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“Não deixar 
ninguém 
para trás” 

ODS
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Em 25 de setembro de 2015, os 193 Estados-membros da ONU aprovaram a Agenda 2030 para o Desenvolvi-
mento Sustentável, um ambicioso plano que visa alcançar uma prosperidade respeitosa com o planeta e seus 
habitantes. A Agenda é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que, por sua vez, 
são divididos em 169 metas que devem ser cumpridas até 2030 com a intenção de “não deixar ninguém para 
trás”. 

O que é a Agenda 2030?
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O Plano Anual de Atividades é o conjunto de todas as ações que o Município da Chamusca desenvolve, em 
conjunto com o Agrupamento de Escolas da Chamusca, e que são direcionadas a todos os ciclos de ensino. 
Desse plano damos conta nesta publicação, onde se apresenta a proposta de planificação do que vai acontecer 
ao longo do ano letivo 2021/2022. 
Deste modo, o Encarregado de Educação pode acompanhar o que o seu educando vai aprendendo e 
descobrindo ao longo do próximo ano letivo.
É uma síntese das atividades que se prevêem realizar desde o nível de ensino mais precoce, nos jardins de 
infância até ao ensino secundário, passando pela oferta complementar de outras atividades extraescola, como 
os espetáculos. Aqui vai poder conhecer também o que são as mentorias ou ainda o trabalho que vai ser 
desenvolvido nas AEC’s. 

O plano reflete o equilíbrio entre a educação para o Bem-Estar Global e os Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, assente no princípio de uma Educação Transformadora – uma educação para todos.

SUmári
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Na Filosofia, a palavra “valor” recebeu o nome de axiologia, de axios, em grego, e designa “o que é precioso, 
digno de ser estimado”.
É desta Escola que falamos, de uma escola que valoriza e que é valorizada. Uma Escola que é um objetivo em si 
mesmo, mas também um meio para alcançar os objetivos globais para uma vida melhor. 
Quando a escola é valorizada tem a capacidade de transformar. Os alunos têm a capacidade de modificar 
futuros: o seu próprio e o dos outros. 
Nos últimos tempos reconhecemos esse valor.
A importância dos professores nas aprendizagens, no desenvolvimento e no bem-estar dos alunos, das famílias 
e da comunidade. A importâncias dos colegas nas brincadeiras e na partilha. A importância das auxiliares no 
acompanhamento do dia a dia. Os pais, os técnicos, os psicólogos, os educadores, os motoristas, os avós… A 
escola e tudo o que lhe é inseparável. 

A Escola é preciosa e digna de ser estimada. 

Introdução

Valorizar a Escola
“A educação é um direito humano fundamental. Ter acesso a uma 
educação gratuita e de qualidade é um direito de todas as crianças.” 
Unicef
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Ações para as

Assistentes Operacionais

O Suporte Básico de Vida (SBV) é um conjunto de 
procedimentos que tem como objetivo a recuperação da 
vida de uma vítima de paragem cardiorrespiratória (PCR), 
até à chegada de ajuda especializada. Faz parte da cadeia 
de sobrevivência e consiste em duas ações: compressões 
torácicas (para fazer o sangue circular) e ventilações (para 
dar oxigénio aos pulmões)
O suporte básico de vida pode prevenir lesões dos 
órgãos vitais, como o cérebro e coração, aumentando a 
probabilidade de sobrevivência com qualidade de vida.

O Município da Chamusca e o Agrupamento de Escolas da Chamusca deram as boas-vindas a toda a todas as 
Assistentes Operacionais a desempenhar funções nas escolas e jardins de infância do AEC. Nesta reunião foram 
recebidos pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, pela Presidente da Comissão 
Administrativa Provisória, Teresa Carriço e pela Vereadora da Educação, Cláudia Moreira. Conforme salientou a 
Vereadora com o pelouro da Educação da Câmara Municipal da Chamusca, Cláudia Moreira, o valor da escola 
e a educação de qualidade para todos, é o quarto dos 17 objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas e, este 
ano, será o tema central a trabalhar nas várias áreas letivas do Agrupamento, sob o lema “Valorizar a Escola”.

Suporte Básico de Vida 

Reunião Geral de A.O.  

20 e 30 de outubro

8 de setembro de 2021
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Considerando que as assistentes operacionais são agentes ativos e fundamentais no processo educativo dos 
alunos, e atendendo à responsabilidade para o sucesso educativo que lhes é atribuído, emerge a necessidade 
da realização de sessões que promovam a saúde emocional, através do desenvolvimento da inteligência 
emocional, da construção de processos de mudança comportamental, psicossocial e emocional, visando a 
promoção de uma maior qualidade de vida.

Esta formação para as assistentes operacionais consiste na identificação das competências adquiridas ao longo 
da vida. A sua experiência pode permitir-lhe obter um certificado de competências escolares e/ou profissional. 

Auxiliar 5 Estrelas

RVCC. Profissional– IEFP

janeiro 2022

setembro a dezembro 2021
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 para os 

Pais e encarregados

de educação

 Ações
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Por forma a dar resposta às necessidades reais sentidas pela comunidade, as psicólogas da EMIC 
Chamusca propõem-se a receber da população sugestões de temas da área das relações familiares para 
serem abordados em sessões mensais.
Ao longo do mês de dezembro serão lançados, através dos meios de comunicação do Município da 
Chamusca, os temas para votação. Os cinco mais votados constituirão as temáticas mensais dos nossos 
“Diálogos em família” a decorrer entre janeiro e maio de 2022.

As mudanças estruturais que se colocam no novo ano letivo, 2021-2022, podem ser um verdadeiro desafio 
para crianças, jovens e famílias. A EMIC Chamusca convida os pais e encarregados de educação a estarem 
presentes numa sessão que terá como bases estratégias e informações facilitadoras do processo de adaptação.

“Voltamos juntos” no início de Novembro!

        
“Diálogos em família” - sessões temáticas

“Voltamos juntos” sessão com pais e encarregados de educação

janeiro a maio 2022 

novembro 2021 

emic@cm-chamusca.pt

924450632 

Para mais informações:
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Consciente de que as inquietudes do dia a dia se podem constituir como verdadeiros desafios, a EMIC sugere 
a realização de sessões de mindfulness dirigidas às famílias do concelho da Chamusca.
Com o mindfulness como caminho para uma parentalidade positiva e consciente, estas sessões decorrerão no 
mês da família, maio de 2022.

“Pais tranquilos, filhos felizes”
maio 2022 

emic@cm-chamusca.pt

924450632 

Para mais informações:
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Os grupos de pais abordam temáticas relacionadas com a parentalidade positiva e consciente, com base nos 
modelos teóricos dos Anos Incríveis e Parentalidade Sábia, destinando-se a pais e cuidadores de crianças com 
idades compreendidas entre os 3 e os 18 anos.
Com uma abordagem positiva, pretende-se fortalecer as relações entre pais e filhos e encorajar o 
desenvolvimento cognitivo, emocional e social saudável das crianças e adolescentes.

 

Grupos de Pais
outubro 2021 a setembro 2022

O coaching parental consiste numa resposta integrada no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar que pretende promover competências parentais, fortalecer o envolvimento das famílias e aumentar a 
sua compreensão acerca dos vários aspetos do desenvolvimento infantil.
Através de sessões individuais e ajustadas às necessidades de cada família, pretende-se desenvolver atividades 
de suporte que promovam relações parentais positivas e a capacidade de resposta aos desafios familiares.

 

Coaching Parental
 ao longo do ano 

emic@cm-chamusca.pt

924450632 

Para mais informações:
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Reunião Geral de Docentes 
9 de setembro de 2021

O Município da Chamusca e o Agrupamento de Escolas da Chamusca deram as boas-
vindas à comunidade docente. Nesta reunião geral estiveram presentes os docentes dos 
diferentes níveis de ensino, para serem recebidos pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal 
da Chamusca, Paulo Queimado, pela Presidente Teresa Carriço e os elementos da C.A.P, a 
Presidente do Conselho Geral de Educação, Maria do Rosário Gonçalves, pela representante 
da Associação de Pais e Encarregados de Educação do AE Chamusca e pela Vereadora da 
Educação, Cláudia Moreira. Conforme salientou a Vereadora com o pelouro da Educação 
da Câmara Municipal da Chamusca, Cláudia Moreira, Educação de Qualidade é o 4º dos 17 
objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas e, este ano, o tema central a trabalhar nas 
várias áreas letivas do Agrupamento, será sob o lema: “Valorizar a Escola”. 

 para 

 dOCENTES E TÉCNICOS
 Ações
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No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE LT), o desenvolvimento do 
programa de promoção da educação para a igualdade na Lezíria do Tejo adotará uma estratégia multinível, 
intervindo em várias esferas da comunidade escolar. 

Serão promovidos workshops nos seguintes domínios: 

Workshop 1: Género, Igualdade e Cidadania 
Destinatários/as: Docentes do pré‐escolar e dos ensinos básico e secundário e EMIC 

Workshop 2: Orientação Sexual e Identidade de Género 
Destinatários/as: Docentes dos ensinos básico e secundário 

Workshop 3: Orientação Sexual e Identidade de Género 
Destinatários/as: EMIC e Psicólogos/as que trabalham em contexto escolar ou educativo
 
Workshop 4: Políticas educativas e interculturalidade – diversidade cultural e religiosa 
Destinatários/as: Docentes dos ensinos básico e secundário e restantes profissionais da 
comunidade escolar e EMIC 

Workshop 5: Violência no Namoro e Bullying 
Destinatários/as: Docentes dos ensinos básico e secundário e restantes profissionais da 
comunidade escolar e EMIC

Formação para a igualdade na Lezíria do Tejo 
As datas dos referidos workshops serão divulgadas em momento oportuno
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 para a

ComunidadeAções

A 20.ª edição da Semana Europeia da Mobilidade e a 22.ª edição do Dia Europeu sem Carros decorre, este ano, 
na Chamusca entre os dias 18 e 19 de setembro. Esta iniciativa já faz parte do calendário da vila da Chamusca 
e o Município preparou um programa no âmbito desta iniciativa, cujo tema central deste ano “Mobilidade 
sustentável: em segurança e com saúde”.
Esta iniciativa tem como objetivo promover mudanças comportamentais a favor da mobilidade ativa, do 
transporte público e de outras opções de mobilidade menos poluentes e mais inteligentes, os cidadãos 
europeus têm a oportunidade de participar em atividades dedicadas à mobilidade sustentável.

Semana Europeia da Mobilidade  
18 e 19 setembro 
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EDUCAÇÃO POSITIVA
Ações da Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária:

Torna-se primordial na infância e adolescência o desenvolvimento emocional, potenciando competências 
como a autoconsciência, a compreensão e comunicação de emoções, a regulação emocional, o autocontrolo, 
a consciência social, a tomada de perspetiva, a empatia e a assertividade. Neste sentido, decorrerão as Oficinas 
de Inteligência Emocional dirigidas aos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do Agrupamento de Escolas da Chamusca. 

O Programa de Mentoria é dirigido aos alunos do 2º e 3º ciclo, e consiste num conjunto de sessões que decorrem 
ao longo do ano letivo. Através da construção de uma relação de confiança entre mentor e mentorando, 
pretende-se promover competências comunicacionais e sociais e melhorar a autoestima do mentorando, 
assim como a sua motivação para as aprendizagens escolares.

Academias de Inteligência emocional 

Programa de Mentoria

1º ciclo – fevereiro 2022 | 2º ciclo – outubro 2021 | 3º ciclo - novembro 2021

2º e 3º ciclo

 para 

 Alunos
 Ações

emic@cm-chamusca.pt

924450632 

Para mais informações:
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Sabe-se que a prática de mindfulness ajuda a regular o estado emocional da criança, criando serenidade e 
quietude, através do notar das sensações. Este movimento de atenção despoleta informação à mente de que 
não existe perigo originando a regulação emocional e uma maior clareza na identificação e compreensão das 
próprias emoções.

É neste contexto que a EMIC irá realizar momentos de mindfulness com as crianças que frequentam o pré-
escolar do Agrupamento de Escolas da Chamusca, entre outubro de 2021 e junho de 2022.

Eu respiro atentamente
pré-escolar
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Aulas na natureza e no património 
alunos do 3º ciclo do AEC 

As aulas na natureza e no património têm como 
objetivo proporcionar momentos de aprendizagem 
em contexto fora da sala de aula num local na natureza, 
de forma a permitir um maior envolvimento com a 
aprendizagem e uma maior ligação, aproximação e 
conexão com o meio envolvente.
Para além de potenciar competências cognitivas, 
pretende-se também estimular o desenvolvimento 
motor e social, através de momentos de colaboração 
entre os docentes do 3º ciclo e o educador social da 
EMIC Chamusca, ao longo do ano letivo 2021/2022

Laboratório Móvel  
janeiro 2022

À semelhança de anos anteriores, o Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagem de Ciências, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática (CTEM) estará presente no Município da Chamusca no ano letivo 2021/2022.
Com este autocarro transformado e adaptado, pretende-se possibilitar aos professores, em articulação com a 
EMIC, a planificação de atividades inovadoras com o objetivo de complementar disciplinas como Estudo do 
Meio, Educação Física, Biologia, Ciências Naturais, Física, Química, entre outras.
O LabMóvel permite a aprendizagem através de inúmeras ferramentas para todos os níveis de ensino em 
ambiente informal, colaborativo e cooperativo.
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Sala do PIICIELT 

A sala do PIICIELT (sala do futuro) é um espaço de desenvolvimento de educação CTEM (ciências, tecnologias 
e engenharia e matemática). O técnico da EMIC constitui um apoio aos/às docentes por forma a serem estes/
as a utilizar este espaço para as aprendizagens integradas nas suas aulas.

Clube de Robótica 
1º e 2º ciclo - outubro a junho

No âmbito da dinamização de ambientes e atividades educativas 
inovadoras decorrerá, na Chamusca, o Clube de Programação e Robótica.
Com base na utilização de ferramentas inovadoras, esta iniciativa 
pretende promover o conhecimento cientifico-tecnológico bem como 
estimular a criatividade, autonomia e experimentação permitindo o 
desenvolvimento da capacidade de elaborar hipóteses na resolução de 
problemas.
O Clube de Programação e Robótica decorrerá ao longo do ano letivo 
2021/2022, através de sessões semanais dinamizadas pelo educador 
social da EMIC Chamusca, com início em outubro de 2021.

EDUCAÇÃO PELA INOVAçÃO
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Kids Tech – nos jardins de infância

Expressão e Animação musical – Prof. João Ferreira – A. C. Cantar Nosso   

de outubro a junho mensalmente

de outubro a junho quinzenalmente  

É uma atividade lúdica e pedagógica que vai do desenho digital à programação com mini robôs e visa facilitar 
e disponibilizar conteúdos educativos que podem ser utilizados como ferramenta de trabalho no dia a dia do 
pré-escolar, visando a inovação das práticas educativas e a melhoria dos resultados de aprendizagem.

Atividades complementares
Coadjuvação dos Docentes no Pré-escolar 

Porque a Escola acompanha a vida, as estações do ano determinam grande parte dos conteúdos abordados 
bem como as efeméride e festividades.  As atividades privilegiam sempre a prática do canto, entoação e 
melódica, jogos de pulsação e jogos de movimento. O processo criativo associado às melopeias, lengalengas 
e cantigas.  

Iniciação à prática Instrumental- A. C. Cantar Nosso   

Expressão motora – Gabinete de Desporto da C.M.C.     

de outubro a junho quinzenalmente 

de outubro a junho quinzenalmente 

Esta atividade visa o contacto com a música, explorando as capacidades vocais, corporais e de manuseamento 
de instrumentos, introduzindo variadas formas de expressão, alargando as capacidades psicomotoras das 
crianças.

Esta atividade possibilita um desenvolvimento progressivo da consciência e do domínio do corpo, onde 
a criança aprende: a conhecer e a usar melhor o seu corpo, criando uma imagem favorável de si mesma; 
a participar em formas de cooperação e competição saudável; a seguir regras para agir em conjunto; a 
organizar-se para atingir um fim comum aceitando e ultrapassando as dificuldades e os insucessos.
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Mexe-te: Expressão Corporal 
de outubro a junho quinzenalmente 

A atividade mexe-te decorre no ensino pré-escolar sendo composta por três áreas:

A DANÇA é uma das formas de expressão que proporciona momentos de grande prazer às crianças. A 
criança, através do lúdico aprende a jogar com o corpo, com o espaço e com o movimento. 
A dança torna-se num veículo educacional que potencia as capacidades lúdico-expressivas, que num contexto 
criativo possibilita construções performativas únicas. 

YOGA é trata-se de um treino físico e mental que favorece a capacidade de concentração, a autoconsciência 
e a autorregulação emocional. A prática continuada ajuda as crianças a tomarem decisões mais conscientes, 
aprender a abrandar e focar a atenção, viver no presente sem julgamento ou crítica. 

FIT: As boas práticas saudáveis 
complementam a atividade física 
no desafio diário pela saúde, 
bem-estar e sucesso escolar.  A 
alimentação, o descanso, o brincar 
e lazer são temas significativos na 
prestação académica das crianças 
e devem ser tidas na equação para 
a vida escolar.



28 Plano Anual de Atividades

Pré-leitores na Biblioteca Municipal 
de outubro a junho mensalmente 

As leituras são arrumadas em casas 
imaginárias. Não por título nem por 
autor. Por sentimento. Ler histórias 
é um ato de afeto, de cuidados e de 
proteção. É a construção de uma 
ponte entre o simbólico e o existencial. 
Desenvolve aprendizagens e reforça 
vivências, maneiras de estar e ver 
o mundo. Ler histórias é habitar as 
palavras contidas nos livros. 
Ao alimentarmos as leituras, elas 
ganham nova dimensão, as crianças 
crescem por dentro e o mundo passa 
a fazer mais sentido. 
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Atividades de Animação e Apoio à Família
(AAAF) 

Jardins de Infância do Concelho      
durante o ano letivo e pausas letivas 

As atividades de animação e apoio à família (AAAF) visam dar uma resposta lúdica e educativa às necessidades 
das famílias, apoiando-as na educação da criança, tendo em vista a sua integração equilibrada na vida em 
sociedade. Asseguram, ainda, o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e/ou depois do 
período diário de atividades educativas, hora do almoço e durante os períodos de interrupção das atividades 
educativas.



30 Plano Anual de Atividades 30

Codocência no 1º Ciclo

Expressão Musical       

Expressão Motora - Gabinete de Desporto da C.M.C.      

Clube de Leitura ODS – Biblioteca Municipal 

de setembro a junho semanalmente

de setembro a junho semanalmente

de setembro a junho mensalmente 

Respeitando as orientações curriculares do 1º ciclo, as atividades são organizadas por aprendizagens essenciais, 
nomeadamente: a experimentação e criação; competências de exploração/experimentação sonoro-musicais, 
improvisação e composição musical; Interpretação e comunicação. As competências relativas à performance/
execução musical, bem como comunicar e partilhar publicamente as performances e/ou criações. Na área 
da apropriação e reflexão: competências referentes a processos de discriminação, análise, comparação 
de elementos sonoro-musicais, assim como a preocupação na apropriação de terminologia e vocabulário 
específico da Música, de modo a que se consiga fundamentar uma reflexão crítica sobre os universos musicais.

Esta atividade possibilita um desenvolvimento progressivo da consciência e do domínio do corpo, onde 
a criança aprende: a conhecer e a usar melhor o seu corpo, criando uma imagem favorável de si mesma; a 
participar em formas de cooperação e competição saudável; a seguir regras para agir em conjunto; a organizar-
se para atingir um fim comum aceitando e ultrapassando as dificuldades e os insucessos.

O “Clube de Leitura ODS” (SDG Book Club) das Nações Unidas, foi lançado na Feira do Livro Infantil de Bolonha 
de 2019, e tem como objetivo potenciar o livro e a leitura como ferramentas de reflexão e sensibilização das 
crianças, dos 6 aos 12 anos de idade, para a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 



31Ano letivo 202 1  | 2022

Atividades de Enriquecimento Curricular

Pequenos heróis 

Vila Utopia      

Educ’arte 

1º semestre 

2º semestre 

de setembro a junho semanalmente

O Projeto Pequenos Heróis destaca diferentes estratégias que permitem promover o desenvolvimento das 
crianças, através de uma ação conjunta entre a escola, as famílias e a comunidade, num sentido comunitário, 
livre de planos curriculares e planificações gerais e pré-feitas, aberto à inclusão e à promoção pessoal e coletiva. 
O presente programa tem como objetivo geral trabalhar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) que foram definidos em 2015, fazendo parte da Agenda 2030. Para além desta de respeitar as diretrizes, 
esta AEC orienta-se pela metodologia da Educação para a Felicidade: promover um estilo pessoal mais otimista 
e positivo, sendo antes de mais um bom modelo de bem-estar e felicidade para as crianças. 

Vila Utopia – Pequenos Inventores promove o desenvolvimento das capacidades criativas e expressivas dos 
alunos do 1º ciclo, proporcionando a aprendizagem de competências e de noções sociais de sustentabilidade, 
cidadania e comunidade, articulando o desenvolvimento do conhecimento artístico, no que toca à importância 
do papel das artes nos processos de estruturação cognitivos e sócia afetivos.
Introduzimos lego e a plataforma ubbu na AEC de “Vila Utopia”, visto que ajuda a preparar as crianças e jovens 
dos 6 aos 12 anos para o futuro contribuindo para que desenvolvam o pensamento lógico, e que aprendam a 
solucionar problemas para que sejam cidadãos mais hábeis e conscientes.

O projeto EDUC’ARTE permite a integração da expressão musical, dramática e plástica, através da exploração 
criativa das crianças nos projetos de Vila Utopia e Pequenos Heróis, incluindo diferentes métodos pedagógicos, 
como o contato com profissionais de diversas áreas do meio artistico.
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Educação Física - Gabinete de Desporto da C.M.C.          
de setembro a junho quinzenalmente 

Esta atividade possibilita um desenvolvimento progressivo da consciência e do domínio do corpo, onde 
a criança aprende: a conhecer e a usar melhor o seu corpo, criando uma imagem favorável de si mesma; a 
participar em formas de cooperação e competição saudável; a seguir regras para agir em conjunto; a organizar-
se para atingir um fim comum aceitando e ultrapassando as dificuldades e os insucessos.
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Mexe-te: Expressão Corporal         
de setembro a junho quinzenalmente 

A DANÇA é uma das formas de expressão que proporciona momentos de grande prazer 
às crianças. A criança, através do lúdico aprende a jogar com o corpo, com o espaço e com o 
movimento. 
A dança torna-se num veículo educacional que potencia as capacidades lúdico-expressivas, que 
num contexto criativo possibilita construções performativas únicas. 

YOGA é trata-se de um treino físico e mental que favorece a capacidade de concentração, 
a autoconsciência e a autorregulação emocional. A prática continuada ajuda as crianças a 
tomarem decisões mais conscientes, aprender a abrandar e focar a atenção, viver no presente 
sem julgamento ou crítica. 

FIT: As boas práticas saudáveis complementam a atividade física no desafio diário pela saúde, 
bem-estar e sucesso escolar.  A alimentação, o descanso, o brincar e lazer são temas significativos 
na prestação académica das crianças e devem ser tidas na equação para a vida escolar.
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do A Quantos Queres é a agenda dos serviços educati-
vos do Município da Chamusca e pretende ser uma 
ponte de acesso a uma programação diversa com o 
objetivo de formar cidadãos ativos, pensantes e emo-
cionalmente ricos. 
A nossa proposta de atividades é pensada de modo 
a desenvolver o gosto e a diversidade cultural valori-
zando e contribuindo para as aprendizagens e para 
novas formas de apropriação e construção do conhe-
cimento.
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Somos do Avesso desde 2018. O nosso foco está no desenvolvimento 
de atividades culturais, na promoção e implementação de projetos 
de educação e formação para cidadãos de todas as idades de forma 
a divulgar trabalhos criativos multidisciplinares; apelando à sensibi-
lização para a atividade artística; e desenvolvendo projetos de apoio 
à comunidade promovendo o acesso à cultura e a criação de novos 
públicos! 
Gostamos de Virar o Mundo do Avesso e Trocar as Voltas à Arte. Esta é 
a (re)criação de um modelo artístico-pedagógico que relaxa as linhas 
limite dos atuais modelos educativos. Seguimos Do Avesso pela Arte 
e Cultura! Fazemos Ver. Vemos Fazer. Fazemos Fazer. 

Artes do Avesso 

Associação Cultural

Dos 11 aos 21 anos (Gratuito) 
18h00-19h30, terças, sextas e sábados
Info: associacaoartesdoavesso@gmail.com | 919 209 151
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 dos serviços Educativos
 Agenda

A Grande Viagem do Pequeno Mi 

LEONOR MARQUESA DE ALORNA 

1º ciclo – 11 a 15 de outubro  

1º ciclo - data a definir

Em cima de uma grande mesa, uma bailarina dança. Dança em silêncio. O público, sentado à sua volta, 
observa-a de perto. Ela dança para que este decifre como são e de onde vêm os seus passos, os seus gestos, 
a sua figura em movimento. Estará a pensar na geografia de um corpo que vê à sua frente, ou numa sopa de 
legumes quase pronta para o almoço? Como se juntam aspetos do que a bailarina vê no momento em que 
dança para um grupo de crianças, com os micro movimentos, olhares e poses do público enquanto observa? 
Mi neste caso, é uma abreviação de micro movimento. Um espetáculo sobre o poder da imaginação inspirado 
na obra de Sandro William Junqueira. Uma criação de Madalena Victorino, cocriação e interpretação: Beatriz 
Dias, Ana Raquel Martins, assistência Artística: Guilherme Serrado, Matilde Real. 

A marquesa de Alorna teve a infância marcada pela execução pública dos seus avós, os marqueses de Távora, 
acusados de um suposto atentado contra o rei D. José I, e pelo consequente enclausuramento de toda a família. 
Então com 8 anos, foi enviada para o convento de São Félix em Chelas, onde permaneceu até aos 26 anos. Ali, 
Leonor manteve uma correspondência secreta com o pai, que a tentou educar à distância. Tornou-se uma 
escritora consagrada e uma mulher que nunca se deixou dominar, desafiando o poder político e a Igreja em 
busca de justiça e liberdade.
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Os Grandes não têm grandes ideias    

Viagens na minha terra – Visita pedagógica ao concelho  

1º ciclo - data a definir

de janeiro a junho

Constança viaja com Ninguém, um amigo de infância, para Lado Nenhum. Transporta consigo um monte de 
preocupações, experiências vividas e aprendidas fechadas em malas e caixas.

Gosta de palavras novas, do seu significado e da sua utilidade ou inutilidade. As dúvidas que pairam nas 
cabeças destes amigos são as mesmas de algumas crianças e alguns adultos: o planeta, a escola, as regras, 
governo e governar e porquê trabalhar? Juntos vão descobrir e nós também que afinal os Grandes não têm 
grandes ideias, mas nós que somos pequenos ainda vamos a tempo de mudar.

Destinado aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo este projeto tem por objetivo o conhecimento, a valorização e a 
preservação do património cultural material e imaterial edificado e não edificado do concelho. Este projeto de 
carácter lúdico, irá permitir a aproximação e apropriação da cultura e o património local.
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Creactivity Lab - Fundação ”la Caixa”  
1º ciclo ao secundário - data a definir

O “Creactivity” é um espaço concebido para despertar o engenho, a destreza e a criatividade das crianças. Este 
projeto itinerante tem como objetivo fomentar a conceção e o desenvolvimento de soluções originais para 
problemas simples. Os alunos participam em workshops com materiais do dia-a-dia e com ferramentas de 
baixa e alta tecnologia para dar vida às suas próprias ideias.
O EduCaixa é o programa que engloba toda a oferta educacional da Fundação ”la Caixa”, cujo objetivo é 
fomentar e promover a transformação da educação e, desta forma, responder às necessidades da sociedade 
do século XXI. 
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de Incentivo ao Estudo
 Programas

Plataforma Educacional Virtual - Escola Virtual
1º ciclo durante o ano letivo 

A plataforma está disponível para todos os alunos e docentes do 1º ciclo para dois anos letivos. Ao 
Professor a Escola Virtual oferece o maior banco de recursos educativos digitais, ferramentas de edição 
para criação de aulas interativas personalizadas, uma área de preparação de testes e a possibilidade 
de partilhar materiais e atribuir tarefas às turmas a partir da plataforma. Os Alunos podem estudar a 
qualquer hora, tendo acesso a aulas interativas e exercícios com autocorreção nas principais disciplinas. 
Além do Professor, também os Encarregados de Educação podem acompanhar o progresso dos alunos, 
através dos relatórios de evolução. 

Oferta do Município da Chamusca no âmbito do PIICIELT II. 
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Make It – Dream Lab - CAF
2º e 3º ciclo

O Make it - Dreamlab, é um espaço onde o seu filho se vai divertir, criando através de trabalho colaborativo 
por projeto, e onde vai receber apoio nas diversas disciplinas (Português, Matemática, Inglês, Ciências, Artes, 
Educação Física), enquanto desenha, constrói e gere um projeto com impacto na escola e na comunidade!
O processo assenta nos princípios da: criatividade, colaboração, cooperação, autonomia e aprendizagem. Este 
projeto decorre no horário em que as crianças não têm componente letiva, manhã ou tarde, e pretende ser 
uma alternativa válida de escola a tempo inteiro!

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO:
TLM.: 962 525 121 E-MAIL: educacao@cm-chamusca.pt

Bolsas de Estudo do Ensino Superior 

A Câmara Municipal da Chamusca, atenta às dificuldades socioeconómicas que muitas vezes impedem o 
acesso e frequência do ensino superior, tem disponível o programa de bolsas de estudo e mérito de apoio 
aos estudantes do concelho que frequentam o ensino superior. Estas bolsas são atribuídas no âmbito do 
projeto Acredita.Vive, dinamizado pelo Município, e que visa a promoção das competências académicas 
e profissionais dos seus munícipes, de forma a promover o desenvolvimento do Concelho. As datas deste 
programa: novembro - abertura do prazo de candidaturas; fevereiro/março- entrega das bolsas. 

Mais informação no Matriz 21-Gabinete para a Juventude.
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Gabinete para a Juventude
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e Boas Práticas
Inovação 
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No âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular – Pequenos Heróis- e nas Atividades de Animação e 
Apoio à Família, esta atividade será vivida e experienciada de uma forma mais intensa. São os nossos pequenos 
heróis que se organizam e em conjunto trabalham para esta iniciativa com um objetivo comum: “direito de 
uma criança crescer numa família”, promover o acolhimento familiar de crianças e reduzir o número de crianças 
institucionalizadas.

É um projeto inovador de ensino “não-formal”, direcionado para o desenvolvimento de soft-skills onde 
se pretende trabalhar num formato de “hands-on”, com jovens do ensino Secundário e Profissional que 
demonstrem querer e vontade em aprofundar conhecimentos e, em fazer acontecer na vida e negócios. A 
introdução destas temáticas nas atividades escolares, permite motivar jovens que desde cedo pretendem 
Fazer Acontecer, e que não encontrem na escola os conhecimentos e apoios necessários para desenvolverem 
os seus projetos e ideias. Palestras Motivacionais; Mentoria; Bootcamp; Programa de TV; Concurso Municipal + 
Viagem Empreendedora.

Mais informação no Matriz 21-Gabinete para a Juventude.  

O Município da Chamusca incorpora as orientações da Agenda 2030 nas suas estratégias e planos municipais 
e considera a saúde um bem público que nos compete defender, com políticas ativas de promoção de estilos 
de vida saudáveis. Para permitir que todos possam ter estilos de vida mais saudáveis, o Município da Chamusca 
criou a Missa Sadia, uma missão muito importante, mas que também vai ser muito divertida. 

Missão Pijama           
de outubro a novembro 

Academia Faz Acontecer         

Agentes Vitamina

data a definir 
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Entidades Parceiras

O Município da Chamusca considera que um trabalho feito em parceria e que envolve a comunidade é sempre 
um trabalho mais abrangente e equitativo, deste modo e acreditando nesta premissa, agradecemos a todos 
os nossos parceiros: Agrupamento de Escolas da Chamusca; Junta de Freguesia da Carregueira; Junta de 
Freguesia de Vale de Cavalos; Junta de Freguesia de Ulme, Junta da União de Freguesias Chamusca e Pinheiro 
Grandes; Junta da União de Freguesias Parreira e Chouto; Universidades e Academias Sénior; Associação 
de Encarregados de Educação; a Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial da Chamusca; Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Chamusca; Santa Casa da Misericórdia;  Unidade de Cuidados na 
Comunidade; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Chamusca; Sistema Nacional Intervenção Precoce 
na Infância – Pólo da Chamusca e Golegã; Chamusca Basket Clube; União Desportiva da Chamusca; Associação 
Artes do Avesso; Associação Tempos Brilhantes; Associação Cantar Nosso; Resitejo.

Agradecemos também a todas as associações e IPSS do concelho, bem como às empresas e cidadãos que 
individualmente demonstram e contribuem connosco para uma educação plena.  



ENTIDADES PARCEIRAS

A. E. E.
CHAMUSCA



Z ã™ úZ Z Z »Ç úŸ

~ ÄZ ~Äé Äâ ëä áë Ñà Äâ èä

éê éè Äâ èë Äá
Ñâ~ÑØ{ ~ä çÄéZã{ç {Zãä ç è ê Ç{ á

Ñâ~ÑØ{ è ä ç éZÅä ç Zãä ç è ê Ç{ á
{Ç Äâ ~{Zljmj

Gabinete de Educação - Contactos: 249 769 100 
email: educacao@cm-chamusca.pt
www.cm-chamusca.pt/educacao


