das escolas públicas
Condições de participação: Não se aplica
Local de Execução: Auditório da Escola Secundária de Paços de Ferreira e Auditório da Escola
Secundária de Freamunde
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Despesa Prevista da entidade promotora: 640.00€
- (certificados – 50.00€
- almoço dos convidados – 50.00€
- lembrança aos oradores – 40.00€
- Orador – 500.00€
Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas de Freamunde, Escola Secundária de Paços de Ferreira,
APAV e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º46, 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 – 9 de abril de 2016
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 aí
apresentarem e debaterem temas previamente definidos.
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
Condições de participação: Seleção efectuada pelas Escolas
Local de Execução: Salão Nobre da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Despesa prevista da entidade promotora: 150.00€
- Identificação dos pequenos deputados – 50.00€
- Lanche – 100.00€
Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas. Escola Não Agrupada e Assembleia Municipal
Contactos: Praça da República n.º46, 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: Encontro/Debate sobre a Internet Mais Segura e
Dependência da Internet
Data – 11 de Fevereiro de 2016 (noite)
Breve Descrição – Realização de um debate concelhio sobre os perigos e a dependência
da Internet, dirigido aos pais e encarregados de educação e comunidade em geral. Sobre
as questões da dependência divulgação dos resultados do inquérito aplicado aos alunos
do concelho no âmbito do Estudo do Instituto Universitário das Ciências Psicológicas,
Sociais e da Vida, coordenado pelo Prof. Doutor Daniel Sampaio.
Objetivo: Promover um encontro de reflexão sobre os perigos da Internet e formas dos
pais prevenirem comportamentos de risco nos utilizadores.
Grupo alvo: Pais, Encarregados de Educação e Comunidade em geral
Condições de participação: Inscrição gratuita.
Local de Execução: Salão Nobre da Câmara Municipal
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Despesa prevista da entidade promotora: 100.00€
- certificados – 50.00€
- jantar dos convidados – 50.00€
Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º46, 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: O 25 de Abril e o direito à família - Mural dos direitos
Data – de 15 a 30 de abril de 2016 (Exposição de 22 a 30 de abril)
Breve Descrição – Realização de regulamento do concurso, envio para as escolas
apelando à participação do 2º ciclo na construção de um mural em cada sede do
Agrupamento e nas escolas privadas. Receção dos murais e montagem de exposição.
Objetivos:
Contribuir para a consciencialização da comunidade educativa para os valores do 25 de
abril e da Constituição Portuguesa, designadamente o direito à família
Promover, junto das crianças e jovens envolvidos, o conhecimento e a reflexão sobre o
25 de Abril e os valores que lhe estão associados;
Despertar nas crianças e jovens a consciência cívica do seu papel na construção de uma
identidade coletiva assente na criatividade e na participação.
Grupo alvo: Alunos do 2º ciclo do ensino básico das escolas da rede pública e privada do
concelho.
Condições de participação: Elaboração de Mural
Local de Execução: Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira ou Edifício da Câmara
Municipal.
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Despesa estimada da entidade promotora: 100.00€
- Placas em papelão – 60.00€
- papel de cenário -20.00€
- cola de papel -20.00€
Serviço responsável: Divisão de Educação da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Contactos: Praça da República n.º46, 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 – Entre 7 e 9 de maio de 2016
Breve Descrição: Celebração do Dia da Europa com atividades a definir pelo Europdiret
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 - Europdirect
Serviço responsável: Europdirect
Parceiros: Município de Paços de Ferreira e Escolas
Contactos: Praça da República n.º46, 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: Lixoteca
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
Despesa prevista para o Município – 0.00€
Serviço responsável: Divisão de Educação da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Parceiros: Município de Paços de Ferreira e Agrupamentos de Escolas
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
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EIXO DE INTERVENÇÃO
CONHECIMENTO E
PARTICIPAÇÃO

Eixo de intervenção
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CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO
Designação da atividade: Receção aos professores
Data – 8 de setembro (Dia da Alfabetização)
Breve descrição: Proporcionar aos docentes que irão lecionar no concelho, uma visita
orientada ao património cultural e arquitetónico de Paços de Ferreira., um almoço
convívio e um Encontro Reflexão sobre tema a definir com os Diretores.
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
Despesa prevista da Entidade Promotora: 2. 165,00€
- transportes – 350.00€
- almoço ( 100 participantes) – 1 000,00€
- Oradores convidados – 615.00€
- Despesas gerais com receção e pausa para café – 200.00€
Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Escola Secundária de Paços de Ferreira outros a
definir
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt

Eixo de intervenção
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CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO
Designação da atividade: 1ªs JORNADAS DA EDUCAÇÃO
A família, a escola e a comunidade no desenvolvimento da criança
Data – 4 e 5 (sábado) de Março 2016
Breve descrição: serão criados 3 painéis de oradores com intervenções especializadas
subordinadas ao tema do papel dos pais, do papel da escola e do papel da comunidade
na educação das crianças. Desta forma, pretende-se apresentar as diferentes
perspetivas dos diferentes papéis convidando para o efeito especialistas de várias áreas
do saber.
Objetivo: refletir sobre os diversos papéis, reforçar o diálogo, a articulação e a
cooperação entre os vários intervenientes que se assumem como atores na educação
das crianças
Grupo alvo: comunidade educativa e comunidade em geral
Condições de participação: pré-inscrição
Local de Execução: Salão Nobre da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Despesa prevista da Entidade Promotora: 1.150,00€
Coffee break: despesas para 3 – 250€
Almoços: 11 x 12,50€ - 137,50€
Estadias: 9 x 45€ - 405€
Deslocações dos oradores – 150€
Publicidade do evento – 100€
Material de desgaste e lembranças – 100€

Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Escola Secundária de Paços de Ferreira outros a
definir
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt

Eixo de intervenção
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CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO
Designação da atividade: Newsletter “ Paços de Ferreira – “Cidade Educadora “
Data – trimestral
Breve descrição: Realização de uma newsletter de divulgação de notícias das atividades
promovidas e a promover pelo Pelouro da Educação e pelas Escolas do concelho.
Objetivo: Informar toda a comunidade educativa e comunidade em geral das atividades
do Pelouro da Educação e das escolas do concelho.
Grupo alvo: comunidade educativa e comunidade em geral
Condições de participação: não se aplica
Local de Execução: Município de Paços de Ferreira
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Despesa prevista da Entidade Promotora: 0€
Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada
Contactos: Praça da República n.º46, 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
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CULTURA E PATRIMÓNIO
Designação da atividade: Jogos da minha infância
Data – 1 de Outubro de 2015 (Dia Mundial dos Idosos)
Breve descrição: os alunos da Universidade Sénior – Prosénior – e utentes dos Centros
de Dia das IPSS do concelho são convidados a deslocarem-se aos Jardins de Infância e
Escolas Básicas do 1º ciclo, interagindo com os mais novos através de jogos da sua
infância.
Objetivo:





Assinalar o Dia Mundial dos Idosos
Promover a reflexão sobre a 3ª idade e a sua sabedoria e experiências de vida
Promover a relação/ encontro intergeracional
Dar a conhecer aos mais novos os jogos que os seus avós brincavam

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
Despesa prevista da entidade Promotora: 0.00€
Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Universidade Sénior – Prosénior e IPSS do concelho
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt

Eixo de intervenção
CULTURA E PATRIMÓNIO
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Designação da atividade: Projeto Pedagógico - O Românico no Território do Tâmega e Sousa
Data – a definir
Breve descrição: atividade desenvolvida no âmbito do Projeto Pedagógico da Rota do
Românico, de caráter lúdico-pedagógico, onde serão transmitidos conteúdos e efetuadas
dinâmicas que permitam aos participantes perceber e refletir sobre o estilo românico, a
sociedade e cultura da época medieval no território do Tâmega e Sousa. Também terão a
oportunidade de sentir o seu património, através do contacto direto com um monumento
(Mosteiro de Ferreira). As atividades são desenvolvidas em duas sessões distintas, de 120
minutos cada, a realizar no mesmo dia: a primeira da parte da manhã, em contexto da sala-deaula e a segunda realizada da parte da tarde, em contexto de visita ao Mosteiro de São Pedro
de Ferreira. As atividades são dinamizadas por Técnicos do Serviço Educativo da Rota do
Românico, que fornecem os recursos didáticos necessários à realização das mesmas.
Objetivo:






Difundir e valorizar o extenso legado histórico da região.
Reforçar laços da identidade cultural e promover o orgulho na região
Reunir ferramentas nas áreas da educação patrimonial, artística e ambiental da
região, contribuindo para um efetivo enriquecimento da comunidade escolar do
concelho de Paços de Ferreira, enquanto integrante da Rota do Românico
Reflexão conjunta sobre a história e a arte que estão por detrás deste conjunto
de 58 elementos patrimoniais com quase mil anos de memórias

Grupo alvo: alunos do 4.ºano do 1.º ciclo do ensino básico
Condições de participação: a definir
Local de Execução: a definir
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Despesa prevista da entidade Promotora: 400.00€
- Transporte de 6 turmas do 4º ano = 2 autocarros.
Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Rota do Românico e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
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e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt

Eixo de intervenção
CULTURA E PATRIMÓNIO
Designação da atividade: No meu Concelho existe um Castro
21

+
Data – Janeiro de 2016
Breve descrição:
Objetivo:
Grupo alvo: alunos do 2º ciclo e 7º ano do ensino básico
Condições de participação: a definir
Local de Execução: a definir
Entidade Promotora: Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Despesa prevista da entidade Promotora:
Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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EIXO DE INTERVENÇÃO
DESPORTO

Eixo de intervenção
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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 efectuada pelas escolas
Local de Execução: a definir
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Despesa prevista da Entidade promotora – 200.00€
- Aluguer de dois autocarros
Serviço responsável: Serviços de Desporto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt

Eixo de intervenção
Desporto
Designação da atividade: Torneio de Badmington
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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
Despesa prevista da Entidade promotora: 200.00€
- aluguer de 2 autocarros
Serviço responsável: Serviços de Desporto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt

Eixo de intervenção
Desporto
Designação da atividade: Corta Mato no Parque da Cidade
Data – Antes da Interrupção letiva da Páscoa (março)
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Breve descrição: Durante o ano letivo cada escola faz provas e seleciona os alunos, por
escalões e género. Os alunos selecionados representarão a escola/Agrupamento, num
encontro desportivo final com as disciplinas técnicas do Atletismo.
Objetivo: Promover a prática da atividade Física
- 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: Parque da Cidade
Entidade Promotora: Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Despesa prevista da Entidade Promotora : 400.00€
Aluguer de 4 autocarros
Serviço responsável: Serviços de Desporto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Designação da atividade: Concurso ”Paços tem Talento…”
Data – Final do ano letivo
Breve descrição: Divulgação da iniciativa a todos os alunos das escolas públicas do
concelho, com base em regulamento a criar para o efeito. Os alunos são convidados a
inscreverem-se no Concurso identificando a atuação que irão apresentar, podendo
participar em grupo ou individualmente. De acordo com o regulamento será
estabelecido o tempo mínimo e máximo para cada atuação.
Na sede de cada Agrupamento e Escola Secundária serão apresentados todos os
números a concurso e, na presença de um júri local, serão selecionados 3 números que
irão à Grande Final Concelhia. Nessa seleção um dos números é escolhido pelo júri e os
outros 2 números serão escolhidos através da votação do público.
Apurados os 3 números/atuações será organizada uma Grande Final do Concurso
“Paços tem Talento” que terá um júri com convidados/ figuras públicas nacionais ligadas
à música e às artes em geral.
A Atuação Vencedora receberá um prémio monetário no valor de 1000.00€
Para as sessões eliminatórias e Final serão convidados a participar na organização as
Associações de pais e as Associações de Estudantes
Objetivo: Abrir a Escola à Comunidade dando a oportunidade aos jovens de mostrar
outras aprendizagens e artes que fazem parte do seu percurso de vida e das suas
escolhas
Grupo alvo: População Escolar e população em geral
Condições de participação: a definir em regulamento
Local de Execução: Na sede dos Agrupamentos de Escolas , Escola Secundária de Paços
de Ferreira e Pavilhão Desportivo Municipal para a Grande Final
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Despesa prevista para a entidade promotora:
- Palcos - CMPF
- aparelhagem musical -6 vezes
- Luzes – 6 vezes
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- apoio técnico luzes e som - 6 vezes
- despesas gerais -500.00€
- almoços, jantares, deslocações e estadia do júri – 3 000.00€
- Prémio – 1 000.00€
Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Escola Secundária de Paços de Ferreira,
Associações de Estudantes, Associações de Pais e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt

Eixo de intervenção
ARTES
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Designação da atividade: Música nos refeitórios
Data – Durante o mês de Outubro
Breve descrição: À semelhança do ano letivo anterior 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
Despesa Estimada para a entidade promotora: 0.00€
Serviço responsável: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas, Associações Musicais e Culturais do concelho
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Promoção do Livro, da escrita e da leitura
Designação da atividade: Assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos do autor
Data: 22 de abril de 2016
Breve descrição: O livro constituiu um meio fundamental para conhecer os valores, os
saberes, o senso estético e a imaginação humana. É uma janela para a diversidade
cultural e ponte entre as civilizações, além do tempo e do espaço o livro é ao mesmo
tempo fonte de diálogo, instrumento de intercâmbio e semente do desenvolvimento.
Poetas, atores e outros cidadãos do concelho, com ligação às artes, são convidados
para, junto das crianças da Educação Pré-Escolar e 1º ciclo, lerem poemas da sua autoria
ou de outros autores. As crianças serão convidadas a escreverem um poema,
individualmente ou em grupo, que será apresentado nesse “Momento de Poesia”.
Objetivo: Fomentar o gosto pela escrita e leitura
Grupo alvo: Crianças da Educação Pré-escolar e alunos do 1º ciclo
Condições de participação: sem limite
Local de Execução: Centros Escolares
Entidade Promotora: Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Despesa estimada da entidade promotora: 0.00€
Serviço responsável: Divisão de Educação da Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Parceiros: Agrupamentos Verticais de Escolas
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt

Eixo de intervenção
Promoção do Livro, da escrita e da leitura
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Designação da atividade: Feira do livro
Data: junho 2016
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: Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Serviços da Cultura/ Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
Parceiros: a definir
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: geral@cm-pacosdeferreira.pt
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Educação/Formação e Emprego
Designação da atividade: III Edição - Feira de Educação, Formação e Emprego
Data – Maio de 2015
Breve descrição: Mostra da oferta formativa dos operadores de formação públicos e
privados.
Objetivo: Orientação Vocacional e divulgação da oferta formativa.
Grupo alvo: alunos do 9º ano
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
Serviço responsável: Divisão da Educação
Parceiros: Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Escolas, entidades formadoras e
outras a definir – REDE CONCELHIA PARA A QUALIFICAÇÃO
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt

Eixo de intervenção
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Designação da atividade: Formação de Pessoal não Docente
“Atuação em acidentes ou doença dos alunos ”
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: Divisão de Educação
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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Eixo de intervenção
Proteção Civil
Designação da atividade: Comemoração do Dia Internacional/Mundial de Proteção
Civil
Data – 1 de março de 2016
Breve descrição: Realização de atividades relacionadas com a Educação para o risco
natural, tecnológico e mistos e atividades vocacionadas para a Segurança Rodoviária.
Objetivo: Informar a população escolar relativamente aos riscos e segurança rodoviária
Grupo alvo: alunos do 2º e 3º ciclos
Condições de participação: Não se aplica
Local de Execução: Sede dos Agrupamentos de Escola
Entidade Promotora: Município de Paços de Ferreira
Serviço responsável: Proteção Civil
Parceiros: Agrupamentos de Escolas e outros a definir
Contactos: Praça da República n.º46, 4590-527 Paços de Ferreira
Telf.: 300400014
e-mail: educacao@cm-pacosdeferreira.pt
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