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Nota de Imprensa N.º 131 de 13 de julho de 2021 

 

 

I – APOIOS E COMPLEMENTOS EDUCATIVOS PARA O ANO 

LETIVO 2021/2022 

Considerando a preparação do próximo ano letivo, que terá o seu início entre os dias 14 

e 17 de setembro de 2021, a Câmara Municipal de Aveiro disponibiliza um conjunto de Apoios e 

Complementos Educativos, para o ano letivo 2021/2022, tendo em conta as competências 

exercidas na área da Educação, nomeadamente as assumidas a 01 de setembro de 2020, através 

da concretização do processo de Descentralização no âmbito da Educação.  

Os Apoios e Complementos Educativos destinam-se às Crianças e Jovens que 

frequentam os Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Secundário da rede 

pública do Município de Aveiro, e encontram-se organizados em cinco áreas de atuação, sendo 

que para cada uma são apresentados os procedimentos diferenciados (consoante o nível de 

escolaridade).  

As cinco áreas de atuação são as seguintes:  

- Ação Social Escolar: que se destina à Educação Pré-Escolar e Ensino Básico (1.º Ciclo);  

- Refeitórios Escolares:  para todos os níveis de ensino;  

- Transportes Escolares:  para todos os níveis de ensino;  

- Escola a Tempo Inteiro: que se destina à Educação Pré-Escolar e Ensino Básico (1.º Ciclo)  

- Programa Leite Escolar: que se destina à Educação Pré-Escolar e Ensino Básico (1.º Ciclo). 

 

Importa realçar que toda a informação se encontra disponível no website da Câmara 

Municipal de Aveiro, em www.cm-aveiro.pt (serviço: Educação), e que com a consulta deste 



documento será possível, também, aos Encarregados de Educação conhecerem os vários 

serviços de apoio disponibilizados pelo Município e os procedimentos a adotar para se poderem 

candidatar e usufruir dos mesmos.  

Neste âmbito, o processo de gestão estará facilitado com o recurso à Plataforma SIGA e 

a manutenção das formas de pagamento que lhe estão associadas, mais ágeis e sem custos para 

os utilizadores. 

 

 

II – EXPOSIÇÃO SERRALVES EM AVEIRO: 

“ATRAVÉS DE… ANA VIEIRA” 

 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e a Fundação de Serralves apresentam a grande 

exposição anual, na Sala de Exposições Temporárias do Museu de Aveiro / Santa Joana, de 15 

de julho a 5 de setembro, este ano com o título “Através de… Ana Vieira”. 

“Através de… Ana Vieira” permite reavaliar o papel histórico desta artista e perceber a 

surpreendente atualidade das suas obras. Os objetos e instalações expostos nesta mostra 

questionam os conceitos e os estereótipos em torno do papel da casa e da relação entre a mulher 

e a casa, sublinhando a permeabilidade entre o espaço doméstico e o público, entre interioridade 

e exterioridade, caraterísticas fulcrais na linguagem artística de Ana Vieira.  

Ana Vieira (Coimbra, 1940–2016, Lisboa), uma das artistas mais relevantes da arte 

portuguesa entre a década de 1960 e a atualidade, está representada na Coleção de Serralves 

com obras em vários meios — objetos, instalação, fotografia, gravura — que refletem a diversidade 

da sua prática e o caráter pioneiro da sua crítica ao lugar central dos meios tradicionais da arte — 

pintura e escultura — na produção artística. 

A Exposição, com abertura marcada para 15 de julho, poderá ser visitada de terça-feira a 

domingo das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00, tem entrada gratuita, e resulta do protocolo 

de colaboração entre a Fundação de Serralves e a CMA (assinado em 2017), com inclusão de 

Aveiro no Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves. No âmbito desta parceria 

colaborativa, anualmente, tem-se vindo a promover uma exposição que visa promover e dar a 

conhecer obras de arte contemporânea das coleções de ambas as instituições. 

 

 

 



III – QUALIFICAÇÃO DA RUA VALE CASEIRO | INÍCIO DA OBRA 

 

Nos próximos dias irá iniciar-se a obra de requalificação da Rua Vale Caseiro, um novo 

investimento de aproximadamente 500.000€ integrado na estratégia de reabilitação do Centro 

Urbano de Cacia, trazendo mais e melhor qualidade de vida aos residentes e a todos os 

utilizadores deste importante arruamento.  

A presente empreitada vai tratar da repavimentação do arruamento, da criação de zonas 

pedonais com a construção de passeios, da reabilitação da rede de águas pluviais e das 

infraestruturas de iluminação pública, numa extensão de 1,1 km, entre a rotunda da 

“Lusavouga/Vulcano” já concluída e a Avenida Fernando Augusto de Oliveira. 

A obra terá início com a construção de uma nova rotunda no cruzamento da Rua Vale 

Caseiro com o acesso à Bosch, após um processo negocial de cedência das parcelas de terreno 

necessárias, relevando-se a decisão da empresa Bosch na cedência gratuita de aproximadamente 

2.000m2 de terreno, assim como de todos os restantes proprietários cujas cedências permitiram 

a construção de novos passeios. 

Prossegue assim o investimento regular distribuído por todo o Município, devidamente 

planificado e com sustentabilidade financeira, visando a conservação das infraestruturas 

rodoviárias existentes e a qualificação do espaço público, gerindo bem a opção de cumprirmos os 

compromissos que assumimos. 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


