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Mulher
A mulher não é só casa

mulher-loiça, mulher-cama
ela é também mulher-asa,

mulher-força, mulher-chama

E é preciso dizer
dessa antiga condição
a mulher soube trazer
a cabeça e o coração

Trouxe a fábrica ao seu lar
e ordenado à cozinha

e impôs a trabalhar
a razão que sempre tinha

Trabalho não só de parto
mas também de construção
para um filho crescer farto
para um filho crescer são

A posse vai-se acabar
no tempo da liberdade

o que importa é saber estar
juntos em pé de igualdade

Desde que as coisas se tornem
naquilo que a gente quer
é igual dizer meu homem

ou dizer minha mulher

Ary dos Santos
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Este plano tem por objetivo apresentar as ativida-
des e as ações desenvolvidas pelo Município da 
Chamusca na área da Educação. As atividades neste  
documento estão organizadas por público-alvo. 
Desta forma, apresentamos em código de cores os 
diferentes públicos para os quais se destinam estas 
atividades. Quando as atividades são para mais do 
que um público, far-se-á a respetiva referência com 
o código de cores. 

Apresentamos a legenda dos publicos-alvo: 

Pré-Escolar

1.º Ciclo

2.º e 3.º Ciclo

Secundário

Comunidade Educativa
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A Agenda 2030 das Nações Unidas foi criada com o objetivo de ser “um plano de ação para as pessoas, para o 
planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. (…) Estamos de-
terminados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o 
mundo para um caminho sustentável e resiliente. Ao embarcarmos nesta jornada coletiva, comprometemo-nos 
que ninguém seja deixado para trás.”
É por aqui que caminhamos, no compromisso de que ninguém é deixado para trás e, desta forma, para além 
de reforçarmos a premissa de que a Educação é um bem público, um bem comum e global e uma base para 
garantir a realização de todos os outros direitos, concretizamos outra prioridade, que tem com base no 5º ob-
jetivo OSD: “Igualdade de Género e Desenvolvimento Sustentável”.
A igualdade de género é um elemento fundamental para a cidadania e para a construção de uma verdadeira 
democracia, para que rapazes e raparigas, possam ter as mesmas responsabilidades e oportunidades. A Igual-
dade de Género não é uma questão de mulheres, é uma questão de direitos humanos.

oPrefáci

IGUALDADE DE GÉNERO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

5º Objetivo Para Transformar o nosso Mundo
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da UNESCO

“
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As questões de género fazem parte do quotidiano de todos e, em particular, das crianças. E, naturalmente, da 
vida das escolas. A escola continua a ser o local privilegiado onde rapazes e raparigas se preparam e compre-
endem a vida, cidadãos e cidadãs plenos, em direitos e deveres. 
Acreditamos na escola como agente de mudança, enquanto ambiente de aprendizagens ativas, onde as crian-
ças crescem nas suas capacidades: pensar, raciocinar, decidir, refletir e na capacidade de se entenderem e se 
relacionarem com os outros. Acreditamos na escola como co-construtora de saberes, identidades e cultura. A 
escola é o lugar central de todos os processos de cidadania, em que a família e a comunidade se devem en-
quadrar e integrar. 
Para caminhar no sentido de uma sociedade mais plural, assumimos o compromisso de apoiar e incentivar as 
práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento pessoal e social e que se materializem numa verda-
deira mudança cultural. Para que as diferenças, que efetivamente existem entre géneros, não continuem a ser 
sinónimo de desigualdade.
Defender a igualdade de género é defender os mesmos direitos para todas as pessoas, sejam homens ou mu-
lheres. Quantas vezes escolheu dizer “corres como uma menina” ou “porta-te como um homem”?
Nós escolhemos caminhar juntos, em pé de igualdade. 
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Às vezes é importante olharmos para trás antes de planearmos o futuro. Às vezes precisamos de olhar com 
atenção e tentar perceber como chegámos aqui. Quem somos hoje? Que valores transmitimos? É esta a edu-
cação que idealizámos? Como serão os homens e mulheres de amanhã?
No caminho que delineamos e traçamos hoje, procuramos a orientação e a sabedoria para um percurso mais 
firme e seguro. Olhamos para trás e recentramo-nos no que é verdadeiramente importante, na magna carta: A 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
No seu preâmbulo e no Artigo 1.º, a Declaração proclama inequivocamente os direitos inerentes de todos os 
seres humanos: “... Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.” Na Constituição 
da República Portuguesa, recordamos que o princípio da igualdade e da não discriminação é estruturante na 
sua formulação. A promoção da igualdade entre homens e mulheres veio a ser constitucionalmente assumida 
pelo Estado como tarefa fundamental. A participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política é 
considerada condição e instrumento de consolidação do sistema democrático.
Falar de democracia é falar de cidadania. A escola é o local privilegiado para a prática deste exercício. Segundo 
as diretrizes do Ministério da Educação, os alunos devem ter uma educação numa base humanista, que reforce 
as competências e os valores para uma vida em sociedade. A escola deve ser democrática e democratizante, 
aberta à diversidade e à diferença e que promova diariamente a autonomia, a cooperação, a solidariedade e o 
respeito. Uma escola que dá espaço para que estes processos aconteçam, onde alunos e alunas possam ganhar 

Introdução

TODOS OS SERES HUMANOS NASCEM LIVRES E IGUAIS EM 
DIGNIDADE E EM DIREITOS.

Art.º 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos
“
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voz, possam aprender e escutar, é uma escola que ajuda a crescer.  Crescer não significa fechar a porta à infân-
cia. Significa respeitar os tempos para fazer perguntas, escutar anseios, medos, descobertas, conhecimento.  É 
o lugar para cultivar o respeito. Por mim, por si, pelo outro, por todos. 
Todas as atividades selecionadas pelo Município, para esta temática, têm por objetivo o reforço das aprendi-
zagens e das áreas essenciais indicadas pelo Ministério da Educação.  A nossa oferta educativa é diversificada 
e procura ser uma ponte de acesso a novas formas de conhecimento, reforçando a importância dos Direitos 
Humanos e da Igualdade de Género.
Fazendo o paralelismo com as áreas de aprendizagem e das várias literacias, esta temática encontra fundamen-
to na área designada como Conhecimento do Mundo, que engloba a cidadania. Nas áreas das artes são inú-
meras as autoras que se destacam. Na Literatura, assinala-se o centenário de nascimento de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, nas ciências destacam-se Adelaide Cabete, Carolina Beatriz Ângelo - a primeira mulher a 
votar em Portugal - e Leopoldina Ferreira Paulo, a primeira mulher a doutorar-se na Universidade do Porto. Na 
história de Portugal, Natália Correia e Maria de Lurdes Pintassilgo, a única mulher Primeiro-Ministro. Na história 
universal, são inúmeras as referências de homens e mulheres que lutaram pela democracia, pelos direitos hu-
manos e pela igualdade de género, nomeadamente António Guterres, secretário-geral da ONU. 
Na nossa prática reforçamos que o processo é tão ou mais importante que o resultado. A pergunta é tão ou 
mais importante que a resposta e, neste sentido, procuramos formas de valorizar as competências inatas que 
todas as crianças têm: o entusiasmo, o divertimento e o prazer de aprender. 
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ano letivo
Abertura do 

11 de setembro’19
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O Município da Chamusca e o Agrupamento de Escolas da Chamusca deram as boas-vindas a toda a comuni-
dade educativa  e apresentaram o tema geral que marca este ano letivo: a igualdade de género. Neste encontro 
estiveram presentes mais de uma centena de professores, técnicos de educação e outros agentes de educação, 
para serem recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, pelo Diretor do 
Agrupamento de Escolas da Chamusca, Fernando Miranda e pela Vereadora da Educação, Cláudia Moreira. 
Neste arranque enalteceu-se a relação de complementaridade e de cooperação entre o Município e o Agrupa-
mento de Escolas da Chamusca. Reforçou-se “o envolvimento e a capacitação das nossas crianças e jovens, o 
potenciar da sua relação com a comunidade é um trabalho de todos”, afirmou Paulo Queimado. O Diretor do 
Agrupamento de Escolas da Chamusca, professor Fernando Miranda, apresentou no ano letivo transato “resul-
tados escolares muito satisfatórios, com várias situações de melhoria” e que isso se deve às medidas de promo-
ção do sucesso escolar, ao bom ambiente educativo, à boa relação professor-aluno e ao trabalho das equipas 
multidisciplinares a EMIC – Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária e EMAEI – Equipa Multidisciplinar 
da Apoio à Educação Inclusiva. Salientou a importância de novas práticas de inovação nas aprendizagens de 
modo a melhorar os resultados. 
A Vereadora da Educação, Cláudia Moreira, apresentou o plano e o tema agregador “Igualdade de Género” - o 
quinto 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 “Em pé de igualdade”. A educação contribui para o aperfei-
çoamento da sociedade”, afirmou a Vereadora na sua intervenção, evidenciando que “podemos projetar na 
educação os nossos sonhos para um mundo melhor”.  

11 de setembro de 2019

Cerimónia 
de abertura 
do Ano letivo
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A aprendizagem ao longo da vida é inerente ao processo 
de aprendizagem e ao desenvolvimento humano. As cons-
tantes alterações tecnológicas, as adaptações de metodolo-
gias, os programas curriculares, a flexibilização do ensino, a 
multidisciplinaridade e as próprias dinâmicas das famílias e 
das escolas, exigem cada vez mais flexibilidade e adaptação 
dos técnicos e dos docentes. 
Estas exigências fazem da aquisição de conhecimentos um 
fator importante para o bom desempenho dos indíviduos 
e impulsionam a certificação de competências numa sim-
biose entre o aprender e o fazer. Neste contexto, as forma-
ções para as Assistentes Operacionais e para os Docentes 
são entendidas como aprendizagem ao longo da vida, com 
o objetivo de melhorar os seus conhecimentos, aptidões e 
competências. 

Formações 
Assistentes 
Operacionais 
e Docentes



13Ano letivo 2019 | 2020



14 Plano Anual de Atividades

 

A Educação Positiva teve origem nos anos 20 com as ideias de Adler e Drekus. Mas só a partir dos anos 80, 
foram divulgados os benefícios desta prática educativa. Os fundamentos da Educação Positiva procuram esta-
belecer um modelo para compreender melhor o comportamento das crianças. Baseada na comunicação, no 
amor e na empatia, a Educação Positiva propõe uma educação com respeito e firmeza, onde não se inclui o 
controlo excessivo ou a permissividade. Através da Educação Positiva aprendemos a centrar-nos em potenciar 
habilidades nos nossos filhos para que possam ser capazes de solucionar problemas por eles mesmos. 
A Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária (EMIC) propõe-se através desta metodologia atuar sobre 
a gestão de comportamentos e emoções que permitam desenvolver competências, atitudes e condutas sau-
dáveis nas crianças e jovens. Propõe-se ainda a fomentar a construção de relações positivas entre pares e em 
comunidade, através do autoconhecimento e coesão grupal. Para além destas práticas junto das crianças e dos 
jovens, a equipa promove oficinas para educadores e cuidadores onde se aprofunda o conhecimento sobre o 
desenvolvimento das crianças e jovens. 

Plano Integrado Inovador de Combate  
ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo (PIICIELT)

EIXO 4: EDUCAÇÃO POSITIVA
Ações da Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária (EMIC): 
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Educação Positiva:

1. Academia de Inteligência emocional
 1.1. Programa “Auxiliar Cinco estrelas”
 1.2. Receção ao Novato
 1.3. Oficina Inteligência Emocional em escola

2. Mentorias:
 2.1. Sessões de Mentoria em Escola
 2.2. Brainstorm – Sessões Mentoria Matriz 21

3. Educação Parental Positiva e Consciente:
 3.1. Oficinas com Pais – Pré-escolar
 3.2. Oficinas com Pais– 8 aos 18 anos
 3.3. Coaching Parental Individual 

4. Oficinas Criativas de Meditação Mindfulness
 4.1. Formação Meditação Mindfulness
 4.2. Oficinas Meditação Mindfulness

5. Escolas Empreendedoras
 5.1. Concurso Anual do Empreendedorismo 
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1.1. Programa Auxiliar Cinco Estrelas 

As Assistentes Operacionais são o braço direito da educação. Cada vez estas técnicas são chamadas a desem-
penhar um papel na inclusão de todas as crianças e em parceria com o Educador/Docente desenvolverem um 
trabalho colaborativo, de forma a dar uma resposta adequada às necessidades das crianças. Essa valorização 
das funções das Assistente Operacionais torna essencial a sua formação, de modo a garantir um bom desem-
penho do seu serviço. Neste âmbito foi posto em prática o programa “Auxiliar 5 Estrelas” destinado a todas 
as Assistentes Operacionais do pré-escolar e 1º ciclo. O objetivo destas formações é facilitar a transmissão de  
conceitos ligados ao desenvolvimento de competências socio-emocionais, psicolinguísticas e sociocognitivas, 
em que o domínio de técnicas de relaxamento, a valorização do lúdico e do jogo simbólico, permitirão incre-
mentar o potencial de aprendizagem e o nível adaptativo de todas as crianças no Município da Chamusca.

1.2. Receção ao Novato - Transição Positiva de ciclos

16 a 20 de setembro

O projeto “Receção ao Novato” é uma iniciativa do Município da Chamusca, em parceria com o Agrupamento 
de Escolas da Chamusca, e tem o objetivo de ajudar os alunos na transição entre ciclos de ensino, sobretudo 
na adaptação a uma nova escola e a um novo contexto de aulas. Os técnicos esclarecem os alunos sobre os 
horários, as disciplinas, dão a conhecer os vários espaços da nova escola e respondem às dúvidas dos jovens. 
Esta é mais uma medida integrada no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria 
do Tejo (PIICIE-LT). O acolhimento e integração dos alunos do 5º ano é uma forma de promover a transição 
positiva entre ciclos. 

de setembro a junho

 1. ACADEMIA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL:
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1.3. Oficina Inteligência emocional em escola

 de setembro a junho

As Oficinas consistem em sessões lúdico-pedagógicas, onde se pretende facilitar a identificação e expressão 
de sentimentos e emoções, de modo a favorecer a gestão dos sentimentos, a resolução de conflitos, o autoco-
nhecimento, a autoestima e a empatia, tendo por objetivo final a promoção da saúde emocional, através do 
desenvolvimento da inteligência emocional (IE) das crianças e jovens de modo a potenciar o seu desempenho 
académico, sucesso escolar e motivação.

2. MENTORIA:

2.1. Sessões de Mentoria em Escola

 de setembro a junho

A prática deste programa, para além de promover o desenvolvimento integrado e favorecer o desenvolvimento 
de competências transversais de carácter psicossocial, proporciona um aumento do desempenho escolar médio. 
As melhorias das aprendizagens e o sucesso escolar são reforçadas, resultado que favorece o bem-estar geral 
e específico dos alunos, esperança e satisfação com a escola e vida.
Para ter acesso a este Programa de Mentoria informe-se com o Diretor de Turma. 

2.2. 
2.2. Brainstorm – Sessões Mentoria Matriz 21

de setembro a junho

A Matriz 21 - é o Gabinete para a Juventude do Munícipio da Chamusca, ou seja, uma valência  polivalente que 
visa o desenvolvimento e o favorecimento integral dos jovens. No âmbito das mentorias, desenvolvidas por psi-
cológos clinicos e educador social, pretende-se  melhorias das aprendizagens e o sucesso escolar são reforçadas, 
resultado que favorece o bem-estar geral e específico dos alunos, esperança e satisfação com a escola e vida. 
Para ter acesso a este programa basta enviar um email para: emic@cm-chamusca.pt e marcar uma hora de acordo 
com agenda dos jovens. 
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crescer

Elogiar afeto

brincar

relação positiva

cooperação
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crescer

relação positiva

3. EDUCAÇÃO PARENTAL POSITIVA E CONSCIENTE:

3.1. Oficinas com Pais 

de outubro a junho 

O objetivo destas oficinas é a de potenciar a formação parental e ajudar os pais a compreender melhor as suas 
próprias necessidades e as dos seus filhos. Estas oficinas vêm fortalecer as relações entre Pais e Filhos, através de 
comportamentos positivos – brincar e recompensar, encorajar a imposição de limites efetivos; definição de regras 
claras; e compreender a importância do elogio e do reconhecimento dos aspetos positivos dos filhos(as).
As oficinas são orientadas pelas Psicólogas Clínicas e Educador Social da EMIC e destinam-se a pais ou cuidadores 
de crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos. 
O Programa oferece um forte suporte do grupo e materiais de apoio no desenvolvimento do mesmo. É desen-
volvido com base na abordagem Incredible Years (Anos Incríveis), uma metodologia desenvolvida por Carolyn 
Webster-Stratton. Os workshops são de inscrição livre e acessível a todos os pais e cuidadores. 
Para mais informações e inscrições pode contactar: emic@cm-chamusca.pt

3.2. Oficinas com pais 
de novembro a junho

Através de estratégias, como a utilização de ordens específicas, a modelagem de comportamentos, a escuta ativa, 
a disciplina assertiva e o elogio, estas oficinas têm como objetivo apoiar os pais/cuidadores a lidar os desafios da 
adolescência. Pretende-se promover a resolução de problemas, a satisfação com a parentalidade e melhorar a 
comunicação entre pais e adolescentes. Os workshops são de inscrição livre e acessível a todos os pais e cuidadores. 
Para mais informações e inscrições pode contactar: emic@cm-chamusca.pt 

3.3. Coaching Parental

de outubro a junho 

Esta formação é feita a pensar nas dificuldades que pais e filhos encontram no relacionamento do seu dia-a-dia. 
O Coaching Parental é uma abordagem pela positiva. Esta atividade visa explorar o conhecimento teórico-prático 
dos conceitos de Coaching Parental e de algumas técnicas a ele subjacente. Através do Coaching Parental, os pais 
e cuidadores poderão compreender-se e conhecer-se um pouco melhor, bem como aos seus filhos. Os pais são 
sempre os maiores especialistas na sua família e aqueles que melhor conhecem as suas dinâmicas e o que melhor 
funcionará com ela. Para mais informações pode contactar: emic@cm-chamusca.pt
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4.1. Formação Meditação Mindfulness 

3, 6, 18 e 26 de setembro

A formação em Mindfulness tem como objetivo a capacitação dos técnicos da EMIC, Educadores(as) de Infância 
e Professores(as) do 1º CEB para a implementação de Oficinas de Meditação Mindfulness dentro da sala de aula. 
Estas oficinas consistem num programa de promoção de competências socioemocionais cujas temáticas serão, 
entre outras, o relaxamento, gestão de stress, tolerância à frustração, emoções, afetos e meditação com crian-
ças. Os Docentes terão oportunidade de experienciar a Meditação Mindfulness e adquirir conhecimentos para 
dinamizar oficinas que permitam aos alunos e professores conhecerem-se melhor, aumentando o espírito de 
entreajuda e potenciando um ambiente escolar propício à aprendizagem, bem-estar emocional, motivação e ao 
sucesso escolar.

4.2. Oficinas de Meditação Mindfulness 

de setembro a junho 

As Oficinas de Meditação Mindfulness têm o objetivo de implementar nas salas de aula as técnicas de introdução 
ao mindfulness aprendidas pelos docentes. 
Estas oficinas consistem num programa de promoção de competências socioemocionais cujas temáticas serão, 
entre outras, o relaxamento, gestão de stress, tolerância à frustração, emoções, afetos e meditação com crianças 
em contexto de sala. 
Através desta técnica de Meditação Mindfulness, relaxamento e gestão emocional pretende-se o aumento da 
capacidade de foco, o bem-estar e calma dos alunos de modo a aumentar o sucesso escolar. A Equipa Multidisci-
plinar de Intervenção Comunitária dará apoio e esclarecimentos na aplicação das técnicas. 
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5.1. Escolas Empreendedoras da Lezíria do Tejo 

de setembro a junho

Uma escola empreendedora promove atitudes empreendedoras como forma de consciencializar os jovens para 
a importância da organização de ideias, de desenvolvimento de projetos nas diferentes áreas do empreende-
dorismo – social, empresarial e cultural. Esta ação será desenvolvida pela CIMLT e irá envolver as Jornadas do 
Empreendedorismo. 

5. ESCOLAS EMPREENDEDORAS:
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A Inovação é uma mudança deliberada e consciente que visa uma melhoria da ação educativa. O conceito de Ino-
vação é bastante mais abrangente do que os conceitos de mudança, sendo que de uma forma sintética é possível 
enumerar as suas qualidades essenciais. A Inovação na Educação traz algo que ainda não foi utilizado, exige um 
esforço e uma ação persistente e tenciona melhorar a prática educativa.  
A Inovação tornou-se uma das exigências prioritárias levando a transformações no sistema educativo, mas é im-
portante salientar que este processo traz novos procedimentos para a Escola, atribuindo um sentido: inovar para 
que todos os alunos se sintam motivados a aprender. 
A Educação pela Inovação é uma das estratégias que permite aproximar dos requisitos do Perfil do Aluno para 
o Século XXI. A Educação pela Inovação é uma das estratégias para uma escola que sabe motivar e que é justa e 
inclusiva. Uma escola onde “todos os alunos contam e contam da mesma maneira” – UNESCO.

Plano Integrado Inovador de Combate  
ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo (PIICIELT)

EIXO 5: EDUCAÇÃO PELA INOVAÇÃO
Ações da Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária (EMIC): 

1. Sala do Futuro:
 1.1. Formação Lego Education 
 1.2. Clube de Robótica 
2. Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagens CTEM

3. Educação no Património Natural e Cultural da Lezíria do Tejo:
 3.1. Dia de Aulas na Natureza

Educação pela Inovação:
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Desenvolvimento de aprendizagens para as ciências, tecnologia e engenharias e matemática (CTEM), para além 
destas áreas o programa pretende a integração curricular das Tecnologias da Informação e Comunicação através 
do uso de tecnologias digitais para inovar pedagogicamente.

1.1. Formação Lego Education

julho e setembro 

Capacitação de docentes para utilização de “Legos WEDO 2.0 e MINDSTORMS EV3”. Com estes recursos os docen-
tes podem criar ambiente inovadores de aprendizagem. Através do currículo proposto, são passadas tarefas aos 
estudantes para encontrarem e criarem as suas próprias soluções. Avançando com confiança, passo a passo, na 
construção e programação dos desafios propostos, estimulando áreas com a ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática.

1.2. Clube de Robótica

de novembro a junho 

Introdução à programação e robótica, através da realização de atividades de carácter experimental, utilizando o 
robot “Lego WEDO 2.0” e “Lego Mindstorms EV3”. Pretende-se que os alunos abordem conceitos de diversas disci-
plinas e desenvolvam competências sociais e de comunicação.  Este clube carateriza-se por ser um ambiente de 
trabalho, onde os alunos têm a oportunidade de montar e programar o seu próprio robot, controlando-o através 
de um computador ou tablet com um software especializado. O aluno torna-se construtor de conhecimento, 
através da observação, da própria prática e do trabalho colaborativo que surge entre dinamizador e alunos.

1. SALA DO FUTURO
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2.1. Laboratório Móvel de Aprendizagens Inovadoras 

de 27 a 31 de janeiro

O Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagens pela Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM) é 
um autocarro transformado e adaptado com equipamentos tecnológicos e inovadores ligados à ciência. Promove 
atividades e práticas relacionadas com a inovação tecnológica e com a ciência, como por exemplo, a robótica, a 
realidade aumentada e a fabricação digital.

3.1. Dia de Aulas na Natureza

data a definir

 
O objetivo destas aulas da natureza é o contacto com a realidade exterior e o desenvolvimento de aprendizagens 
num local exterior, definido pelos docentes. Estas atividades visam facilitar o reconhecimento e estimular a apli-
cabilidade dos conceitos aprendidos em situação de sala e estimular a resolução de problemas. O apoio consiste 
na disponibilização de transporte para a realização das aulas no exterior. 

2. LABORATÓRIO MÓVEL DE INOVAÇÃO E APRENDIZAGENS CTEM

3. EDUCAÇÃO NO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL DA LEZÍRIA DO TEJO:
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A Agenda dos Serviços Educativos do Município da 
Chamusca é um conjunto de atividades pensadas e 
programadas para os públicos escolares. Estas ativi-
dades oferecem o máximo de experiências possíveis 
nos mais diversos formatos: teatro, conferências, visi-
tas pedagógicas, espetáculos de música, entre tantas 
outras formas de arte. 
Esta agenda pretende ser uma ponte de acesso a 
uma programação diversa com o objetivo de formar 
cidadãos ativos, pensantes e emocionalmente 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.

Agenda 
dos Serviços 
Educativos
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Jornadas Europeias do Património - Artes, Património e Lazer J.I. 
27, 28 e 29 de setembro 2019

O Município da Chamusca associou-se mais uma vez às Jornadas Europeias do Património (JEP), uma iniciativa 
conjunta do Conselho da Europa e da União Europeia.  
Este ano o tema escolhido pela JEP é: “Artes, Património e Lazer”. Tema abrangente, que possibilita destacar as 
muitíssimas facetas do património, das artes e do lazer como fonte da cultura e do quotidiano, tornando-nos 
autores, guardiões e protagonistas da memória coletiva do nosso Concelho.
Assim, o Município da Chamusca promove um concurso de fotografia que permite, devido à dimensão e diversi-
dade do tema, a cada participante um novo olhar do património quotidiano da Chamusca. 

Bela - Ap’arte

16 outubro  

Dirigido aos 7.º e 8.º Anos este espetáculo baseia-se em diversas versões da história d’A Bela e o Monstro desde 
Gabrielle-Suzanne Barbot, passando por Madame Jeanne-Marie LePrince de Beaumont, Marmontel, Villeneuve 
até à versão mais atual de Walt Disney. 
Aqui encontrámos a dualidade Belo/Feio, Bom/Mau e explora-se esse universo à luz do que somos:  jovens num 
mundo cheio de Beleza e Fealdade, onde existem situações de Bullying, Maus-tratos a crianças, suicídio na infân-
cia e adolescência e abuso sexual de menores.
São histórias sobre o que nos inquieta, numa viagem entrelaçada pelo mapa de uma rosa que murchará sem Amor.

Rita RedShoes e a Floresta dos Legumes

8 novembro

“Rita e a Floresta dos Legumes” é um projeto pedagógico de promoção de uma Alimentação e Estilos de Vida 
Saudáveis, dirigido para alunos do 1.º Ciclo de Escolaridade, desenvolvido pela artista musical Rita Redshoes, em 
parceria com a empresa Betweien, Lda.
A Dieta Mediterrânica, a Roda dos Alimentos, os Alimentos locais e da época, as Técnicas Culinárias saudáveis 
e tradicionais e o Exercício Físico são algumas das temáticas exploradas no projeto, que chegarão ao público 
estudantil através não apenas da história infantil, mas também de temas musicados pela Rita e/ou uma peça de 
teatro, que será a adaptação da narrativa do livro ao teatro.
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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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Guarda Nuvem – Seistopeia - Espetáculo de Natal 

12 de dezembro  

É um poema itinerante, uma imagem viva desenhada para cativar o olhar e para levar o público ao sonho de 
um lugar mágico na infância. Recorrendo a técnicas de clown, dança e teatro físico, três personagens deambulam 
debaixo de um guarda-nuvem gigante salpicado com luzes. Levam consigo música ao vivo e caracterização 
invernal, abrindo assim uma fresta na porta de um universo paralelo.
Num lugar remoto, onde o frio nunca acaba, vive a menina da neve, Sneguroshka, neta do Pai Natal. A sua missão 
é espalhar o espírito natalício em todos os lugares da terra. Mas ela é feita de gelo e evapora-se com o calor. Os 
Omi, duas criaturas do reino das fadas, com o seu guarda-nuvem, acompanham e protegem Sneguroshka para 
que esta possa levar o Natal a todo o mundo e a todas as crianças.

A Meias - Kopinxas - Espetáculo de Natal 

16 de dezembro  

Desprendidos de modos e maneiras partem numa “brincadeira” e num “faz de conta” onde a partilha e o acon-
chego da entreajuda se encontram. Tudo partilhado, tudo ajudado, tudo solucionado ao som de uma caixa de 
música onde encontros e desencontros mostram até onde vai a audácia de seguir uma aventura. Acreditamos 
ser uma viagem à infância de cada um, sem preconceitos e assim tão simples respirando uma linguagem 
clown. Um espetáculo para toda a família onde o murmurinho da infância é sussurrado ao ouvido.

Visitas Pedagógicas J.I. 
data a definir 

Cientes da importância das visitas pedagógicas na vida das escolas, o Município da Chamusca, este ano em 
colaboração com as escolas e jardins de infância, apresenta vários espaços de referência no que diz respeito às 
práticas pedagógicas, para o desenvolvimento social, cultural e cognitivo das crianças.  Propõem-se visitas a 
museus e outros espaços de referências artísticas que permitam às crianças “ver” de outra forma e potenciar as 
suas aprendizagens e vivências. 

Partilha
r
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Ciclo Antiprincesas – Frida Khalo

data a definir 

Muito longe daqui, do outro lado do oceano, existe um país chamado México. Mé-xi-co. Neste lugar, há mui-
to tempo, muito tempo, viveu uma menina chamada Frida. Frida. Parece Ferida? Mas não é. É Frrrrrida. Frida 
Kahlo, a maior pintora do mundo.
Esta é uma série de quatro espetáculos criados por Cláudia Gaiolas a partir da coleção de livros Antiprincesas, 
editada pela Tinta da China e pela EGEAC, sobre mulheres que marcaram a história. A pintora mexicana Frida 
Kahlo, a compositora e cantora chilena Violeta Parra, a militar boliviana de origem indígena Juana Azurduy e 
a escritora brasileira Clarice Lispector, são mulheres sem coroas, que não viveram em castelos e não tinham 
superpoderes, mulheres comuns, heroínas na vida real que desafiaram os cânones e revolucionaram o mundo 
através da arte, literatura ou política.
Co-produção Teatro Meia Volta e Depois à Esquerda Quando Eu Disser, São Luiz Teatro Municipal e EGEAC - 
Programação em Espaço Público

Viagens na minha terra   
de janeiro a junho 

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.

Mês da leitura e do leitor  
Março - Programa Próprio

O Plano Nacional de Leitura escolheu o mês de março para celebrar a Semana da leitura. O Município prolonga 
a celebração da Semana da Leitura e faz de março o Mês da Leitura, reconhecendo e reforçando a importância 
desta atividade para o desenvolvimento pessoal, cultural e social do individuo. Neste ano letivo, a Biblioteca 
Municipal da Chamusca apresenta novos serviços disponíveis para a comunidade escolar - professores e alu-
nos - para além de proporcionar ainda outros momentos para a comunidade e família. 
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Miniconferências para miúdos curiosos – André Leonor 

data a definir 

“É possível explicar o que é a utopia a crianças? Como se faz? Será que conseguimos juntar um conteúdo tão 
específico à forma de arte quase perfeita para o exemplificar?”
Este é o desafio. Através de uma série de teatro-conferências ancoradas no universo da não-ficção, os oradores-
-artistas vão procurar apresentar o mundo e os seus discursos ao público mais jovem. Conceitos complexos e 
assuntos difíceis com que nos cruzamos no dia-a-dia serão habilmente desconstruídos. Tudo isto, como sugere 
Marcel Proust, porque se quer que a grande viagem da descoberta nos leve a ver antigas e novas paisagens 
com um olhar curioso. 

Visitas Pedagógicas  

data a definir

Possibilitar às crianças um conjunto de experiências e saberes, reforçando e valorizando as suas vivências, re-
forçando e ampliando os seus conhecimentos através de aprendizagens dinâmicas interdisciplinares, permite 
a articulação deste e outros saberes que potenciam a construção de novas aprendizagens. 

33Ano letivo 2019 | 2020
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COADJUVAÇÃO DOS DOCENTES NO PRÉ-ESCOLAR

Kids Tech – Centro Escolar da Chamusca 
quinzenalmente de outubro a junho 

Facilitar e disponibilizar conteúdos educativos que podem ser utilizados como ferramenta de trabalho no  
dia-a-dia do ensino pré-escolar, visando a inovação das práticas educativas e a melhoria dos resultados de 
aprendizagem.

Livros e Leituras – Biblioteca Municipal da Chamusca 
quinzenalmente de outubro a junho 

É através da literatura que o ato de aprender rompe com a função utilitária da leitura e adquire o estado de 
plena fruição, o encantamento e, consequentemente, a abertura para a reflexão sobre os valores fundamentais 
e para o exercício de uma vida cidadã. Daí a importância intransferível da parceria entre a Biblioteca, a escola 
e a família. 

Expressão e Animação musical – Prof. João Ferreira - Associação Cultural Cantar Nosso  
quinzenalmente de outubro a junho 

A Escola acompanha a vida e as estações do ano. Determinam grande parte dos conteúdos abordados, bem 
como as efemérides 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- Associação Cultural Cantar Nosso 

quinzenalmente de outubro a junho 

Esta atividade visa o contato com a música, explorando as capacidades vocais, corporais e de manuseamento de 
instrumentos, introduzindo variadas formas de expressão, alargando as capacidades psicomotoras das crianças.
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Expressão Físico-motora – Gabinete de Desporto da C.M.C.  
quinzenalmente de outubro a junho 

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 parti-
cipar 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.

 
Expressão Corporal  

quinzenalmente  outubro a junho 

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. 

CODOCÊNCIA – 1º CICLO

Expressão Musical – Primeira Aula de Música

quinzenalmente setembro a junho

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 a comunicação e a partilha pública através de performances e/ou criações. Na 
área da apropriação e da reflexão: competências referentes a processos de discriminação, análise, comparação 
de elementos sonoro-musicais, assim como a preocupação na apropriação de terminologia e vocabulário es-
pecífico da Música, de modo a que se consiga fundamentar uma reflexão crítica sobre os universos musicais.



36 Plano Anual de Atividades

Atividades Física e Desportiva - Gabinete de Desporto da C.M.C.  

quinzenalmente setembro a junho 

Pretende-se promover o desenvolvimento global dos alunos e potenciar as capacidades motoras nos diferen-
tes tipos de atividades, conjugando com os pares o espírito de grupo e o trabalho em equipa. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
 

Expressão e Educação Físico-Motora - Gabinete de Desporto da C.M.C.  

quinzenalmente de setembro a junho 

De acordo com as orientações curriculares para o 1º ciclo, pretende-se estimular o desenvolvimento físico atra-
vés de experiências concretas, necessárias às abstrações e operações cognitivas. Esta atividade possibilita um 
desenvolvimento progressivo da consciência e do domínio do corpo. 

Mexe-te: Expressão Corporal  

quinzenalmente  de outubro a junho 

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 possibi-
lita 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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Vila Utopia – Atividade de Enriquecimento Curricular 
de setembro a junho

VILA UTOPIA – Pequenos Inventores pretende complementar a oferta formativa da Associação Tempos Brilhan-
tes no âmbito científico, artístico, social e cultural, promovendo o desenvolvimento das capacidades criativas 
e expressivas dos alunos de todos os níveis de escolaridade, proporcionando a aprendizagem de competên-
cias e de noções sociais de sustentabilidade, cidadania e comunidade, na prática das expressões plásticas e 
no desenvolvimento do conhecimento artístico, sublinhando o importante papel das artes nos processos de  
estruturação cognitivos e socioafetivos.

Pequenos heróis – Atividade de Enriquecimento Curricular

de setembro a junho

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 coleti-
va. 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. 

Educ’Arte – Atividade de Enriquecimento Curricular

de setembro a junho

O projeto EDUC’ARTE está desenhado para permitir uma formação básica em expressão musical e dramática, 
num pressuposto de exploração da liberdade criativa das crianças, incluindo diferentes métodos pedagógicos, 
como o contacto com profissionais do meio artístico.
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A Galeria Municipal é um espaço de cultura para todos. 
É um local de acesso livre onde se realiza exposições 
temporárias, individuais e coletivas. Neste espaço são 
os próprios artistas que, sempre que possível, fazem 
uma visita guiada com as escolas e jardins de infância 
às exposições, permitindo um olhar e uma noção sobre 
técnicas, materiais e intenções do artista. 
Para ter acesso a estas visitas é necessário fazer uma 
marcação prévia das turmas e das horas de visita à ex-
posição. 
Contacto: educacao@cm-chamusca.pt 
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INOVAÇÃO E BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO 

Academias do Conhecimento Gulbenkian 

Salto de Gigante – Pré 

Investir nos jovens que vão fazer a mudança

A Fundação Calouste Gulbenkian lançou, em maio de 2018, as Academias do Conhecimento, num movimento 
de promoção de competências para que as crianças e jovens de hoje sejam capazes de enfrentar um futuro em 
rápida mudança. Com este projeto, a Fundação pretende chegar a 10 mil jovens, nos próximos cinco anos, e 
dotar uma centena de organizações sem fins lucrativos de metodologias e estratégias que, comprovadamente, 
desenvolvam novas competências num universo de sub-25 anos.
Enquanto projetos sediados em organizações públicas e privadas, sem fins lucrativos, heterogéneas na sua 
orgânica, dimensão e atividade, cabe às Academias o desafio de promover atividades de âmbito artístico, cien-
tífico, comunitário, cultural ou desportivo, em áreas tão díspares quanto a educação, a saúde, questões sociais 
ou tecnológicas, que desenvolvam, nas crianças e jovens com menos de 25 anos, competências como o pen-
samento crítico, a comunicação, a resiliência, o trabalho em equipa, a superação da frustração, a capacidade 
de resolver problemas complexos ou a adaptação à mudança. Todas as Academias podem contar com o apoio 
técnico, financeiro e a mentoria da Fundação Calouste Gulbenkian.
A Câmara Municipal da Chamusca foi selecionada para o desenvolvimento do projeto Salto de Gigante: Pré-es-
colar – Academias do Conhecimento. 
O Salto de Gigante é um programa de caráter universal que pretende desenvolver competências sociais e 
emocionais e melhorar a adaptação escolar das crianças em transição do pré-escolar (Salto de Gigante-Pré) 
para o 1.º ciclo.

Cidades Amigas das Crianças

UNICEF

O Programa Cidades Amigas das Crianças, relançado pela UNICEF Portugal em 2015, tem como propósito  
promover a aplicação dos direitos das crianças nas vilas e cidades portuguesas.
Este programa insere-se na Iniciativa Internacional das Cidades Amigas das Crianças, liderada pela UNICEF 
desde o ano 2000, na qual colaboram governos nacionais, administrações locais, organizações não governa-
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mentais e outras entidades de mais de 30 países.
Uma Cidade Amiga das Crianças respeita e aplica nas suas políticas, normas e programas os direitos das crian-
ças consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança.

O Programa Cidades Amigas das Crianças tem como objetivo:
- Contribuir para a realização dos direitos da criança, mediante a adoção de políticas de âmbito local que pro-
movam o bem-estar de todos os cidadãos e em particular das crianças, e o desenvolvimento das comunidades, 
tanto no presente como no futuro.
O Município da Chamusca manifestou junto da UNICEF o seu interesse em aderir ao Programa e, após delibe-
ração, a candidatura foi aceite. O Município vai agora definir um Mecanismo de Coordenação do Programa, 
bem como elaborar um Plano de Ação Local. Para que a Chamusca seja reconhecida como “Cidade Amiga das 
Crianças” deverá implementar o Programa, elaborar o Plano baseado nos pilares do projeto, ou seja, a visão 
global da criança, participação, estratégia baseada nos direitos da criança e análise do impacto. 

Agentes Vitamina 

Missão Sadia

A Educação para a saúde tem por objetivo conduzir para uma vida saudável. Educar neste sentido, é desenvol-
ver capacidades através de iniciativas e de partilha de informação, que a longo prazo, possibilitam a mudança 
de comportamentos. Ações que promovam o aumento da responsabilidade individual e social, tornando cada 
indivíduo capaz de ser o agente da própria mudança. A ONU, na sua Agenda 2030, coloca a saúde como um 
dos critérios de desenvolvimento sustentável: “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades”.
O projeto “Agentes Vitamina” tem por objetivo a promoção da literacia em saúde, o apoio às famílias, pais, 
educadores e comunidade em geral, no crescimento e no manter-se saudável ao longo da vida. Desenvolvido 
através dos princípios do Marketing Social para a literacia em saúde pretende aumentar os níveis de conhe-
cimento e de motivação para a prática estilos de vida saudáveis. Através de um conjunto de recursos sobre 
aspetos essenciais ao bem-estar físico, mental e social, desenvolvidos por agentes especializados na missão 
de ser sadio. Agentes de corpo inteiro: cabeça, corpo e coração. Acreditamos que com uma linguagem sim-
ples, adequada a cada estádio de desenvolvimento e adequando as informações a cada contexto, os nossos 
Agentes serão facilitadores na mudança comportamental. Um projeto para todos, com todos. Com pequenos 
grandes gestos, no dia-a-dia, em casa, na escola, na nossa terra.
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Um Plano Estratégico de Educação define objetivos, prioridades 
e estratégias para um desenvolvimento estruturado na área 
da Educação. O objetivo central é que a educação seja um  
direito universal e um instrumento para o desenvolvimento 
pessoal e comunitário. 
A Câmara Municipal da Chamusca considera que a Educação 
é uma área estratégica para o concelho, e como tal, merece 
um forte investimento de tempo e recursos. Por ser uma área 
prioritária, é necessário fazer um planeamento a longo prazo 
que permita uma ação coerente.
O Plano Estratégico da Educação da Chamusca está a ser cons-
truído de uma forma participada, não só pelas escolas, mas 
com toda a comunidade educativa - entidades e cidadãos do 
concelho -  de forma a responder a todas as necessidades, eli-
minar barreiras e para que seja um processo bem-sucedido. 
O nosso objetivo é trazer a inovação e as boas práticas para a 
área da educação. 
Sabendo da importância do envolvimento comunitário na 
dinamização deste processo educativo, o Município reforça a 
importância do trabalho coletivo para que, através deste Pla-
no Estratégico de Educação, a Chamusca se possa posicionar 
como um município de referência nesta área. 

Plano Estratégico 

de Educação
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OUTROS PROJETOS

Oficinas Criativas de música – “Primeira Aula de Música”

de janeiro a junho

De novembro a junho o Centro Escolar da Chamusca, através da associação “Primeira Aula de Música” irá pro-
mover oficinas para a prática instrumental, coro ou oficina vocal. Esta iniciativa é dirigida a crianças dos 6 aos 
12 anos de idade. Para mais informações contacte o serviço de educação da Câmara Municipal da Chamusca: 
educacao@cm-chamusca.pt.

Pai, mãe vem almoçar comigo

de outubro a junho

O objetivo é levar os pais às cantinas escolares para dar a conhecer o que os filhos comem diariamente. O pro-
jeto pretende sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável.
Esta iniciativa pretende proporcionar aos encarregados de educação uma oportunidade de estar com os seus 
educandos, participando ativamente na refeição escolar, proporcionada pelo Município, permitindo aos pais 
conhecer o serviço de refeições disponibilizado, um maior envolvimento na avaliação e melhoria deste serviço, 
que é prestado por uma entidade privada. O projeto conta com a colaboração do Agrupamento de Escolas da 
Chamusca e de todos os estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1º ciclo do Concelho da Chamusca.

Musicoteca 

de outubro a junho - AEC

Esta iniciativa consiste no empréstimo de instrumentos de cordas, sob a supervisão do mentor coordenador 
do projeto. Destina-se a alunos do 1.º ao 4º ano de escolaridade inscritos na atividade de enriquecimento  
curricular de Educ’arte do A.E.C., acompanhados pelo mentor coordenador Pedro Pinhal.
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Semeando livros e cultivando leitores

de janeiro a dezembro 

A Biblioteca prepara-se para oferecer novos serviços de promoção de leitura e de dinamização do seu acervo literá-
rio junto da comunidade.
Contando com esse acervo diversificado e rico, pretende-se aprimorar e expandir práticas leitoras juntos das no-
vas gerações. Deste modo, pensou-se num trabalho que possa acontecer de uma maneira divertida e agradável.  
Trabalharemos com o conceito de formação de leitores, pelo gosto e pelo prazer. Formar leitores significa também 
educar para os valores.
A leitura é a base de todas as atividades que acontecem na escola. É a leitura literária que melhor dá resposta à 
formação-leitora através dos valores, na medida em que promove a articulação da educação com a cultura, sendo 
uma experiência de conhecimento, de criatividade e de sensibilidade - daí a importância intransferível da parceria 
entre a Biblioteca, a escola e a família.  A formação-leitora representa um compromisso de todos, e neste processo, a 
Biblioteca, a escola e a família desempenham papéis fundamentais. 
Os Serviços que serão disponibilizados: promoção de leitura para crianças, encontros, conversas e ações de leituras 
partilhadas para famílias; novos serviços de promoção de acervo na Biblioteca.
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Matriz 21 é o Gabinete para a Juventude do Município da Chamusca.
Neste espaço, vamos ter um mecanismo de informação, divulgação e cooperação 
entre o município e os seus jovens com idades compreendidas entre os 14 e 35 anos.
Matriz 21 tem espaço físico no antigo posto de Turismo do Município da Chamusca e 
será um lugar apelativo, inovador, acolhedor, prático e tecnológico.
A abertura deste espaço teve em consideração a localização e o fácil acesso, concen-
trando a oferta de um conjunto de serviços destinados ao público jovem, nomeada-
mente ferramentas de estudo e de pesquisa através de equipamentos informáticos, 
pontos de acesso à internet e documentação temática.
Matriz 21 vai assegurar e articular com os serviços do Município numa perspetiva de 
transversalidade das questões ligadas à juventude e desenvolver projetos próprios 
ou em  parceria com organizações juvenis formais ou informais e com entidades  
direcionadas para o  público jovem.
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Academia Faz Acontecer
 
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 Motivacio-
nais; Mentoria; Bootcamp; Programa de TV; Concurso Municipal + Viagem Empreendedora.
Mais informação no Matriz 21- Gabinete para a Juventude - email: gab.juventude@cm-chamusca.pt

Bolsas de Estudo do Ensino Superior 

Consciente das dificuldades socioeconómicas que, muitas vezes, impedem o acesso e frequência do ensino supe-
rior, o Município da Chamusca dinamiza anualmente o programa de atribuição 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, da responsabilidade do Município, e que visa a promoção das competências académicas e 
profissionais dos seus munícipes, de forma a promover o desenvolvimento do Concelho. Datas do programa: no-
vembro - abertura do prazo de candidaturas; fevereiro/março- entrega das bolsas. 
Mais informação no Matriz 21- Gabinete para a Juventude - email: gab.juventude@cm-chamusca.pt
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ENTIDADES PARCEIRAS

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


