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EDUCAÇÃO: apostar em Conquistar Mais.  
  

  

O Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro (PAEMA) para o ano letivo 

2022/2023, é um instrumento importante da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) para 

desenvolver a opção política que temos vindo a concretizar de ter a Educação como a principal 

das prioridades de ação, opção esta plenamente apoiada e participada pelos Parceiros que 

integram o Conselho Municipal de Educação. 

Nesta edição do PAEMA, o contributo da Comunidade Educativa para a candidatura 

de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027 no quadro do Plano Estratégico para a Cultura 

do Município de Aveiro, é a nova componente que introduzimos na sua estrutura base e nas 

suas atividades, existindo um espaço que tem de receber nota de relevo dedicado à gestão das 

novas responsabilidades assumidas pela CMA no âmbito do processo de Descentralização 

(aplicação do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro), e ao trabalho de promoção dos 

modos suaves de mobilidade pedonal e ciclável. 

O PAEMA define responsabilidades, objetivos e ações a realizar pela CMA com 

incidência na vida da Comunidade Educativa, dando a conhecer a rede escolar e oferta 

educativa, os projetos e obras em curso visando a qualificação do parque escolar, bem como 

as competências do Município em matéria de Educação, ligadas à gestão quotidiana, como o 

serviço de refeições, os transportes escolares, a gestão da ação social escolar, o apoio aos 

Alunos e aos Estabelecimentos de Ensino, os pequenos investimento de qualificação dos 

edifícios escolares, entre outras.   

O PAEMA é um instrumento estratégico e de planeamento fundamental para a 

Intervenção Educativa Municipal, sendo que a Comunidade Educativa o recebe da sua CMA 

para acrescentar valor ao seu valioso trabalho, procurando sempre melhorar a articulação 

das ações a realizar por todos os Parceiros ao longo do ano, de forma a que o PAEMA integre 

o plano anual e o cronograma geral de atividades.  

Depois da gestão das limitações provocadas pelo combate à pandemia do covid-19, 

em 2020, 2021 e o 1º semestre de 2022, voltamos  apostar na intensa utilização pela 

Comunidade Educativa dos Serviços Educativos em Rede do Município de Aveiro (“SER”), que 

vão continuar a ter uma oferta diversificada de atividades, integrando o Museu de Aveiro, o  

Museu da Cidade, o Museu de Arte Nova, o Ecomuseu Marinha da Troncalhada, o Teatro 
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Aveirense, a Biblioteca Municipal, o Centro Municipal de Interpretação Ambiental (CMIA), a 

Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, o Ecocentro Municipal  e a Casa Municipal da 

Cidadania / Aveiro Tech City.  

Nessa mesma ambiência condicionada, destacamos a continuidade de Projetos como 

o “Judo na Escola”, a Maratona da Europa – Aveiro e a realização do Corta-Mato Municipal, 

entre outros.  

A Cultura e a participação da Comunidade Educativa no processo da candidatura de 

Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027, a Educação Ambiental, o Empreendedorismo e a 

Educação Tecnológica, ocupam um espaço muito importante no PAEMA 2022/2023, 

trabalhando o conhecimento dos notáveis valores naturais da nossa Ria de Aveiro, da Reserva 

Natural das Dunas de São Jacinto, de outras áreas do Município, estimulando o potencial 

empreendedor das Crianças e Jovens Aveirenses e continuando a desenvolver as competências 

STEAM e as aptidões para o uso das tecnologias da informação, comunicação e eletrónica no 

âmbito das múltiplas ações que integram o Aveiro Tech City.   

Reiteramos a aposta no cuidar bem da formação das Crianças e dos Jovens sobre os 

valores culturais e ambientais que dão ao Município de Aveiro o seu caráter único e distintivo, 

marcando bem a mensagem de Aveiro Cidade dos Canais, sempre com a relevante 

participação dos Profissionais da Educação e das várias Entidades Parceiras. 

Por fim, desejamos a Todos um Bom Ano Letivo 2022/2023, e que possamos continuar 

a tirar bom proveito da oportunidade que temos de Conquistar Mais para a Nossa Terra e 

para a Nossa Gente. 

Com a apresentação pública do PAEMA 2022/2023, o documento fica acessível a 

todos no website www.cm-aveiro.pt. 

Bom Trabalho. Bem Hajam.   

  

  

José Ribau Esteves, eng.  

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro  

http://www.cm-aveiro.pt/
http://www.cm-aveiro.pt/
http://www.cm-aveiro.pt/
http://www.cm-aveiro.pt/


  

9  

  

 

1. PROGRAMA DE AÇÃO EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE 

AVEIRO  
 

1.1. Linhas Orientadoras 

  

O Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro (PAEMA) é assumido pela Câmara 

Municipal de Aveiro (CMA) como instrumento estratégico fundamental, através do qual se 

apresenta, de forma clara e precisa, a Intervenção Educativa Municipal, tendo como ponto 

de partida as orientações a nível nacional e a realidade local.   

A elaboração do PAEMA norteia-se por princípios de exequibilidade, participação, 

valorização e orientação para a ação, reunindo contributos de vários Parceiros que são, 

também, desafiados a participarem e serem corresponsáveis pelas metas e estratégias 

definidas em conjunto. Em suma, pretende-se que se revejam no Programa e se sintam 

implicados na sua concretização.  

Com o PAEMA pretende-se, assim, fomentar a participação, a implicação e a 

responsabilização de todos os Parceiros, destacando os Parceiros institucionais, os 

Agrupamentos de Escolas, a Escola Artística do Conservatório Calouste Gulbenkian de 

Aveiro, as Associações de Pais, a Universidade de Aveiro, as Escolas Profissionais, entidades 

na área da Saúde, as Forças de Segurança, entre outros, que em conjunto, contribuem para 

uma Escola melhor.  

Com a apresentação deste documento, deseja-se que toda a Comunidade Educativa 

conheça melhor as competências que a sua Câmara Municipal detém em matéria de 

Educação, sobretudo as decorrentes do processo de descentralização de competências, 

concretizada no passado dia 01 de setembro de 2020, bem como toda a oferta de atividades 

que decorrerão ao longo do ano letivo de 2022/2023.  

Também se pretende, que toda a Comunidade Educativa possa verificar que a Intervenção 

Educativa Municipal não se limita às competências definidas por lei, motivo pelo qual o 

PAEMA integra, igualmente, um vasto conjunto de ações e projetos de diferente tipologia 

de modo a enriquecer sobretudo as experiências das Crianças e Jovens do Município.   
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Por último há que realçar que o PAEMA é um documento inacabado, sempre passível de 

atualização e melhoria ao longo do decorrer do ano letivo de 2022/2023, estando aberto 

aos contributos e às oportunidades que possam surgir. 

 

1.2. Áreas Estratégicas para o ano letivo de 2022/2023 

1.2.1. Mobilidade  

No presente ano letivo, é evidente a aposta na criação de condições para a utilização de 

meios suaves de transporte, como resposta aos novos desafios da mobilidade.  

Para além do investimento já realizado pela AveiroBus na aquisição de autocarros elétricos, 

a Câmara Municipal tem em curso vários projetos e obras de construção de ciclovias, criando 

desta forma condições para a deslocação de Alunos e Profissionais da Educação em bicicleta 

e a pé, destacando-se o trajeto clicável que liga a Estação da CP à Universidade de Aveiro, 

numa extensão de 2,4 km, integrado no PEDUCA. 

O próprio PAEMA, na sua oferta para o ano letivo de 2022/2023, apresenta várias propostas 

de atividades no âmbito do uso da Bicicleta, de forma a promover o seu uso nos vários níveis 

de ensino, enquadrando-se na política de promoção e instalação da nova BUGA 2. 

 

1.2.2. Plano Estratégico para a Cultura 

A candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027 constitui um dos objetivos 

definidos no Plano Estratégico para a Cultura, aprovado em reunião de Câmara, a 16 de 

junho de 2019, e que congrega uma reflexão sobre o sistema cultural local, identificando 

desafios e oportunidades, englobadas em doze Objetivos Estratégicos, para o horizonte 

temporal de 2019-2030, são eles: 

1. Qualificar e capacitar o sector cultural e criativo; 

2. Apostar na educação artística; 

3. Ajustar as práticas do sector aos novos modelos de participação; 

4. Valorizar as biografias locais; 

5. Reconhecer o papel da mediação cultural; 

6. Integrar a cultura nas políticas de desenvolvimento sustentável; 

7. Dotar os agentes de competências digitais; 

8. Criar condições para a retenção e atratividade de talento; 
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9. Criar plataformas de comunicação eficientes e eficazes; 

10. Gerar processos de internacionalização da produção e criação artística; 

11. Ajustar a oferta de equipamentos e infraestruturas culturais; 

12. Adequar o modelo de governação aos novos desafios estratégicos. 

 

De entre os Objetivos Estratégicos enunciados, a aposta na educação artística, criativa e 

científica como processo de aprendizagem ao longo da vida é um elemento chave para o 

sucesso deste Plano, prevendo uma efetiva promoção da literacia cultural e artística na 

Escola, desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário. O desenvolvimento e 

implementação deste programa, que está atualmente em fase de elaboração, considera a 

necessidade de integrar e evidenciar a dimensão cultural nas práticas educativas, 

particularmente através da criação de metodologias que permitam aproximar os processos 

de educação formal à dimensão criativa e artística. 

O programa “Capital Europeia da Cultura” (CEC), criado em 1985, é um dos projetos da União 

Europeia de maior sucesso e reconhecimento. Através da cultura e das artes, as Capitais 

Europeias da Cultura promovem a qualidade de vida nas cidades e fortalecem os laços de 

comunidade. Ao longo de um ano, os cidadãos são convidados a desempenhar um papel 

ativo no desenvolvimento e na expressão cultural da própria cidade, tomando parte nas suas 

atividades e dinâmicas. 

O processo de candidatura constitui uma excelente oportunidade para reforçar a dinâmica 

do Município de Aveiro, a sua competitividade e atratividade, contribuindo para o seu 

desenvolvimento cultural, social e económico. Para este processo é convocado um alargado 

conjunto de entidades de âmbito local, regional, nacional e internacional. 

Considera-se, assim, que o PAEMA será um veículo privilegiado para, num futuro muito 

próximo, se implementar um plano de ação que garanta um conjunto de ofertas e de 

estratégias de intervenção destinadas a todos os alunos e Comunidade Educativa do 

Município. 

1.2.3. Aveiro Tech City  

 O Projeto Aveiro Tech City é uma iniciativa local que reúne pessoas, empresas, institutos de 

investigação e soluções da última geração tecnológica para redefinir como viver e trabalhar 

numa cidade nesta nova realidade digital e conectada. O objetivo é construir e entregar uma 
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cidade mais conectada e inteligente, transformando o seu território num local que usa a 

tecnologia como meio para resolver as necessidades complexas dos seus cidadãos. 

Um dos pilares do Aveiro Tech City é a educação STEAM (nas áreas da Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Arte e Matemática), como resultado do investimento numa educação focada na 

transformação digital, na inovação tecnológica, nas competências do futuro e na interseção 

de diferentes áreas do saber. A iniciativa vai promover uma sociedade baseada no 

conhecimento, preparando as novas gerações, professores e educadores com as 

competências interdisciplinares necessárias para o seu sucesso nesta nova era digital. 

Neste contexto, a Iniciativa Aveiro Tech City prevê os seguintes projetos e iniciativas para a 

comunidade educativa: 

o Tech Lab – 1º, 2º e 3º CEB e Ensino Secundário; 

o UBBU; 

o Escola Ciência Viva; 

o Clubes Ciência Viva; 

o Residências Artísticas STEAM; 

o Concurso “Uma Ideia, um Projeto, uma Ação”; 

o Concurso “A Tua Ideia Conta”; 

o Concurso Jovem Criador; 

o Feira Vocacional e Profissional. 

 

1.3. Os impactos da Pandemia nos anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022 

Embora o arranque do ano letivo de 2020/2021 tenha iniciado em regime presencial, com a 

implementação das medidas previstas nos Planos de Contingência elaborados pelos 

Agrupamentos de Escolas, com vista à diminuição da expansão da pandemia e da 

proliferação de casos de contágio da doença COVID-19, em janeiro foram tomadas medidas 

extraordinárias e o governo decretou a suspensão das atividades presenciais letivas e não 

letivas. 

 Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro, a Câmara Municipal 

de Aveiro ativou o Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica, assumiu a 

área da Educação como prioritária no investimento e combate da Pandemia por Covid-19. 

Assim, no período de suspensão das atividades letivas em regime presencial e a consequente 
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retoma do ensino nas modalidades à distância, a Câmara Municipal de Aveiro desencadeou 

um conjunto de medidas de apoio à Comunidade Educativa, de entre as quais se destaca:  

a)  Entrega de cabazes alimentares a alunos subsidiados (escalão A e B) entregues, 

quinzenalmente, nas sedes dos Agrupamentos de Escolas do município. Neste 

âmbito foram atribuídos 3.920 cabazes, num investimento total de 105.210,51 € 

 

b) Apoio Logístico à Escola de Acolhimento dos filhos dos trabalhadores de serviços 

essenciais, no cumprimento do previsto no artigo 31-B, do Decreto-Lei n.º 3-C/2021, 

de 22 de janeiro. Em Aveiro, a EB de Santiago foi definida como Escola de 

Acolhimento, tendo iniciado a sua função a 25 de janeiro de 2021. Neste âmbito, ao 

longo dos 3 meses de funcionamento, foram acolhidas crianças com idades 

compreendidas entre os 3 e 12 anos, matriculadas em Estabelecimentos de Educação 

e Ensino do Município de Aveiro, num total de 73 crianças acolhidas.  

Neste processo, em estreita cooperação com a direção do Agrupamento de Escolas 

de Aveiro, a CMA prestou apoio na receção e encaminhamento das inscrições, bem 

como na gestão e fornecimento diário de refeições.  

 

c) Serviço de acompanhamento à distância (AAAF – Educação Pré-Escolar), promovido 

pelo Município de Aveiro em articulação com a Associação Tempos Brilhantes (ATB), 

entidade prestadora dos serviços de dinamização das AAAF. As Famílias interessadas 

puderam também beneficiar do serviço online, através da Escola ON, bem como de 

sessões síncronas com as monitoras, fórum de partilhas e atividades 

complementares, através da cedência de uma sacola com materiais e atividades, e 

respetivo acompanhamento online das animadoras. Usufruíram deste serviço um 

total de 435 Crianças.  
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2. COMUNIDADE EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE AVEIRO 

2.1. Rede Escolar  

  

A rede escolar do Município de Aveiro integra um total de 47 (quarenta e sete) 

estabelecimentos de educação e ensino, desde a Educação Pré-Escolar (EPE) ao Ensino 

Secundário, incluindo o Ensino Profissional e Artístico. A rede está organizada da seguinte 

forma:   

 42 Estabelecimentos de Educação e Ensino da rede pública, organizados em 7 

Agrupamentos de Escolas:  

o 3 Agrupamentos de Escolas com oferta ao nível do Pré-Escolar e Ensino 

Básico (1.º ao 3.º Ciclos); 

o 4 Agrupamentos de Escolas com oferta ao nível do Pré-Escolar, Ensino 

Básico (1.º, 2.º e 3.º Ciclos) e Ensino Secundário; 

 1 Estabelecimento de Ensino Artístico Especializado:   

o Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Aveiro  

 2 Estabelecimentos de Ensino Profissional:   

o Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro (EFTA)  

o Escola Profissional de Aveiro (EPA)  

 1 Estabelecimento de Ensino Particular e Cooperativo:  

o Colégio D. José I (em regime de autonomia pedagógica – com oferta desde 

o Pré-Escolar ao 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Profissional) 

 1 Estabelecimento de Ensino Particular:   

o Colégio Português (com oferta desde o Pré-Escolar ao 3.º Ciclo do Ensino 

Básico) 

 

Relativamente aos sete Agrupamentos de Escolas existentes, a sua constituição é 

apresentada no quadro seguinte.  
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Quadro 1: Constituição dos Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro, com referência 

aos Estabelecimentos de Educação e Ensino e níveis de escolaridade.  
 

Constituição dos Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro  

Estabelecimentos de Educação e Ensino por 

Agrupamento de Escolas  

Nível de Escolaridade   

Pré-Escolar 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Secundário 

A
g

ru
p

a
m

e
n

to
 d

e
 E

sc
o

la
s 

d
e
 A

v
e
ir

o
 

Escola Básica das Barrocas  X X    

Escola Básica da Glória   X    

Escola Básica de Santiago X X    

Escola Básica de Vera Cruz  X    

Escola Básica de São Jacinto   X    

Escola Básica João Afonso, Aveiro   X X  

Escola Secundária Homem Cristo (sede)     X 

A
g

ru
p

a
m

e
n

to
 d

e
 E

sc
o

la
s 

 

D
r.

 M
á
ri

o
 S

a
cr

a
m

e
n

to
 

Jardim de Infância da Quinta do Picado  X     

Escola Básica do Bonsucesso X X    

Escola Básica das Leirinhas  X X    

Escola Básica da Quinta do Picado   X    

Escola Básica de Verdemilho  X X    

Escola Básica de Aradas    X X  

Escola Secundária Dr. Mário 

Sacramento (sede) 
   X X 

A
g

ru
p

a
m

e
n

to
 

d
e
 E

sc
o

la
s 

d
e
 

E
ix

o
 

Jardim de Infância de Azurva X     

Escola Básica de Azurva  X    

Escola Básica de Requeixo X X    

Escola Básica de Eixo (sede) X X X X  

A
g

ru
p

a
m

e
n

to
 d

e
 

E
sc

o
la

s 
d

e
 E

sg
u

e
ir

a
 Jardim de Infância de Cabo Luís  X     

Escola Básica de Alumieira X X    

Escola Básica de Esgueira X X    

Escola Básica da Quinta do Simão X X    

Escola Básica e Secundária Dr. Jaime 

Magalhães Lima (sede) 
 X X X X 

A
g

ru
p

a
m

e
n

to
 d

e
 

E
sc

o
la

s 
Jo

sé
 E

st
ê
v
ã
o

 Escola Básica dos Areais X X    

Escola Básica da Presa X X    

Escola Básica do Solposto X X    

Escola Básica n.º 1 de São Bernardo X X    

Escola Básica n.º 2 de São Bernardo  X X X  

Escola Secundária José Estêvão (sede)    X X 
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Estabelecimentos de Educação e Ensino por 

Agrupamento de Escolas 
Nível de Escolaridade   

Pré-Escolar 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB Secundário 

A
g

ru
p

a
m

e
n

to
 d

e
 E

sc
o

la
s 

d
e
 

O
li
v
e
ir

in
h

a
 

Jardim de Infância de Oliveirinha X     

Jardim de Infância da Póvoa do Valado X     

Jardim de Infância das Quintãs X     

Escola Básica da Costa do Valado X X    

Escola Básica de Mamodeiro   X    

Escola Básica de Nariz   X    

Escola Básica da Póvoa do Valado  X    

Escola Básica Castro Matoso, 

Oliveirinha (sede) 
 X X X  

A
g

ru
p

a
m

e
n

to
 d

e
 

E
sc

o
la

s 
R

io
 N

o
v
o

 d
o

 

P
rí

n
ci

p
e
 

Escola Básica da Póvoa do Paço  X X    

Escola Básica da Quintã do Loureiro X X    

Escola Básica de Sarrazola X X    

Escola Básica de Taboeira  X X    

Escola Básica Rio Novo do Príncipe, 

Cacia (sede) 
  X X  

  
 

 

2.2. Oferta Educativa para o ano letivo de 2022/2023 

  

Como referido anteriormente, os sete Agrupamentos de Escolas existentes no Município de 

Aveiro apresentam uma oferta educativa desde a Educação Pré-Escolar ao 3.º Ciclo do 

Ensino Básico, sendo que quatro desses Agrupamentos integram, na sua oferta educativa, 

o Ensino Secundário, nomeadamente o Agrupamento de Escolas de Aveiro, o Agrupamento 

de Escolas Dr. Mário Sacramento, o Agrupamento de Escolas de Esgueira e o Agrupamento 

de Escolas José Estêvão.  

Assim, ao nível do Ensino Secundário, cada um desses Agrupamentos de Escolas apresenta 

uma oferta educativa composta por Cursos Científico-humanísticos (Ensino Regular) e, 

ainda Cursos Profissionais, em diversas áreas. Por outro lado, o Colégio D. José I também 

contempla, na sua oferta educativa, um Curso Profissional.  

Deste modo, a oferta educativa de Ensino Regular e Ensino Profissional, para ano letivo de 

2022/2023, encontra-se elencada por Estabelecimento de Ensino, no Quadro 2 e Quadro 3, 

respetivamente.  
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Quadro 2: Oferta de Cursos Científico-humanísticos (Ensino Secundário Regular) por 

Estabelecimento de Ensino, para o ano letivo de 2022/2023.  

 

Ano letivo de 2022/2023: Cursos Científico-humanísticos (Ensino Secundário)  

 

 Estabelecimento de Ensino  

Denominação do Curso  

Ciências e 

Tecnologias  

Ciências 

Socioeconómicas  

Línguas e 

Humanidades  

Artes 

Visuais 

Escola Secundária Homem Cristo  X    X    

Escola Secundária Dr. Mário Sacramento  X  X X   

Escola Básica e Secundária Dr. Jaime 

Magalhães Lima  X  X  X    

Escola Secundária José Estêvão  X  X  X  X  

 

 

Quadro 3: Oferta de Cursos Profissionais (Ensino Secundário) por Estabelecimento de Ensino, 

para o ano letivo de 2022/2023.   

 

Ano letivo de 2022/2023: Cursos Profissionais (Ensino Secundário)   

Estabelecimento de Ensino  Denominação do Curso  

Escola Secundária Homem 

Cristo  

Técnico(a) de Auxiliar de Saúde   

Técnico(a) de Apoio Psicossocial  

Técnico(a) de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade 

Escola Secundária Dr. Mário 

Sacramento 

Técnico(a) de Manutenção Industrial 

Técnico de Ação Educativa 

Técnico(a) de Manutenção Industrial - Eletromecânica 

Técnico(a) de Comércio 

Escola Básica e Secundária Dr. 

Jaime Magalhães Lima  

Técnico(a) de Juventude   

Técnico(a) de Gestão de Equipamentos Informáticos  

Técnico(a) de Eletrónica e telecomunicações 

Técnico informático e sistema  

Técnico Análise Laboratorial  

Técnico(a) de Apoio à Gestão Desportiva  

Escola Secundária José 

Estêvão  

Técnico(a) de Design de Equipamento e de Mobiliário  

Técnico(a) de Fotografia   

Técnico(a) de Instalação e Gestão de Redes  

Técnico(a) de Desporto  

Técnico(a) de Comunicação e Serviço Digital  

Colégio D. José I Técnico(a) de Mecatrónica Automóvel  
  

No que respeita ao Ensino Profissional, existem dois estabelecimentos de ensino 

profissional, sediados no Município de Aveiro, que ministram exclusivamente esta 
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modalidade de ensino, são eles a Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro 

(EFTA) e a Escola Profissional de Aveiro (EPA).   

A EFTA tem-se destacado pela qualidade da prestação de serviços de formação profissional, 

ensino e consultoria nas áreas do Turismo, Hotelaria e Restauração.  

Esta Escola acolhe, por ano letivo, um máximo de 300 alunos, pelo que a sua dimensão 

contribui significativamente para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, 

assente em quatro aprendizagens fundamentais - aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos e aprender a ser. 

Para o ano letivo de 2022/2023, a EFTA apresenta uma oferta educativa diversificada, que 

se encontra plasmada no Quadro 4. A par desta oferta, a EFTA também ministra formação 

modular certificada e formação contínua, bem como inúmeros workshops.  

Quadro 4: Oferta educativa da EFTA, para o ano letivo de 2022/2023.    
 

Ano letivo de 2022/2023: Cursos Profissionais (EFTA)   

Tipologia  Denominação do Curso  

  

Cursos Profissionais   

(Nível Secundário)  

Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria   

Técnico(a) de Restaurante e Bar  

Técnico(a) de Turismo  

Técnico(a) de Pastelaria, Padaria 

Cursos de Especialização 

Tecnológica (CET) 

Técnico(a) Especialista em Gestão e Produção de Cozinha 

Técnico(a) Especialista em Gestão e Produção de Pastelaria 

Técnico(a) Especialista em Gestão Hoteleira e Alojamento 

Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA) 

Cozinheiro(a) 

Técnico(a) de Pastelaria/Padaria 

Técnico(a) de Restaurante/Bar 

Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria  

Por outro lado, a EPA é a maior escola profissional do país e desenvolve formação inicial e 

contínua, junto de jovens e adultos, nas mais diversas áreas técnicas e profissionais, 

nomeadamente nos setores da Indústria, Comércio e Serviços. O Quadro 5 apresenta a 

oferta educativa da EPA, para o ano letivo de 2022/2023.   

Acresce referir que a EPA implementa um modelo de ensino e aprendizagem próprio, 

praticado em espaços de trabalho, nas diversas Unidades de Qualificação e nas empresas 
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parceiras, com o propósito de promover o efetivo desenvolvimento de competências 

pessoais e profissionais determinantes para a empregabilidade e/ou a continuidade dos 

estudos.  

 

Quadro 5: Oferta educativa da EPA, para o ano letivo de 2022/2023.    
 

Ano letivo de 2022/2023: Cursos Profissionais (EPA)   

Tipologia  Denominação do Curso  

Cursos de Educação 

e Formação (CEF) 

Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade (Tipo 2) 

Operador de Eletrónica/ Telecomunicações (Tipo 2) 

Cuidador(a) de Crianças e jovens (Tipo2 e Tipo 3)   

Eletromecânico(a) de Manutenção Industrial (Tipo 2 e Tipo 3) 

Eletricista de instalações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos Profissionais  

Técnico(a) de Animador Sociocultural 

Técnico(a) de Ação Educativa 

Técnico(a) de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e 

Publicidade  

Técnico(a) de Organização de Eventos  

Técnico(a) de Segurança no Trabalho  

Técnico(a) de Eletrónica, Automação e Comando 

Técnico(a) de Eletrónica e Telecomunicações  

Técnico(a) de Manutenção Industrial Eletromecânica 

Técnico(a) de Instalações Elétricas  

 Técnico(a) de Artes do Espetáculo – cenografia, figurinos e adereços 

 Técnico(a) de Qualidade 

 Técnico(a) de Soldadura 

 Técnico(a) de reparação e pintura de carroçarias 

 Técnico(a) de comunicação e serviço digital 

 Técnico(a) de audiovisuais 

 Técnico(a) instalador de energias renováveis 

 Técnico(a) de Gestão  

 Técnico(a) de Desporto 

 Técnico(a) auxiliar de farmácia 

 Técnico(a) massagem e estética e bem-estar 

 

Igualmente sediada em Aveiro, temos a Escola Artística do Conservatório de Música 

Calouste Gulbenkian, Aveiro (EACMCGA) é o estabelecimento de ensino especializado com 

oferta ao nível da Música, Dança e Artes Visuais e Audiovisuais. Embora esteja mais centrada 
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no Ensino da Música, a partir do ano letivo de 2020/2021 alargou a sua oferta formativa aos 

Cursos Artísticos Especializados de Artes Visuais, ministrando três novos cursos.   

Importa referir que a aprendizagem na EACMCGA está dividida em três níveis de ensino, de 

acordo com o ano de escolaridade em que se encontram matriculados os alunos, ou seja:  

• Curso de Iniciação: correspondente ao 1.º Ciclo do Ensino Básico;  

• Curso Básico: correspondente aos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico (regime 

articulado e supletivo); 

• Curso Secundário (regime articulado e supletivo). 

 

 

Acresce referir que, em relação aos cursos básicos e secundários de ensino artístico 

especializado de Música ministrados na EACMCGA, estes podem ser frequentados em dois 

regimes: Articulado e Supletivo.  

 

No regime Articulado do Curso Básico, verifica-se redução progressiva do currículo geral 

(escola) e um reforço do currículo específico (Conservatório), permitindo o 

desenvolvimento de competências essenciais e estruturantes relativas a uma educação 

básica dentro da escolaridade obrigatória. Neste regime, existe uma articulação com a 

escola da componente geral (escola de referência) e a escola de ensino artístico.  

No regime Articulado do Curso Secundário, os alunos frequentam, apenas, a componente 

geral de todos os cursos secundários, numa escola desse nível, e frequentam as 

componentes científica e técnica no Conservatório.  

No regime Supletivo do Curso Básico e do Curso Secundário, o aluno frequenta a totalidade 

do currículo geral (escola) cumulativamente com o currículo específico do curso de música 

(Conservatório).  

Assim, para o ano letivo de 2022/2023, a oferta educativa disponibilizada pela EACMCGA é 

a apresentada no Quadro 6.   
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Quadro 6: Oferta formativa da EACMCGA, para o ano letivo de 2022/2023.  

Ano letivo de 2022/2023: Cursos de Ensino Artístico Especializado  

Área Denominação dos Cursos 

Arte Visuais 

- Comunicação Audiovisual 

- Design de Produto 

- Produção Artística 

Dança - Curso de Iniciação e Básico de Dança 

Música 

- Instrumentos Musicais (Cursos de Iniciação e Básico – Variante Clássica): 

Acordeão, cravo, órgão, piano, flauta de bisel, flauta transversal, oboé, 

clarinete, fagote, saxofone, trompa, trompete, trombone, bombardino e 

tuba, percussão, violino, viola violoncelo, contrabaixo, guitarra e harpa. 

- Instrumentos Musicais (Curso Secundário - Variante Clássica): Acordeão, 

cravo, órgão, piano, flauta de bisel, flauta transversal, oboé, clarinete, 

fagote, saxofone, trompa, trompete, trombone, bombardino e tuba, 

percussão, violino, viola violoncelo, contrabaixo, guitarra e harpa. 

Instrumentos Musicais (Curso Secundário - Variante de Jazz): piano jazz, 

clarinete jazz, saxofone jazz, trompete jazz, trombone, bateria jazz, 

contrabaixo/baixo jazz, guitarra jazz.  

- Curso Básico e Secundário de Canto: Técnica Vocal, Italiano, Alemão e Arte 

de Representar  

Nota: As línguas de reportório e arte de representar são do plano de 

estudos do curso secundário de Canto.  

- Curso Secundário de Formação Musical 

- Curso Secundário de Composição 

  

Na EACMCGA, para além da prática instrumental individual, os alunos têm a oportunidade 

de tocar em orquestras – existem 4 níveis diferentes de orquestra, correspondendo a cinco 

orquestras, são elas: Banda Sinfónica, Big Band, Coro, Música de Câmara (diferentes 

formações) e Combo de Jazz.   

Ainda ao nível da oferta educativa, há que fazer referência ao trabalho desenvolvido pelo 

Centro de Emprego e Formação Profissional de Aveiro. Este é um dos 30 centros do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional, que tem por missão promover a criação e a qualidade 

do emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas ativas de 

emprego, nomeadamente de formação profissional.  
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Deste modo, o Centro de Emprego e Formação Profissional de Aveiro promove a 

qualificação escolar e profissional de jovens e adultos, através da oferta formativa ajustada 

aos percursos individuais que, na sua maioria, confere dupla certificação, nas modalidades 

de Aprendizagem, Educação e Formação de Adultos (Níveis Básico e Secundário), bem 

como Cursos de Especialização Tecnológica (CET), conforme expresso no Quadro 7.  

    

Quadro 7: Oferta formativa do Centro de Emprego e Formação Profissional de Aveiro.  
 

 

 

 

Anos de 2022 e 2023: Cursos Profissionais (Centro de Emprego e Formação Profissional de 

Aveiro) 

Tipologia Denominação do Curso / Saída 

Profissional 

Cursos de Aprendizagem 

Condições de Acesso: Igual ou superior 9º ano 

de escolaridade s/ conclusão do Ensino 

Secundário, até 25 anos 

Técnico(a) de Restaurante/Bar  

Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva 

Técnico/a de Maquinação e Programação 

CNC 

Esteticista APZ 2022 

Programador/a de Informática 

Técnico/a de Informática - Instalação e 

Gestão de Redes 

Cursos de Especialização Tecnológica 

Condições de Acesso: Igual ou superior ao 12º 

ano de escolaridade, igual ou superior a 18 

anos 

 

Técnico/a Especialista em Gestão Hoteleira e 

Alojamento 

Educação Formação de Adultos 

Condições de Acesso: 4º ano de escolaridade 

Condições de Saída: 2º ciclo do Ensino Básico 

(6º ano), igual ou superior a 21 anos 

Canalizador/a  

Educação Formação de Adultos 

Condições de Acesso: 6º ano de escolaridade, 

igual ou superior a 21 anos 

Condições de Saída: 3º ciclo do Ensino Básico 

(9º ano), Nível II de formação profissional 

Agente de Geriatria 

Cuidador/a de Crianças e Jovens 

Educação Formação de Adultos 

Condições de Acesso: maior ou igual ao 9º ano 

de escolaridade, igual ou superior a 18 anos 

Condições de Saída: Nível II de formação 

profissional 

Instalador/a – Reparador/a de Computadores 

Operador/a de Manutenção Hoteleira 
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Quadro 7- Continuação 

Anos de 2022 e 2023: Cursos Profissionais (Centro de Emprego e Formação Profissional de 

Aveiro) 

Tipologia Denominação do Curso / Saída 

Profissional 

Educação Formação de Adultos 

Condições de Acesso: 9º ano ou não conclusão 

do 1.º ano do ciclo formativo de nível 

secundário, igual ou superior a 21 anos 

Condições de Saída: Ensino Secundário, Nível 

IV de formação profissional 

Técnico/a de Maquinação e Programação 

CNC 

Técnico/a de Organização de Eventos 

Técnico/a de Gestão de Transportes 

Técnico/a de Instalações Elétricas 

Técnico/a Comercial 

Técnico/a Restaurante Bar 

Técnico/a de Cozinha e Pastelaria 

Cabeleireiro/a 

Educação Formação de Adultos 

Condições de Acesso: maior ou igual ao Ensino 

Secundário (12º ano), igual ou superior a 18 

anos 

Condições de Saída: Nível IV de formação 

profissional 

Técnico/a da Qualidade 

Técnico/a de Logística 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Comando 

Técnico/a Instalador/a de Sistemas Solares 

Fotovoltaicos 

Rececionista Hotel 

Técnico/a de Segurança no Trabalho 

Técnico/a da Qualidade 

Vida Ativa 

Condições de Acesso: Igual ou superior 6º ano 

de escolaridade, prioritariamente maiores de 

29 anos 

Doçaria Tradicional 

Plantação vasos e floreiras - Morfologia 

vegetal 

Sistemas Operativos 

Pedicure 

Utilitário de apresentação gráfica - 

Powerpoint 

Processador de Texto - Word - Avançado 

Literacia Financeira - Poupança-Conceitos 

básicos 

Literacia Financeira - Crédito e Endividamento 

Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD) 
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Quadro 7- Continuação 

Anos de 2022 e 2023: Cursos Profissionais (Centro de Emprego e Formação Profissional de 

Aveiro) 

Tipologia Denominação do Curso / Saída 

Profissional 

Vida Ativa 

Condições de Acesso: Igual ou superior 9º ano 

de escolaridade, prioritariamente maiores de 

29 anos 

Gestão de Recursos Humanos e Negociação 

Inglês para Técnico/a de Vendas 

E-Direito - Interpretar o direito aplicável às 

obras digitais offline e online 

Espanhol para Secretariado e Trabalho 

Administrativo 

Alemão p/ Secretariado e Trabalho 

Administrativo - Espec. 

Socorrismo Básico 

Administrativo - Cortesia, etiqueta e protocolo 

no atendimento 

Princípios de nutrição e dietética 

Controlo de Gestão e Análise Económico-

Financeira 

Alemão Técnico (Área Comercial) 

Neuromarketing 

Comunicação e Gestão de Pessoas 

Nutrição e diatética no idoso 

Espanhol para Secretariado e Trabalho 

Administrativo 

V2228 Inglês para Técnico/a de Vendas - 

Continuação 

Vida Ativa 

Condições de Acesso: Igual ou superior 12º ano 

de escolaridade, preferencialmente maiores de 

29 anos 

Operador/a de Informática - MOS 

Programa Jovem + Digital 

Condições de Acesso: Igual ou superior 12º ano 

de escolaridade, entre os 18 e os 35 anos 

Business Intelligence 

Programa Jovem + Digital - Gestão de Redes 

Sociais 

Sistemas de automação 

Ferramentas de produtividade e colaboração 

 

No Município de Aveiro, existem 5 Centros Qualifica, sendo que um funciona na AEVA – 

Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro. Os restantes estão sediados 

na Escola Secundária José Estêvão, no Centro de Emprego e Formação Profissional de 

Aveiro, no CEFOSAP - Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional (Aveiro), 

e, por fim, na AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro.  
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Entre outras atribuições, os Centros Qualifica têm como missão qualificar adultos pelo 

processo de validação e certificação de competências escolares e profissionais, possuindo 

ainda competências na área da informação, na orientação e encaminhamento de jovens e 

adultos, na integração de pessoas com deficiência e incapacidade e, ainda, na definição de 

uma rede de oferta qualificante promotora do emprego.  

Concretamente em relação ao Centro Qualifica da AEVA – Região de Aveiro é um dos 13 

Centros a funcionar na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), e assume a 

função de Representante de todos os centros existentes na área de abrangência dos 11 

municípios que constituem a CIRA junto da ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação 

e o Ensino Profissional.  

Neste papel funciona numa lógica de interface com a ANQEP, na definição das ofertas de 

educação e formação a disponibilizar na Região, no âmbito do Sistema Nacional de 

Qualificações, em estreita articulação com o mercado de trabalho, com o intuito dessas 

ofertas se afirmarem como resposta às efetivas necessidades de qualificação dos jovens e 

dos adultos.  
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3. DESCENTRALIZAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO  

 

 A Câmara Municipal de Aveiro iniciou, a 01 de setembro de 2020, um importante capítulo 

na sua atividade, com a concretização da descentralização de competências na área da 

Educação, que implicou o assumir de um conjunto diverso de matérias que, até então, 

estavam sob a alçada do Ministério de Educação.  

É importante, desde já, relevar que o processo prévio à descentralização se pautou por um 

trabalho de equipa, bastante participado, com os Diretores dos Agrupamentos de Escolas e 

o Diretor da EACMCGA e a Delegada Regional da DGEstE.  

Esse trabalho de proximidade e de trabalho em equipa com todos os Agrupamentos de 

Escolas e a EACMCGA foi constante e o balanço efetuado permite afirmar que a proximidade 

do poder de decisão e resolução dos problemas foi encarada como a maior mais-valia da 

descentralização de competências.  

A gestão do Pessoal Não Docente foi, possivelmente, a competência de maior complexidade 

assumida pelo Município de Aveiro, que desde o início desencadeou os mecanismos 

necessários para colmatar o défice de funcionários, que todos os Agrupamentos de Escolas 

e o EACMCGA registavam, numa primeira fase com recurso a contratações a termo e com o 

lançamento de um procedimento concursal. Mais tarde, a 01 de setembro de 2021, os mapas 

de pessoal das Escolas foram reforçados, tendo sido colocados 36 Assistentes Operacionais 

e 11Assistentes Técnicos, por forma a cumprir os rácios legais.  

Atualmente, verifica-se a necessidade de colocação de mais Assistentes Operacionais, 

atendendo a que no último ano deixaram de exercer funções vários colaboradores, pelas 

mais variadas razões, nomeadamente por aposentação, colocação em outros serviços, 

mobilidade, entre outros. 

Ao nível dos Refeitórios Escolares, com a gestão dos 46 refeitórios do Município, registou-

se o aumento do número diário de refeições a fornecer, passando de uma média de 1.905 

para cerca de 5.000 refeições, com a integração dos refeitórios das Escolas Básicas (2.º e 3.º 

CEB) e Ensino Secundário, sendo certo que, com a situação pandémica, houve uma redução 

de alunos a almoçar nas escolas no ano letivo de 2020/2021, o primeiro ano letivo com a 

descentralização de competências. A este nível é de destacar, também, a gestão das 
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unidades de confeção, algumas que apresentavam equipamento em mau estado de 

conservação e que, gradualmente, estão a ser substituídos. 

Quanto aos Transportes Escolares, com o processo de descentralização, que conta a partir 

de 01 de setembro de 2020 houve o alargamento deste serviço gratuito aos alunos do 

Ensino Secundário. Acresce uma nova competência, nessa matéria, que passa por assegurar 

os Circuitos Especiais, a Alunos com Necessidades de Saúde Especiais.   

As novas competências assumidas, no âmbito da Escola a Tempo Inteiro, ditaram a gestão 

e implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular aos alunos do 1.º CEB e a 

disponibilização da Componente de Apoio à Família (CAF) também direcionada para os 

alunos do 1.º CEB, mantendo-se o desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio 

à Família (AAAF) nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar.  

Para a esfera de atuação da Câmara Municipal de Aveiro passou, também, a manutenção e 

conservação dos edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário, bem como a 

EACMCGA, tendo ficado definido um montante de 20.000,00 € para investimento anual em 

cada uma das Escolas (com exceção da Escola Secundária Dr. Mário Sacramento e Escola 

Secundária José Estevão, em virtude das mesmas estarem sob a alçada da empresa Parque 

Escolar).  

Nesta matéria acresce a assunção de todas as despesas inerentes ao funcionamento de 

todos os estabelecimentos de ensino, nomeadamente as que se relacionam com 

comunicações, eletricidade, gás e combustíveis, água, entre outros, com financiamento pelo 

Ministério da Educação. 

O ano letivo de 2020/2021 foi um ano marcado, também, pela harmonização tecnológica e 

a implementação de uma solução tecnológica, comum a toda a Comunidade Educativa, 

através da qual é efetuada a gestão de várias matérias da descentralização, nomeadamente 

a gestão dos Apoios e Complementos Educativos, ferramenta esta que se tem revelado uma 

mais-valia desde então.  

A Câmara Municipal de Aveiro, a partir do ano letivo de 2021/2022, também estabeleceu 

protocolos com os vários Agrupamentos de Escolas do Município, no sentido de definir os 

modelos de gestão e de delegação de competências nos próprios Diretores, num ato de 
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confiança de elevado nível na capacidade de gestão dos mesmos e na rentabilização das 

capacidades já instaladas nos próprios Agrupamentos de Escolas. 

 

3.1.Comissão de Acompanhamento do processo de 

Descentralização 

  

O processo de descentralização de competências, iniciado a 01 de setembro de 2020, foi 

alvo de acompanhamento da fase prévia e nas fases consequentes do seu desenvolvimento 

e evolução, por uma comissão restrita que facilita a coordenação entre os diferentes níveis 

de administração escolar.  

Nestes termos, de acordo com o previsto no artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 

de janeiro, foi criada a Comissão de Acompanhamento e Monitorização da Descentralização 

na área da Educação, no Município de Aveiro, cujo regimento foi aprovado pelos elementos 

que a compõem.  

Esta Comissão tem na sua constituição, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (que 

preside), a Delegada Regional de Educação do Centro e os Diretores dos sete Agrupamentos 

de Escolas e da Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro.  

Nos meses que antecederam a concretização da Descentralização de competências, e no 

primeiro ano letivo nesse regime (2020/2021) esta Comissão efetuou seis reuniões. Na 

reunião realizada a 11 de julho de 2022, foi aprovado o relatório técnico da Comissão de 

Acompanhamento e Monitorização da Transferência de Competências na Área da Educação 

- Ano Letivo 2020/2021. 
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4. A INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO NA ÁREA DA 

EDUCAÇÃO  

 

4.1. Eixo 1: Planeamento do Sistema Educativo ao Nível Local  

4.1.1. Carta Educativa  

 A Carta Educativa constitui-se como um instrumento municipal de planeamento prospetivo 

e ordenamento do território educativo, ao nível dos edifícios e equipamentos educativos a 

localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que seja necessário 

satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do 

desenvolvimento demográfico e socioeconómico previsto.   

Para além dos edifícios e equipamentos, a Carta Educativa pressupõe ainda um outro nível 

de atuação, tendo por objeto a identificação prospetiva das ofertas educativas da educação 

pré-escolar, dos ensinos básicos e secundário, incluindo as suas modalidades especiais, e da 

educação extraescolar.  

A Carta Educativa do Município de Aveiro, cuja revisão foi aprovada pela Assembleia 

Municipal em novembro de 2019, deve ser entendida como um instrumento crucial para o 

desenvolvimento das políticas locais e de apoio à decisão em matéria de política educativa. 

Assume-se, assim, como um documento orientador, dinâmico e inserido num contexto mais 

abrangente de ordenamento territorial, procurando responder às necessidades de 

redimensionamento resultantes da evolução das Políticas Educativas e das oscilações da 

relação procura/oferta da educação, sempre numa lógica de rentabilização de 

infraestruturas e equipamentos preconizados na Carta Educativa.   

Acresce referir que, além dos aspetos anteriormente enumerados, no âmbito da revisão da 

Carta Educativa também foram definidas Linhas Orientadoras para a Política Educativa a 

nível local, considerando as realidades locais a par dos objetivos traçados ao nível da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.   

A Carta Educativa do Município de Aveiro encontra-se acessível na página oficial do 

Município de Aveiro, em www.cm-aveiro.pt.  

http://www.cm-aveiro.pt/
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4.1.2. Conselho Municipal de Educação  

   

O Conselho Municipal de Educação de Aveiro (CMEA) assume-se como um órgão de 

coordenação e consulta, a nível municipal, que visa promover a coordenação da política 

educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes 

educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o 

funcionamento do referido sistema e propondo as ações consideradas adequadas à 

promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo.   

Com a publicação do Decreto-lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, e atendendo às novas 

competências que serão geridas pela Câmara Municipal, a constituição do Conselho 

Municipal de Educação foi alvo de alterações.  

 

4.1.3. Plano Estratégico Educativo  

O Plano Estratégico Educativo Municipal (PEEM) é um documento que identifica as linhas 

orientadoras que direcionam, estrategicamente, a intervenção na área da Educação, 

consubstanciadas em projetos e ações, com intenções concretas.  

Integrado numa estratégia de afirmação da identidade dos territórios educativos e 

assumindo-se como um instrumento inspirador e catalisador da ação educativa e 

mobilizador das políticas educativas locais, o PEEM prossegue os seguintes objetivos: 

 Potenciar as possibilidades de realização educativa das comunidades; 

 Clarificar o papel dos diferentes atores na rentabilização das potencialidades 

educativas; 

 Racionalizar os recursos educativos existentes, superando a fragmentação e 

duplicação de redes de serviços e promovendo o envolvimento cooperativo entre 

instituições; 

 Qualificar as redes de instituições educativas locais, valorizando-as como motores 

de desenvolvimento; 

 Consensualizar o Plano como dinâmica de afirmação da identidade do território 

educativo; 

 Enquadrar nas estruturas de governo local a regulação territorial da educação; 
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 Monitorizar e avaliar as políticas e os projetos educativos e delinear propostas de 

melhoria; 

 Estimular a aprendizagem e a inovação, visando o enriquecimento dos cidadãos; 

 Melhorar as qualificações e os resultados educativos e formativos dos munícipes. 

No decorrer do ano letivo de 2022/2023, a Câmara Municipal de Aveiro pretende finalizar a 

elaboração, e consequente aprovação, do Plano Estratégico Educativo do Município de 

Aveiro.  

Nesse âmbito, pretende-se que a elaboração deste Plano Estratégico seja um processo, 

amplamente participado pelos vários atores educativos, numa lógica reflexiva e sistemática, 

através da qual é desenhado um conjunto de etapas que pressupõe, também, uma tomada 

de decisão sobre as ações a desenvolver e os recursos a mobilizar para a prossecução dos 

vários objetivos anteriormente elencados.  

Este Plano Estratégico deverá refletir o planeamento estratégico (que não deve ser 

confundido com o conceito de planeamento a longo prazo), no qual se deve registar o que 

será feito e por que razão, por quem, onde, quando, como e quais os custos associados. 

 

4.1.4. Conselhos Gerais  

Os Conselhos Gerais, criados em 2008, através do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril 

(entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro e o Decreto-Lei n.º 

137/2012, de 02 de julho), enquanto órgão deliberativo e fiscalizador, assumem-se com a 

reserva, a composição e as competências necessárias para fazer a síntese de todos os 

contributos dos vários agentes da Comunidade Educativa.   

A constituição do Conselho Geral permite, assim, criar sinergias para uma escola que se quer 

mais eficaz e responsável, assente no empenho e no envolvimento de todos, no sentido de 

se pensar a Educação como um todo, e a Escola como local privilegiado para a sua missão, 

geradora e potenciadora da formação de cidadãos livres e participativos, dignos e 

socialmente responsáveis.   

A Câmara Municipal de Aveiro, obedecendo ao princípio da dimensão técnica, mantem a 

sua decisão de designar três representantes que continuarão a participar ativamente nas 

reuniões dos oito Conselhos Gerais constituídos (Agrupamentos de Escolas de Aveiro, Eixo, 
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Esgueira, Oliveirinha, Dr. Mário Sacramento, José Estêvão, Rio Novo do Príncipe, Cacia e, por 

último, da Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Aveiro.  

 

 

4.2. Eixo 2: Investimento 

 4.2.1. Construção e requalificação e modernização do parque escolar 

Com a concretização da descentralização de competências em matéria de Educação, 

compete às Câmaras Municipais a construção, requalificação e modernização dos edifícios 

escolares, de acordo com o planeamento definido nas Cartas Educativas.  

No decorrer do ano letivo de 2020/2021 e 2021/2022 deu-se início a um conjunto de 

operações no âmbito da construção, requalificação e ampliação de edifícios escolares, ao 

nível da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em consonância com o 

previsto na Carta Educativa, nomeadamente a requalificação da EB de Azurva e EB do 

Bonsucesso, bem como a construção do Centro Escolar de Nossa Senhora de Fátima.  

O ano letivo de 2022/2023 será marcado pela conclusão das obras de requalificação e 

ampliação da EB da Quintã do Loureiro, da EB da Póvoa do Paço e do início dos trabalhos 

de requalificação e ampliação da EB do Solposto, EB das Barrocas e EB de Eixo.  Quanto à 

remodelação e ampliação da EB de Esgueira encontra-se em fase de projeto. 

De acordo com a Carta Educativa a CMA abriu concurso público para a realização dos 

projetos de execução, para reabilitação e ampliação de mais três Escolas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico a designar, EB de Alumieira, EB de Sarrazola, EB de Leirinhas e também da 

qualificação do Jardim de Infância de Eixo. 

No que se refere à EB de Santiago e à EB dos Areais a CMA vai lançar novo concurso para a 

requalificação e ampliação das Escolas.   

No âmbito da qualificação do Parque Escolar do Município de Aveiro, assume carácter de 

urgência a definição dos acordos entre a CMA e o Ministério da Educação para execução 

dos projetos e obras de qualificação profunda da EB 2/3 de São Bernardo, do Conservatório 

de Música de Aveiro e da nova Escola Secundária Homem Cristo. Tratam-se de edifícios com 

patologias várias, que ficaram, por exemplo, fora do acordo de 2020 com o Ministério da 
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Educação, para remoção de amianto em Edifícios de Ensino Público, no Município de Aveiro, 

já que essas intervenções farão parte das operações de qualificação profunda que as 

supracitadas infraestruturas necessitam. 

 

No que respeita à Escola Secundária Homem Cristo é hoje assumida por todos a constatação 

da total desadequação do atual edifício aos tempos modernos e da necessidade de construir 

um novo edifício para a Escola Secundária Homem Cristo. A CMA está disponível para 

assumir todos os custos desta obra recebendo em troca o edifício onde atualmente funciona 

a Escola, para o adaptar a edifício dos Serviços Municipais, rentabilizando também por essa 

via os Paços do Concelho que se encontra muito próximo, e o Centro de Congressos de 

Aveiro onde os Serviços Municipais estão instalados provisoriamente há quase 20 anos. Por 

acordo entre a CMA e a Direção do Agrupamento de Escolas de Aveiro assumimos instalar 

no edifício atual desta Escola uma sala memorial do edifício e do seu patrono. 

 

4.2.2. Conservação e manutenção de edifícios e espaços escolares  

 

Com o processo da Descentralização na área da Educação, a Câmara Municipal de Aveiro 

passou a assumir, também, a manutenção das Escolas Básicas do 2.º e 3.º CEB e das Escolas 

Secundárias (à exceção da Escola Secundária Dr. Mário Sacramento e a Escola Secundária 

José Estêvão, que se mantêm na dependência da Parque Escolar, sendo esta a entidade 

responsável pelas operações de conservação e manutenção desses edifícios escolares), bem 

como da EACMCGA.  

Para os novos estabelecimentos de ensino, foi estipulado um investimento de 20.000,00 € 

para cada um dos nove estabelecimentos que transitaram para a gestão municipal, sendo 

que as intervenções efetuadas foram sinalizadas e priorizadas, num trabalho conjunto com 

os Diretores.  

As intervenções identificadas, bem como a continuidade da conservação e manutenção dos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e 1.º CEB, são assumidas e concretizadas pela 

Câmara Municipal de Aveiro, numa preocupação constante com a melhoria da qualidade 

das instalações e consequente bem-estar e segurança de todos aqueles que as utilizam 

diariamente.  
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4.2.2.1. Protocolos de Colaboração para Apoio à Gestão Escolar 

Nos anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022 foram celebrados Protocolos de Colaboração 

entre a Câmara Municipal de Aveiro e cada um dos sete Agrupamentos de Escolas e a 

EACMCGA, através dos quais o Município atribuiu verbas para Apoio à Gestão Escolar, 

nomeadamente para aquisição de material de higiene e limpeza, material de escritório, 

consumíveis de escritórios, cujos valores foram apurados tendo por base critérios de 

equidade, tais como o número total de alunos e a tipologia de estabelecimento de ensino, 

conforme o quadro que se segue. 

Quadro 8: Valores considerados nos protocolos de colaboração celebrados com os 

Agrupamentos de Escolas (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022). 
 

Protocolos de Colaboração (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022)  

Agrupamento de Escolas  

Escola Não Agrupada 

[Ano letivo 2020/2021] [Ano letivo 2021/2022] 

Apoio à Gestão 

Escolar e 

Manutenções 

Apoio a Projetos 

Educativos  

Apoio à Gestão 

Escolar e 

Manutenções 

Apoio a Projetos 

Educativos  

AE de Aveiro 39 850,00 € 12 000,00 € 38 500,00 € 12 000,00 € 

AE Dr. Mário Sacramento  31 360,00 € 12 000,00 € 32 950,00 € 12 000,00 € 

AE de Eixo 10 325,00 € 6 000,00 € 10 115,00 € 6 000,00 € 

AE de Esgueira 28 000,00 € 12 000,00 € 32 065,00 € 12 000,00 € 

AE José Estêvão 47 150,00 € 12 000,00 € 45 730,00 € 12 000,00 € 

AE de Oliveirinha  11 975,00 € 6 000,00 € 12 590,00 € 6 000,00 € 

AE Rio Novo do Príncipe, 

Cacia 
12 260,00 € 6 000,00 € 12 275,00 € 6 000,00 € 

EACMCGA 12 875,00 € 4 000,00 € 13 400,00 € 4 000,00 € 

TOTAIS:  193 795,00 € 70 000,00 € 197 625,00 € 70 000,00 € 

TOTAL  (ANO LETIVO): 263 795,00 € 267 625,00 € 

 

Integrado no Protocolo, também foi transferida uma verba para manutenção (aquisição de 

material e para realização de pequenas reparações), no valor de 2.000,00 €/ano, com 

exceção dos Agrupamentos de Escolas com ensino secundário aos quais foi atribuído o valor 

de 4.000,00 €/ano. Por último, a somar a estes valores, foi considerada uma verba para apoio 

a Projetos Educativos.  

Em suma, no ano letivo de 2020/2021, a Câmara Municipal de Aveiro atribuiu um apoio 

global de 263.795,00 €, ao passo que no ano letivo de 2021/2022 o apoio atribuído foi no 

montante de 267.625,00 €. 
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4.2.2.2. Remoção de materiais de construção com amianto   

Na sequência da publicação do Despacho n.º 6573-A/2020, em Diário da República n.º 

120/2020, de 23 de junho de 2020, que identificava os equipamentos escolares para 

intervenções de remoção e substituição do amianto, a Câmara Municipal de Aveiro encetou 

todos os trâmites legais para concretizar essas intervenções em quatro estabelecimentos de 

ensino do Município.  

Em primeiro lugar, em outubro de 2020, foi celebrado um Acordo de Colaboração entre a 

Câmara Municipal de Aveiro e o Ministério de Educação, no qual foram definidas as 

condições de transferência para o Município das atribuições, designadamente a 

elegibilidade, enquanto entidade beneficiária, para a intervenção de requalificação para 

remoção de materiais de construção com amianto na sua composição, a executar no âmbito 

do Programa Operacional Regional Centro, 2020. 

De seguida foi desencadeado o processo de adjudicação da obra de remoção desses 

materiais, por uma empresa da especialidade, nos seguintes estabelecimentos de ensino: EB 

Castro Matoso (Oliveirinha), EB de Aradas, EB de Eixo, EB Rio Novo do Príncipe (Cacia), no 

valor global de 648.342,00 €, tendo-se iniciado os trabalhos, em estreita articulação com os 

Agrupamentos de Escolas, de modo a minimizar os constrangimentos no normal 

funcionamento dos edifícios escolares.  

Trata-se de uma empreitada muito importante, na lógica de renovação e qualificação do 

Parque Escolar do Município de Aveiro, melhorando assim a qualidade de vida da 

Comunidade Educativa, principalmente aqueles que trabalham e estudam nesses 

estabelecimentos de ensino.  

 

4.2.2.3. Encargos com Instalações  

De igual modo, na sequência da Descentralização, a Câmara Municipal de Aveiro passou a 

assumir todos os encargos com o funcionamento das instalações dos edifícios escolares do 

2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário, bem como da EACMCGA, tendo desencadeado um 

processo de transição da titularidade dos Agrupamentos de Escolas e EACMCGA para a 

Câmara Municipal de Aveiro.  
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Neste âmbito, todas as despesas inerentes ao fornecimento de eletricidade, gás, água e 

comunicações, referentes a todos os estabelecimentos de ensino (desde a Educação Pré-

Escolar ao Ensino Secundário) e da EACMCGA passaram a ser custeadas pela Câmara 

Municipal de Aveiro, correspondendo a um investimento global na ordem dos 471 204,80 

€ para o ano letivo de 2020/2021.  

Acresce salientar que, no decorrer do ano letivo de 2020/2021, foram progressivamente 

assegurados pelo Município outros encargos com as instalações, mais concretamente com 

vista à manutenção de extintores, manutenção de elevadores, manutenção dos espaços 

verdes, desparasitação e desratização (referenciados no quadro anterior como “outros 

contratos”).  

Por outro lado, no âmbito da gestão dos Refeitórios Escolares, ao longo dos anos letivos de 

2020/2021 e 2021/2022, verificou-se a necessidade de se proceder a um conjunto de 

reparações no equipamento afeto às unidades de confeção, bem como a aquisição de 

equipamento de modo a suprir algumas necessidades mais urgentes ou para substituição 

de equipamento que se encontrava em mau estado de conservação e, como tal, 

comprometia a boa execução do fornecimento de refeições.  

Uma pequena nota para referir que não foi efetuado qualquer investimento em reparações 

ou aquisição de equipamento novo nas unidades de confeção localizadas na Escola 

Secundária Dr. Mário Sacramento e na Escola Secundária José Estêvão atendendo a que esse 

tipo de encargos é assumido pela Parque Escolar.  

 

 

4.2.3. Apetrechamento dos Estabelecimentos de Ensino  

No âmbito daquelas que são as suas atribuições e competências na área da Educação, a 

Câmara Municipal de Aveiro tem vindo, ao longo dos anos, a investir no apetrechamento 

dos estabelecimentos de educação e ensino, ao nível do mobiliário escolar e equipamentos 

que potenciem a melhoria das condições de trabalho dos Alunos, Pessoal Docente e Não 

Docente.  

No que diz respeito ao mobiliário e equipamentos, sempre que necessário serão realizados 

investimentos e, no caso de realização de obras de requalificação de estabelecimentos de 

ensino, estes serão integralmente renovados.  
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Com o processo de descentralização de competências, a Câmara Municipal de Aveiro 

efetuou, também, outros importantes investimentos, nomeadamente na aquisição de uma 

solução tecnológica (na qual se inclui a plataforma SIGA) e demais hardware necessário para 

a harmonização tecnológica; bem como na adjudicação de um serviço de carregamentos, 

através de um sistema wallet digital (e utilização de conta pré-paga com pós-faturação 

associada). Este foi um investimento de 164.928,14 €, para o primeiro ano de concretização 

da descentralização de competências.   

Quadro 9: Quadro síntese dos encargos com aquisição de Equipamento Tecnológico (nos anos 

letivos de 2020/2021 e 2021/2022). 
 

Aquisição de Equipamento Tecnológico (anos letivos de 2020/2021 e 

2021/2022) 

Tipologia de Equipamento/serviço 
[Ano letivo 

2020/2021] 

[Ano letivo 

2021/2022] 

Aquisição e implementação de Solução Tecnológica  90 763,53 € 67 851,97 € 

Aquisição de Hardware e cartões (para harmonização 

tecnológica) 
34 227,83 € 6 762,96 € 

Aquisição de sistema wallet digital e utilização da 

conta pré-paga escolar com pós-faturação 
25 439,96 € 13 442,63 € 

TOTAL: 150 431,32 € 88 057,56 € 

 

Com esta aposta tecnológica e a disponibilização de uma plataforma eletrónica (SIGA) a 

toda a Comunidade Educativa foi possível efetuar a gestão de todos os refeitórios escolares 

através da mesma, e tendo em conta o sistema de faturação associado, os Encarregados de 

Educação passaram a poder efetuar carregamentos através de uma wallet digital. Para tal 

dispõem de três modalidades de carregamento: com recurso a referência Multibanco, 

MBWay ou em qualquer agente Payshop.  

Para além do serviço de refeições, o saldo da wallet digital também poderá ser utilizado nos 

serviços cuja gestão é da própria Escola (nomeadamente: Bar, Papelaria e Reprografia), nos 

seis Agrupamentos de Escolas que optaram pela solução única, que implicou também a 

mudança da plataforma de gestão de outras matérias escolares, mais concretamente gestão 

de alunos.  

 O Município de Aveiro assumiu na íntegra, os custos associados a estas transações não 

tendo os Encarregados de Educação, Funcionários e Docentes, quaisquer custos com estas 

operações.  
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A Câmara Municipal de Aveiro disponibilizou cartões a todos os Alunos, Funcionários e 

Docentes e procedeu à aquisição e substituição de todo o equipamento necessário ao 

funcionamento pleno da solução tecnológica.  

 

4.3. Eixo 3: Gestão  

Ao nível da gestão, com o processo de descentralização de competências na área da 

Educação, a Câmara Municipal de Aveiro passou a deter competências em matéria de gestão 

do Pessoal Não Docente (acrescendo os Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos 

afetos aos Estabelecimentos de Ensino deste o 1.º CEB ao Ensino Secundário).  

Por outro lado, a Câmara Municipal de Aveiro é responsável pela disponibilização de um 

conjunto de Apoios e Complementos Educativos, nomeadamente a Ação Social Escolar, os 

Refeitórios Escolares, os Transportes Escolares, as medidas da Escola a Tempo Inteiro e o 

Programa Leite Escolar, que serão abordadas mais detalhadamente nas páginas seguintes.  

 

4.3.1. Pessoal Não Docente 

No que se refere ao Pessoal Não Docente, antes do processo de descentralização, a Câmara 

Municipal de Aveiro era responsável pela colocação e gestão dos Assistentes Operacionais 

afetas exclusivamente aos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar. Nesse âmbito, desde 

o ano letivo de 2019/2020, o Município coloca 1 Assistente Operacional por cada sala de 

Educação Pré-Escolar legalmente constituída (num total de 39 Assistentes Operacionais).  

A partir de 01 de setembro de 2020, a Câmara Municipal de Aveiro integrou, no seu mapa 

de pessoal, todos os Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos que detinham vínculo 

contratual com o Ministério de Educação e que exerciam funções nos sete Agrupamentos 

de Escolas e na EACMCGA, nos edifícios escolares do Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º CEB) e 

Ensino Secundário.  

A integração destes Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos no mapa de pessoal do 

Município de Aveiro, corresponde a um encargo mensal que ronda os 385 000,00€ e 

refletiu-se num aumento exponencial de trabalho para o Serviço de Recursos Humanos, na 

gestão de faltas, férias, entre outros aspetos da gestão de recursos humanos. 
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Tendo em conta a legislação em vigor, no que diz respeito ao rácio de Pessoal Não Docente, 

verificou-se um défice de funcionários em todos os níveis de escolaridade (à exceção da 

Educação Pré-Escolar), pelo que a Câmara Municipal de Aveiro procedeu à contratação de 

20 Contratos de Emprego e Inserção em 2020/2021 e no ano letivo 2021/2022, 63 

Assistentes Operacionais e 22 Assistentes Técnicos de modo a colmatar esse défice.  

Ainda nesse âmbito, a Câmara Municipal de Aveiro, tendo por base o apuramento efetuado 

no início do ano letivo de 2020/2021, procedeu à abertura de procedimento concursal 

comum para a ocupação de 47 postos de trabalho na área da Educação, nomeadamente 

para 11 Assistentes Técnicos e 36 Assistentes Operacionais, cujo aviso de abertura foi 

publicado em Diário da República a 18 de dezembro de 2020.  

Do Procedimento concursal para a ocupação de 11 lugares para Assistente Técnico, foram 

recebidas 593 candidaturas, ao passo que, para a ocupação de 36 lugares para Assistente 

Operacional, foram recebidas 403 candidaturas.  

Após a conclusão do procedimento concursal foi publicada a homologação das listas 

unitárias de ordenação final dos candidatos, na 2.ª Série do DR n.º 152 de 06 de agosto de 

2021.  
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4.3.2. Apoios e Complementos Educativos 

  4.3.2.1. Ação Social Escolar 

Os municípios têm um papel importante no domínio da Educação, apresentando uma 

função particularmente relevante na área da Ação Social Escolar. Esta traduz-se na 

implementação de apoios socioeducativos, com a finalidade de contribuir para uma justa e 

efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares.  

Neste âmbito, com a descentralização de competências em matéria de Educação, a Câmara 

Municipal de Aveiro mantem a responsabilidade de atribuir apoios socioeducativos aos 

alunos matriculados no 1.º CEB, como anteriormente. Por outro lado, a gestão da Ação 

Social Escolar dos Alunos do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

mantem-se na esfera de atuação dos Agrupamentos de Escolas.  

Assim sendo, enquanto os processos de candidatura a Ação Social Escolar para os alunos 

do 2.º CEB ao Ensino Secundário continuam a ser tratados nos SASE (Serviços de Ação Social 

Escolar) dos Agrupamentos de Escolas em que os Alunos se encontram matriculados, ao 

nível do 1.º CEB, a Câmara Municipal de Aveiro procede à análise das candidaturas 

submetidas.  

O acesso aos apoios no âmbito da Ação Social Escolar é determinado em função da situação 

socioeconómica do agregado familiar do Aluno, que se traduz pelo posicionamento num 

escalão de rendimentos específico e no correspondente escalão de apoio, mediante 

indexação ao abono de família.  

No âmbito do 1.º Ciclo do Ensino Básico, os auxílios económicos constituem uma 

modalidade de apoio socioeducativo destinado a alunos pertencentes a agregados 

familiares integrados no 1.º e 2.º escalão do abono de família, que correspondem, 

respetivamente, aos escalões A e B.  

Os auxílios económicos atribuídos traduzem-se na comparticipação direta do Município no 

serviço de refeições e com a atribuição de um subsídio para aquisição de fichas de trabalho, 

material didático e visitas de estudo, subsídio esse cujo montante é transferido para os 

Agrupamentos de Escolas de modo a que estes façam a sua gestão junto dos Encarregados 

de Educação dos alunos beneficiários deste apoio.  
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Nos anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022, a Câmara Municipal de Aveiro atribuiu os 

montantes totais de 17.892,00 € e 23.100,00 €, respetivamente, transferidos para os 

Agrupamentos de Escolas, conforme consta no Quadro 10.  Os montantes destinaram-se a 

atribuição de subsídios para fichas de trabalho e material didático a alunos beneficiários de 

Escalão A e B.  

 

Quadro 10: Quadro síntese com o número de alunos do 1.º CEB abrangidos pelos auxílios 

económicos e montantes transferidos, por Agrupamento de Escolas (anos letivos de 2020/2021 

e 2021/2022).  

 

Ação Social Escolar | N.º de Alunos do 1.º CEB abrangidos e respetivos montantes  

Agrupamento de Escolas  

[Ano letivo 2020/2021] [Ano letivo 2021/2022] 

N.º de 

Alunos  

Montante 

transferido 

N.º de 

Alunos  

Montante 

transferido 

AE de Aveiro 139 3 942,00 € 176 5 420,00 € 

AE Dr. Mário Sacramento  65 1 746,00 € 81 2 380,00 € 

AE de Eixo 61 1 692,00 € 67 1 920,00 € 

AE de Esgueira 133 3 708,00 € 174 5 560,00 € 

AE José Estêvão 97 2 574,00 € 97 2 960,00 € 

AE de Oliveirinha  99 2 628,00 € 92 2 780,00 € 

AE Rio Novo do Príncipe, Cacia 61 1 602,00 € 69 2 080,00 € 

TOTAIS:  655 17 892,00 € 756 23 100,00 € 

 

Para o ano letivo de 2022/2023, as normas para acesso aos apoios no âmbito da Ação Social 

Escolar encontram-se explicitadas no documento Apoios e Complementos Educativos 

2022/2023 – Ação Social Escolar. 

Uma última nota para referir que, relativamente ao programa de distribuição gratuita e 

reutilização de manuais escolares, este não é da responsabilidade da Câmara Municipal de 

Aveiro, dado que a competência se mantém sob alçada do departamento governamental. 

https://www.cm-aveiro.pt/servicos/educacao/apoios-e-complementos-educativos-ano-letivo-2022-2023/acao-social-escolar
https://www.cm-aveiro.pt/servicos/educacao/apoios-e-complementos-educativos-ano-letivo-2022-2023/acao-social-escolar
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4.3.2.2. Alimentação em contexto escolar 

 

Com a concretização da descentralização de competências, a Câmara Municipal de Aveiro 

passou a gerir, também, os refeitórios escolares do 2.º CEB ao Ensino Secundário e as 

respetivas unidades de confeção, geridas anteriormente pela DGEstE, passando a Câmara 

Municipal a ser a entidade gestora de todos os refeitórios dos estabelecimentos de 

educação e ensino do Município, desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário.  

Por outro lado, a Câmara Municipal de Aveiro passou a providenciar o fornecimento de Leite 

Escolar nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a 

partir de setembro de 2020, competência essa que se encontrava na esfera de atuação dos 

Agrupamentos de Escolas, com verbas atribuídas pelo Ministério de Educação.  

 

4.3.2.2.1. Refeitórios Escolares  

Em termos globais, com a concretização da descentralização de competências, a Câmara 

Municipal de Aveiro passou a ser responsável por 46 refeitórios, dos quais onze são de 

confeção local (Escolas do 2.º e 3.º CEB e Escolas Secundárias) e às restantes trinta e cinco, 

são transportadas refeições diariamente.  

Uma vez que o Município passou a dispor de onze unidades de confeção, localizadas nos 

refeitórios de confeção local, a partir de setembro de 2020 procedeu-se à alteração do 

modelo de execução do fornecimento de refeições.  

Deste modo, a gestão passou a ser efetuada por Agrupamento de Escolas, ou seja, as 

refeições destinadas a todos os Alunos do Agrupamento são confecionadas nas cozinhas 

dos refeitórios das Escolas Básicas (2.º e 3.º CEB) e das Escolas Secundárias, para consumo 

nos próprios locais de confeção e transportadas e distribuídas pelas unidades satélites 

(Estabelecimentos de Educação e Ensino que integram o respetivo Agrupamento de Escolas, 

que não têm unidade de confeção associada). Esta alteração no modelo de execução do 

serviço de refeições permitiu uma melhoria significativa no serviço.  

Ao nível dos refeitórios escolares, verificou-se o aumento do número diário de refeições a 

fornecer, passando de uma média de 1.905 para 3.810 refeições (no ano letivo de 2020/2021) 

e de cerca de 5.000 refeições (no ano letivo de 2021/2022), com a integração dos refeitórios 

das Escolas Básicas (2.º e 3.º CEB) e Ensino Secundário.  
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É de salientar que cerca de 15% dos alunos inscritos no serviço de refeições beneficiam de 

uma comparticipação de 100% (Escalão A) e 10% dos alunos usufruem de uma 

comparticipação de 50% (Escalão B).  

No Quadro 11, apresenta-se o quadro síntese com o número total de refeições fornecidas, 

por nível de escolaridade e respetivos custos deste serviço.  

 

Quadro 11: Quadro síntese do número total de refeições fornecidas, por nível de escolaridade, 

e respetivos custos (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022). 
 

N.º total de refeições fornecidas por nível de escolaridade e respetivos custos 

Nível de Escolaridade 

[Ano Letivo 2020/2021] [Ano Letivo 2021/2022] 

Total 

Refeições 
Custo Total 

Total 

Refeições 
Custo Total 

Educação Pré-Escolar  93 173 241 421,11 € 118 064 316 531,31 € 

1.º Ciclo do Ensino Básico 292 503 760 345,25 € 352 948 940 348,68 € 

2.º Ciclo do Ensino Básico 67 244 185 984,67 € 129 860 331 893,11 € 

3.º Ciclo do Ensino Básico  151 895 162 214,63 € 147 981 378 167,30 € 

Ensino Secundário  42 893 121 263,89 € 57 902 147 919,92 € 

TOTAL:  647 708 1 471 229,55 € 806 755 2 114 860,31 € 

 

Ainda no âmbito dos Refeitórios Escolares é importante evidenciar que, diariamente, é 

servida uma refeição completa de dieta mediterrânica, cuja ementa inclui sopa, prato 

principal, pão, sobremesa e bebida. Acresce referir que são servidas, igualmente, refeições 

alternativas, nomeadamente refeições de dieta vegetariana, dieta por motivos 

religiosos/culturais, dieta por prescrição médica (alergia e/ou intolerância alimentar), bem 

como refeições de dieta hipolipídica e de ingredientes de fácil digestão.  

Para o ano letivo de 2022/2023, as informações relativas ao modelo de gestão dos refeitórios 

encontram-se disponíveis no documento Apoios e Complementos Educativos 2022/2023 – 

Refeitórios Escolares. 

Acresce referir que a Câmara Municipal de Aveiro tem estabelecido, anualmente, um 

Protocolo de Colaboração, com vista a assegurar o serviço de refeições aos alunos do 1.º 

CEB da EB de São Jacinto, dada a inexistência de refeitório neste estabelecimento de ensino.  

Deste modo, para o ano letivo de 2020/2021, celebrou-se Protocolo com o Centro Social e 

Paroquial de São Jacinto, para que os 14 alunos pudessem usufruir do serviço de refeições. 

https://www.cm-aveiro.pt/servicos/educacao/apoios-e-complementos-educativos-ano-letivo-2022-2023/refeitorios-escolares
https://www.cm-aveiro.pt/servicos/educacao/apoios-e-complementos-educativos-ano-letivo-2022-2023/refeitorios-escolares
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Para o ano letivo de 2021/2022, o protocolo contemplou 12 alunos. Embora o valor unitário 

da refeição seja de 2,50 €/dia, a comparticipação familiar respeita o escalão de abono de 

família que o aluno beneficia.  

Assim sendo, para os anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022, para assegurar o fornecimento 

de refeições aos alunos da EB de São Jacinto, foram transferidos, respetivamente, os 

montantes de 3.631,20 €, e de 2.373,69 €, após um acerto de contas do ano letivo anterior 

que havia registado uma quebra do número de refeições fornecidas devido à suspensão 

letiva. Os dados constam no Quadro 12.  

 

Quadro 12: Quadro síntese dos alunos abrangidos no Protocolo para o fornecimento de 

refeições em São Jacinto (anos letivos de 2020/2021 e de 2021/2022). 
 
 

Protocolo de Colaboração celebrado para o fornecimento de refeições aos 

alunos da EB de São Jacinto 

[Ano Letivo de 2020/2021] [Ano Letivo de 2021/2022] 

Escalão N.º de Alunos Escalão N.º de Alunos 

A 2 A 0 

B 5 B 4 

Sem escalão 7 Sem escalão 8 

Total de Alunos 14   Total de Alunos 12   

Valor do Protocolo 3 631,20 € Valor do Protocolo 2 772,00 € 

 

 

4.3.2.2.2. Programa Leite Escolar  

Com a descentralização de competências na área de Educação, a Câmara Municipal de 

Aveiro passou a assegurar o fornecimento de leites escolar, nos estabelecimentos de 

Educação Pré-Escolar e do 1.º CEB, sendo responsável pelo processo de adjudicação dos 

produtos, através de concurso público anual.  

Este Programa tem como principal objetivo complementar as necessidades nutricionais das 

Crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos de idade, e concretiza-se 

através da distribuição diária e gratuita, nos dias letivos, de 20cl de leite por Criança.   

O fornecimento de Leite Escolar carece de um pedido de financiamento comunitário gerido 

pelo IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P., pedido esse que se 
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baseia nos registos de distribuição/consumo efetuados nos Estabelecimentos de Educação 

e Ensino abrangidos pela medida.   

A partir de setembro de 2020, o Município de Aveiro disponibilizou os seguintes tipos de 

leite:  

 Leite meio gordo achocolatado (incluindo a opção – sem lactose); 

 Leite meio gordo branco (incluindo a opção – sem lactose) – cujo consumo é 

obrigatório em pelo menos 2 dias por semana; 

 Bebida vegetal de soja (para os Alunos com dieta vegetariana) 

 

O montante despendido pelo Município de Aveiro para o fornecimento de Leite Escolar 

durante os anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022 foi de 97.726,22 €, sendo que os 

contratos de fornecimento foram celebrados por ano civil.  

 

Quadro 13: Quadro síntese com o número total de Alunos abrangidos pelo Programa Leite 

Escolar, nos anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022, e respetivos custos, por Agrupamento de 

Escolas.   

N.º total de Alunos abrangidos pelo Programa Leite Escolar, por Agrupamento 

de Escolas, e respetivos custos (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022) 

Agrupamento de Escolas  

[Ano letivo 2020/2021] [Ano letivo 2021/2022] 

N.º Alunos 

abrangidos 
Custo Total 

N.º Alunos 

abrangidos 
Custo Total 

AE de Aveiro 1094 12 178,45 € 1039 12 520,20 € 

AE Dr. Mário Sacramento  448 7 222,76 € 448 5 860,33 € 

AE de Eixo 287 2 585,81 € 295 3 504,37 € 

AE de Esgueira 569 7 573,97 € 554 6 604,19 € 

AE José Estêvão 601 10 281,48 € 706 7 865,19 € 

AE de Oliveirinha  362 5 898,67 € 355 5 119,43 € 

AE Rio Novo do Príncipe, Cacia 307 5 255,99 € 369 5 255,38 € 

TOTAIS:  3668 50 997,13 € 3766 46 729,09 € 

 

Para o ano letivo de 2022/2023, é possível consultar mais informações sobre a 

implementação do Programa Leite Escolar, através da consulta ao documento Apoios e 

Complementos Educativos 2022/2023 – Programa Leite Escolar. 

 

https://www.cm-aveiro.pt/servicos/educacao/apoios-e-complementos-educativos-ano-letivo-2022-2023/programa-leite-escolar
https://www.cm-aveiro.pt/servicos/educacao/apoios-e-complementos-educativos-ano-letivo-2022-2023/programa-leite-escolar
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4.3.2.3 Transportes Escolares 

A Câmara Municipal de Aveiro é responsável por assegurar, organizar e gerir os Transportes 

Escolares, tendo como objetivo principal contribuir para uma efetiva igualdade de 

oportunidade no acesso à Educação. 

De acordo com o estipulado na legislação em vigor, os Alunos que cumprem os requisitos 

previstos poderão usufruir de passe escolar comparticipado pela Câmara Municipal de 

Aveiro. 

Deste modo, o Transporte Escolar é gratuito para os Alunos que frequentem o Ensino Básico 

(1.º, 2.º e 3.º ciclos), e o Ensino Secundário, que cumpram os requisitos previstos para 

atribuição da gratuitidade, sendo da responsabilidade do Município de Aveiro o seu 

financiamento.  

Atendendo à localização dos vários estabelecimentos de educação e ensino do Município 

de Aveiro, a rede de transportes públicos de Aveiro assegura o transporte entre as freguesias 

mais periféricas e as escolas básicas e secundárias, em vários itinerários que, embora sendo 

carreiras públicas, são orientadas para os horários escolares, em estreita articulação com os 

Agrupamentos de Escolas. 

O número de passes comparticipados pela Câmara Municipal de Aveiro, atribuídos no ano 

letivo de 2020/2021, num total 1049 passes anuais, correspondem a um investimento da 

Câmara Municipal de Aveiro, no valor de 334.070,01 €, ao passo que no ano letivo de 

2021/2022 foram atribuídos 1090 passes, num custo total de 381.885,57 €, de acordo com 

os dados apresentados no Quadro 14. 
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Quadro 14: Quadro síntese do número de alunos comparticipados ao nível de Transporte 

Escolar, por Agrupamento de Escolas (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022). 

 

N.º total de Alunos comparticipados ao nível de Transporte Escolar e respetivos 

custos, por Agrupamento de Escolas (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022) 

Agrupamento de Escolas  

[Ano letivo 2020/2021] [Ano letivo 2021/2022] 

N.º Alunos 

abrangidos 
Custo Total 

N.º Alunos 

abrangidos 
Custo Total 

AE de Aveiro 122 50 800,10 € 139 49 028,07 € 

AE Dr. Mário Sacramento  130 61 934,35 € 145 48 967,60 € 

AE de Eixo 137 42 055,30 € 141 52 185,15 € 

AE de Esgueira 166 45 961,20 € 174 56 288,65 € 

AE José Estêvão 246 51 532,46 € 249 85 063,30 € 

AE de Oliveirinha  135 44 469,00 € 141 52 745,85 € 

AE Rio Novo do Príncipe, Cacia 113 37 317,60 € 101 37 606,95 € 

TOTAIS:  1049 334 070,01 € 1090 381 885,57 € 

 

Uma última nota para referir que os Alunos que não reúnem as condições de atribuição 

poderão usufruir da rede de transportes, através da aquisição de Passe de Estudante, 

diretamente no concessionário de Transportes Municipais de Aveiro (AveiroBus), com custos 

reduzidos. 

Com o processo de descentralização, e no que diz respeito à organização e controlo do 

funcionamento dos Transportes Escolares, a Câmara Municipal de Aveiro passou a assumir, 

também, a gestão dos Circuitos Especiais.  

Este serviço contempla o transporte gratuito de Alunos com Necessidades de Saúde 

Especiais, com dificuldades de locomoção e que beneficiam de medidas ao abrigo da 

Educação Inclusiva e que, por conseguinte, não reúnem condições para fazerem o seu 

percurso casa-escola-casa com recurso à rede de transportes públicos do Município de 

Aveiro.  

 Assim sendo, no ano letivo de 2020/2021, usufruíram dos Circuitos Especiais 31 Alunos, de 

diferentes níveis de escolaridade, correspondendo a um investimento global de 78 179,80€. 

Por sua vez, no ano letivo de 2021/2022, foram abrangidos 24 alunos, acarretando para o 

Município de Aveiro um custo de 78.376,20 €, conforme consta no Quadro 15. 
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Quadro 15: Quadro síntese do número de alunos abrangidos pelos Circuitos Especiais e 

respetivos custos, por Agrupamento de Escolas (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022). 
 

 

N.º total de Alunos abrangidos pelos Circuitos Especiais e respetivos custos, por 

Agrupamento de Escolas (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022) 

Agrupamento de Escolas  

[Ano Letivo de 2020/2021] [Ano Letivo de 2021/2022] 

N.º de Alunos 

abrangidos 
Custo Total 

N.º de Alunos 

abrangidos 
Custo Total 

AE de Aveiro 12 47 405,18 € 11 54 260,29 € 

AE Dr. Mário Sacramento  1 5 850,00 € 1 7 380,00 € 

AE de Eixo 2 3 710,62 € 1 2 856,85 € 

AE de Esgueira 12 12 572,00 € 10 13 478,82 € 

AE José Estêvão 3 7 124,00 € 1 400,23 € 

AE de Oliveirinha  1 1 518,00 € 0 0,00 € 

AE Rio Novo do Príncipe, 

Cacia 
0 0,00 € 0 0,00 € 

TOTAIS:  31 78 179,80 € 24 78 376,20 € 

 

Para estes Alunos, a Câmara Municipal de Aveiro procedeu à contratação de empresas da 

especialidade, de modo a que fossem asseguradas as deslocações entre a residência e o 

estabelecimento de ensino em que o Aluno se encontra matriculado, independentemente 

da distância do percurso casa-escola (tendo sido transportados alunos residentes noutros 

concelhos, mas que frequentam Escolas de referência no Município de Aveiro).  

Para o ano letivo de 2022/2023, as normas e regras de acesso aos Transportes Escolares 

encontram-se apresentadas no documento Apoios e Complementos Educativos 2022/2023 

– Transportes Escolares. 

 

4.3.2.4 Escola a Tempo Inteiro 

A Escola Tempo Inteiro pretende garantir que todos os tempos não letivos sejam 

pedagogicamente ricos em aprendizagens diversificadas, com vista à educação plena e 

bem-estar das Crianças, destinando-se exclusivamente aos Alunos matriculados na 

Educação Pré-Escolar e do 1.º CEB.  

Neste âmbito, e de acordo com o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, compete à 

Câmara Municipal de Aveiro a promoção e implementação das medidas de apoio às Famílias 

que visam a garantia de uma Escola a Tempo Inteiro, através da criação das condições 

https://www.cm-aveiro.pt/servicos/educacao/apoios-e-complementos-educativos-ano-letivo-2022-2023/transportes-escolares
https://www.cm-aveiro.pt/servicos/educacao/apoios-e-complementos-educativos-ano-letivo-2022-2023/transportes-escolares


  

49  

  

necessárias para que todos os Alunos tenham igualdade de oportunidades e acesso a uma 

maior qualidade da oferta não letiva.  

Assim sendo, a partir de setembro de 2020, com a concretização do processo de 

descentralização de competências, a Câmara Municipal de Aveiro deu continuidade ao 

desenvolvimento de Atividades de Animação e de Apoio à Família (ao nível da Educação 

Pré-Escolar) e assumiu a responsabilidade pela implementação das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) e Componente de Apoio à Família (CAF), ambas destinadas 

ao 1.º CEB.  

 

4.3.2.4.1. Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF)  

No que diz respeito à Educação Pré-escolar é competência do Município a criação das 

condições necessárias ao desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio à 

Família, destinadas às Crianças que necessitam de usufruir deste serviço, antes e/ou depois 

do período diário de atividades educativas bem como durante os períodos de interrupção 

letiva.  

No ano letivo de 2020/2021 foi efetuada a renovação do Contrato celebrado entre a Câmara 

Municipal de Aveiro e a Associação Tempos Brilhantes, que assegura a dinamização das 

AAAF em 23 dos 25 estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do Município de Aveiro.  

O serviço esteve disponível desde o dia 01 de setembro de 2020 até 31 de julho de 2021, 

tendo-se registado 426 Crianças inscritas. No ano letivo de 2021/2022 estiveram inscritas 

neste serviço 514 Crianças, perfazendo um custo de 510.835,00 € para o Município de 

Aveiro, tal como consta no Quadro 16. 
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Quadro 16: Número de Crianças inscritas nas AAAF, por Agrupamento de Escolas e o custo total 

com o serviço (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022).  

 

N.º total de crianças inscritas nas AAAF e custos com o serviço, por 

Agrupamento de Escolas (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022) 

Agrupamento de Escolas  

[Ano Letivo 2020/2021] [Ano Letivo 2021/2022] 

N.º de 

Crianças 

Inscritas 

Custo Total do 

Serviço 

N.º de 

Crianças 

Inscritas 

Custo Total do 

Serviço 

AE de Aveiro 130 83 655,00 € 143 113 125,00 € 

AE Dr. Mário Sacramento  77 81 505,00 € 82 89 590,00 € 

AE de Eixo 40 50 912,50 € 47 46 240,00 € 

AE de Esgueira 60 57 200,00 € 61 62 780,00 € 

AE José Estêvão 51 65 842,50 € 79 80 720,00 € 

AE de Oliveirinha  37 50 875,00 € 60 72 085,00 € 

AE Rio Novo do Príncipe, 

Cacia 
31 40 470,00 € 42 46 295,00 € 

TOTAIS:  426 430 460,00 € 514 510 835,00 € 

 

A frequência das AAAF está sujeita ao pagamento de uma mensalidade, cujo valor é 

apurado de acordo com o escalão do qual a criança é beneficiária, por indexação automática 

do escalão de abono de família em que a criança se encontra posicionada, sendo que os 

valores da comparticipação familiar aplicados nos anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022, 

são os que se encontram registados no Quadro 17. 

 

Quadro 17: Quadro síntese dos valores de comparticipação familiar mensal, para frequência das 

AAAF (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022). 

 

Valores de comparticipação familiar/mês para frequência das AAAF 

Escalão de Abono de 

Família 

Escalão de Comparticipação 

Familiar  

Valor da comparticipação 

familiar/mês 

1.º  1.º  7,00 € 

2.º  2.º  20,00 € 

3.º  3.º  35,00 € 

4.º  4.º  50,00 € 
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4.3.2.4.2. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) são atividades de natureza 

eminentemente lúdica, com caráter formativo e cultural que incidem, nomeadamente, nos 

domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da Escola com o meio, de 

solidariedade e de voluntariado e da dimensão europeia da educação. 

As AEC implementadas no Município de Aveiro, nos anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022, 

resultam da celebração de um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 

Aveiro, o Agrupamento de Escolas e a Associação Tempos Brilhantes, enquanto entidade 

parceira. 

A opção pela celebração desse Protocolo resultou de parecer favorável pelos Conselhos 

Pedagógicos e consequente aprovação nos Conselhos Gerais, atendendo ao facto do plano 

de atividades a dinamizar ser considerado diversificado e de relevância para o 

desenvolvimento pessoal, social e emocional dos alunos do 1.º CEB.   

É de realçar que as AEC são desenvolvidas em consonância com os objetivos definidos no 

Projeto Educativo de cada Agrupamento de Escolas.  

No ano letivo de 2020/2021, atendendo à suspensão da atividade letiva em regime 

presencial, as AEC foram disponibilizadas à distância, em articulação com os Agrupamentos 

de Escolas e com recurso a uma solução tecnológica.  

Os valores considerados nos vários protocolos de colaboração entre os Agrupamentos de 

Escolas e a Associação Tempos Brilhantes, tiveram em conta o número de alunos inscritos 

nas AEC.  

Assim, para o ano letivo de 2020/2021, correspondeu a um investimento de 289.339,55 € e 

no ano letivo de 2021/2022, de 300.733,56 €, por parte do Município de Aveiro, tal como 

consta no Quadro 18. 
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Quadro 18: Quadro síntese do número de alunos inscritos nas AEC, por Agrupamento de Escolas, 

e respetivos valores protocolados (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022).  

 

N.º total de Alunos inscritos nas AEC e respetivos custos, por Agrupamento de 

Escolas (anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022) 

Agrupamento de 

Escolas  

[Ano Letivo 2020/2021] [Ano Letivo 2021/2022] 

N.º de Alunos 

inscritos 
Custo Total  

N.º de Alunos 

inscritos 
Custo Total 

AE de Aveiro 669 96 768,88 € 674 101 100,00 € 

AE Dr. Mário Sacramento  303 40 830,00 € 305 46 070,34 € 

AE de Eixo 206 27 877,08 € 208 30 933,05 € 

AE de Esgueira 274 37 924,21 € 224 31 432,88 € 

AE José Estêvão 225 28 300,11 € 223 31 495,76 € 

AE de Oliveirinha  217 28 369,21 € 232 34 693,22 € 

AE Rio Novo do Príncipe, 

Cacia 
202 29 270,06 € 174 25 008,31 € 

TOTAIS:  2096 289 339,55 € 2040 300 733,56 € 

 
 

4.3.2.4.3. Componente de Apoio à Família (CAF) 

A Componente de Apoio à Família (CAF) integra um conjunto de atividades destinadas a 

assegurar o acompanhamento dos Alunos do 1.º CEB, nos períodos antes e/ou depois da 

componente letiva curricular, bem como no período das interrupções letivas. 

Neste âmbito, e atendendo a que se trata de uma competência assumida pela Câmara 

Municipal de Aveiro, a partir de 01 de setembro de 2020, optou-se pela manutenção da 

oferta disponibilizada no ano letivo transato, dinamizado por Associações de Pais e outras 

entidades sem fins lucrativos.  

Assim sendo, para o ano letivo de 2020/2021, foram celebrados protocolos de colaboração 

entre a Câmara Municipal de Aveiro, os Agrupamentos de Escolas e as respetivas entidades, 

nomeadamente o Clube do Povo de Esgueira, a Junta de Freguesia de Santa Joana, e com as 

Associações de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Integrada de Eixo, da Escola 

e Jardim de Infância das Barrocas e da Escola da Vera Cruz.  

Acresce referir a frequência da CAF pressupõe, igualmente, uma comparticipação familiar 

mensal, calculada pela entidade executora e que é paga diretamente a esta, tendo a Câmara 

Municipal de Aveiro investido 17.937,00 €, nos protocolos de colaboração para o ano letivo 

de 2020/2021 e de 21.864,00 €, para o ano letivo de 2021/2022, valor esse que inclui os 
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acertos considerados no protocolo e que dizem respeito ao ano letivo anterior. Os dados 

constam no Quadro 19.  

Quadro 19: Quadro síntese do número de alunos abrangidos pela CAF, por entidade parceira 

(anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022).  

 

Entidade Parceira  
Proveniência 

dos Alunos 

[Ano letivo de 

2020/2021] 

[Ano letivo de 

2021/2022] 

N.º de 

Alunos 

Inscritos 

Valor do 

Protocolo 

N.º de 

Alunos 

Inscritos 

Valor do 

Protocolo 

Clube do Povo de 

Esgueira 
EB Esgueira 69 4 905,00 € 69 6 826,00 € 

Junta de Freguesia de 

Santa Joana 
EB Solposto 45 6 519,50 € 45 8 293,50 € 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação da Escola 

Básica Integrada de 

Eixo 

EB Eixo e EB 

Azurva 
76 2 907,00 € 81 3 306,50 € 

Associação de Pais da 

escola e do Jardim de 

Infância das Barrocas 

EB Barrocas 19 1 079,50 € 19 573,50 € 

APVECA – Associação 

de Pais da Escola da 

Vera Cruz 

EB Vera Cruz 26 731,00 € 31 986,00 € 

APAR - Associação de 

Pais de Aradas  

EB 

Verdemilho 
    64 1 878,50 € 

TOTAIS: 235 16 142,00 € 309 21 864,00 € 

 

Para o ano letivo de 2022/2023, as normas e regras de acesso às medidas de Escola a Tempo 

Inteiro – AAAF, AEC e CAF – encontram-se apresentadas no documento Apoios e 

Complementos Educativos 2022/2023 – Escola a Tempo Inteiro. 

 

https://www.cm-aveiro.pt/servicos/educacao/apoios-e-complementos-educativos-ano-letivo-2022-2023/escola-a-tempo-inteiro
https://www.cm-aveiro.pt/servicos/educacao/apoios-e-complementos-educativos-ano-letivo-2022-2023/escola-a-tempo-inteiro
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5. Serviços Educativos em Rede (SER)  
 

A Câmara Municipal de Aveiro, de modo a promover, de forma integrada, uma oferta 

diversificada de atividades destinadas à Comunidade Educativa, dispõe dos Serviços 

Educativos em Rede (SER), cujo modelo se encontra implementado desde o ano letivo de 

2015/2016.   

Integrados na estratégia de promoção de uma política educativa municipal coesa, com os 

SER pretende-se traçar uma linha de atuação partilhada entre os vários espaços municipais: 

Teatro Aveirense, Biblioteca Municipal de Aveiro, Museu da Cidade e seus pólos temáticos 

(Museu Arte Nova e Ecomuseu Marinha da Troncalhada), Museu de Aveiro (Santa Joana), 

Casa Municipal da Cidadania, o CMIA - Centro Municipal de Interpretação Ambiental e o 

Ecocentro. Os SER surgem, assim, numa lógica de concertação da oferta e dos recursos, 

contribuindo para uma relação mais próxima e significativa com a Comunidade Educativa.   

De modo a possibilitar o acesso às atividades, a Câmara Municipal de Aveiro disponibilizará, 

gratuitamente, transporte para a participação nas mesmas, respeitando o cronograma anual 

aqui apresentado. Este cronograma retrata a adequação das atividades aos vários níveis de 

ensino e tem como propósito garantir, a todos, a oportunidade de visitar os espaços 

municipais.  

As atividades serão orientadas e desenvolvidas em estreita colaboração entre os docentes 

e os técnicos dos SER, de modo a que ambas as partes beneficiem com essa interação. Por 

um lado, os técnicos dos SER, recebem informações acerca do grupo participante (o seu 

nível de conhecimentos, recetividade e características do mesmo), os docentes, por outro 

lado, poderão compreender melhor os objetivos e metodologia das atividades. Deste modo, 

será possível a cada docente proceder à preparação prévia da atividade e, a par disso, 



  

55  

  

incentivar os alunos à participação, facilitando a aquisição de novos conhecimentos e a 

promoção de aprendizagens significativas.   

 

5.1. Orientações de funcionamento e marcação  

 

A atuação dos SER, e a sua interação com a Comunidade Educativa, decorrerá em três 

etapas:  

 

A Inscrição é formalizada pelo docente, por semestre,
através do preenchimento do formulário de inscrição,
disponível online (Link para inscrição)

O técnico dos SER, responsável pelo agendamento,
recolhe informação relativa ao grupo participante e
confirma a inscrição, via e-mail (através do endereço
eletrónico (ser@cm-aveiro.pt)

Realização da atividade/visita: Receção do grupo
participante e desenvolvimento da atividade pelo(s)
técnico(s) dos SER.

Após a realização da atividade/visita é enviado, via e-
mail, um questionário para avaliação da atividade.
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5.2. Equipamentos Municipais e oferta de atividades                         

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO - ATLAS 

 

A Biblioteca Municipal de Aveiro instalada, desde julho de 2020, no renovado ATLAS Aveiro – 

Edifício Fernando Távora, tem como um dos seus principais eixos de atuação a promoção do 

livro e da literatura, disponibilizando o livre acesso aos seus recursos. No entanto as 

Bibliotecas existem pelas pessoas, pelo que estes espaços acompanham as mudanças sociais 

e a Biblioteca Municipal de Aveiro não é exceção. O foco deste equipamento está em 

permanente transformação: de mera concentração ordenada de documentos impressos 

transpôs-se para uma existência enquanto centro comunitário, onde quase tudo é possível. É, 

cada vez mais, um espaço de informação, cultura e educação inclusiva, acessível, informal, 

gratuito, que pretende ser de referência, para a comunidade que serve, na dinamização da 

palavra escrita, seja em que suporte for. 

 

 

VISITA GUIADA AO ATLAS 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º CEB e Ensino Secundário. 

Descrição da atividade: Através de um circuito, os alunos são conduzidos, numa visita 

guiada ao ATLAS, conhecendo as diversas zonas, respetivas funcionalidades e um pouco da 

sua história. 
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Objetivo: Promover, junto de toda a comunidade escolar, o novo espaço do município, um 

equipamento que alberga serviços estratégicos e essenciais para Aveiro, Cidade e Região, 

como: Biblioteca; Arquivo Histórico; Livraria Municipal; HUB tecnológico; Loja do Investidor. 

Calendarização: Durante o ano letivo de 2022/2023, de segunda-feira a sexta-feira. 

Duração máxima da atividade: 45 minutos. 

Lotação máxima de participantes, por sessão: 15 crianças/alunos. 

 

 

LER DE CARR(EIR)INHA 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º CEB. 

Descrição da Atividade: Empréstimo domiciliário de documentos, aos leitores da Biblioteca 

Municipal Itinerante, em escolas que não dispõem de Biblioteca Escolar. 

Objetivo: Potenciar o gosto pelo livro; aumentar as competências curriculares e estimular 

a procura do conhecimento.  

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

 

 

CONCURSO INTERMUNICIPAL DE LEITURA 

Público-alvo: Do 1.º CEB ao Ensino Secundário. 

Descrição da atividade: O Concurso Intermunicipal de Leitura, promovido pela Rede de 

Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, surge no âmbito do trabalho 

colaborativo desenvolvido e é dirigido a todos os estabelecimentos de ensino, públicos ou 

privados, dos onze Municípios que compõem a CIM Região de Aveiro.  

Objetivo: Promover o gosto pela leitura e estimular o desenvolvimento de competências, 

no âmbito da leitura, nos jovens, durante o seu percurso escolar; criar hábitos de leitura em 

voz alta. 

Calendarização: Datas definidas de acordo com as orientações do GTRBCIRA e tendo em 

conta as datas do CNL. 
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CENTRO MUNICIPAL DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL 

 

O edifício do CMIA – Centro Municipal de Interpretação Ambiental tem, entre outras valências, 

a função primordial de divulgar os intrínsecos valores ambientais, permitindo ao visitante, 

descobrir, in loco, as especificidades deste local (de interesse), tornando-o um espaço 

complementar de educação informal, ao mesmo tempo que oferece uma vasta rede de 

recursos e promove uma componente turística.   

O visitante poderá potenciar a sua proximidade com a Ria de Aveiro, conhecendo a sua 

formação, a fauna e flora predominantes, bem como conhecer a interpretação das marinhas 

de sal, enquanto espaço natural e ambiental, em estreita relação com a laguna.  

 

VISITA GUIADA AO CMIA 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB, Ensino Secundário e Ensino 

Profissional. 

Descrição da atividade:  Visitas guiadas ao Centro Municipal de Interpretação Ambiental 

(CMIA) onde, através da descoberta dos diferentes espaços e das dinâmicas associadas a 

cada um deles, os alunos conhecerão a Ria de Aveiro, sua fauna e flora. Inclui observação 

no terraço do edifício da fauna e da flora, no seu habitat natural, com recurso a binóculos.  

Objetivo: Conhecer o espaço do CMIA, bem como a fauna e flora caraterística da Região de 

Aveiro.  

Calendarização: outubro de 2022 a junho de 2023, todos os dias da semana com exceção 

da quinta-feira, no período da manhã. 

Duração máxima da atividade: 01h15m. 

Lotação máxima de participantes: 30 crianças/alunos. 
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VISITA GUIADA AO PARQUE RIBEIRINHO DA CARREGAL 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º CEB. 

Descrição da atividade: A atividade consiste numa visita guiada ao parque ribeirinho do 

Carregal que possui um valor ecológico acrescido no Município de Aveiro. Trata-se de um 

momento diferente, ao ar livre, onde alunos terão a oportunidade de usufruir do encanto e 

da tranquilidade deste espaço, associada a uma explicação técnica adaptada às suas metas 

curriculares. 

Objetivo: Conhecer o valor ecológico do parque ribeirinho do Carregal. 

Calendarização: De abril a junho de 2023, de segunda-feira a quinta-feira. 

Duração máxima da atividade: 01h30m. 

Lotação máxima de participantes: 30 crianças/alunos. 

 

 

SAÍDA DE CAMPO PARA OBSERVAÇÃO DE AVES 

Público-alvo: 1.º CEB (3º e 4º anos), 2.º e 3.º CEB, Ensino Secundário e Ensino Profissional. 

Descrição da atividade: A atividade inicia-se no edifício do CMIA onde será realizada uma 

apresentação das espécies que podem ser avistadas durante a saída de campo e das 

principais características que as diferencia. Segue-se a realização de um percurso na zona 

envolvente ao CMIA para observação e identificação das aves no seu habitat natural, com 

recurso a binóculos e a uma ficha de campo. 

Objetivo: Conhecer e identificar as aves presentes no Canal Principal e nas marinhas de sal 

do Município de Aveiro. Mobilizar os participantes para a valorização do território. 

Calendarização: De março a junho de 2023, todos os dias da semana com exceção da 

quinta-feira, no período da manhã. 

Duração máxima da atividade: 02h00m. 

Lotação máxima de participantes: 30 alunos. 
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ECOCENTRO MUNICIPAL 
 

 

 

 

Ecocentro:  Menos resíduos, mais Planeta e melhor Futuro. 

Cuidar da sua casa, do seu jardim ou da rua onde vive também é cuidar dos seus resíduos. Ao 

entregá-los no Ecocentro eles vão ganhar uma nova vida, transformar-se em novos produtos! 

E dessa forma ganhamos todos: ruas mais limpas, um Planeta com mais recursos e um Futuro 

melhor para todos. 

O Ecocentro destina-se aos utilizadores domésticos residentes no município de Aveiro ou 

utilizadores não domésticos sediados no Município, desde que produzam menos de 1100 litros 

de resíduos por dia. 

Horário de funcionamento: Terça-feira a Sábado, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h30, 

incluindo feriados, exceto 25 de dezembro e 1 de janeiro. 
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A CASA MÁGICA DOS RESÍDUOS 

Público-alvo: 1.º e 2.º CEB. 

Descrição da atividade: A atividade consiste numa visita ao Ecocentro Municipal de Aveiro, 

em três momentos: 

 Momento 1 - Boas vindas aos aprendizes de Caça Tesouros - depois de vestirem os coletes 

mágicos os alunos são introduzidos à Casa Mágica dos Resíduos numa sessão em sala com 

conteúdos audiovisuais e interação com o Técnico de Educação Ambiental da Veolia; 

 Momento 2 - Viajando na Casa Mágica dos Resíduos - circuito pelo Ecocentro, dando a 

conhecer os vários tipos de resíduos e os seus destinos de valorização, introduzindo o 

conceito da economia circular dos resíduos, exemplificando a forma como os resíduos se 

tornam em novos recursos; 

 Momento 3 - O Tesouro mais Precioso - caça ao tesouro em busca do baú que contém o 

segredo do Ecocentro, sensibilizando para o papel e contributo que cada cidadão deve dar 

para a adequada gestão dos resíduos. 

Objetivos: 

- Dar a conhecer o novo Ecocentro Municipal; 

- Sensibilizar para a importância de os resíduos serem colocados em locais próprios e 

seguros, onde são tratados e encaminhados para reciclagem; 

- Introduzir o conceito da economia circular dos resíduos, exemplificando a forma como os 

resíduos se tornam em novos recursos; 

- Sensibilizar para o papel e contributo que cada cidadão deve dar para a adequada gestão 

dos resíduos. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023.  

Duração máxima da atividade: 1 hora (não incluindo deslocação). 

Lotação máxima de participantes: 30 alunos. 

Observações: No final da atividade a turma tira uma fotografia em conjunto que será depois 

enviada digitalmente ao professor, personalizada com um design da Casa Mágica dos 

Resíduos.  

Máximo 3 visitas por mês* por ordem de chegada de inscrição. 

*3 visitas no total, ou seja, incluindo os pedidos do 3º CEB e Ensino secundário 
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#WEARERESOURCERS - VISITA AO ECOCENTRO MUNICIPAL DE AVEIRO QUE É UMA 

VIAGEM AO TEMA DA ECONOMIA CIRCULAR  

Público-alvo: 3.º CEB e Ensino Secundário. 

Descrição da atividade: A atividade consta de uma visita ao Ecocentro Municipal de Aveiro, 

e assenta em três momentos distintos: 

● Momento 1 - Introdução aos desafios da economia circular e às profissões do ambiente, 

em sala com conteúdos audiovisuais e interação com o Técnico de Educação Ambiental da 

Veolia. 

● Momento 2 - Visita ao Ecocentro, passando pelas várias áreas de receção de resíduos 

complementada por uma atividade de correspondências: em que recursos se poderão 

transformar estes resíduos após a sua reciclagem. Inclui também uma passagem pela zona 

de oficina, onde é abordado o tema da reutilização e upcycling. 

● Momento 3 - Quizz com os alunos, de forma a consolidar a informação dos momentos 1 

e 2. O quizz é feito por equipas, num momento de saudável competição. 

Objetivo: 

- Dar a conhecer o novo Ecocentro Municipal; 

- Dar a conhecer as profissões da área ambiental, através de uma viagem às atividades da 

Veolia no mundo e em Portugal; 

- Sensibilizar para a importância de os resíduos serem colocados em locais próprios e 

seguros, onde são tratados e encaminhados para reciclagem; 

- Introduzir o conceito da economia circular dos resíduos, exemplificando a forma como os 

resíduos se tornam em novos recursos; 

- Sensibilizar para o papel e contributo que cada cidadão deve dar para a adequada gestão 

dos resíduos. 

Calendarização: De outubro 2022 a junho 2023. 

Duração máxima da atividade: 1 hora (não incluindo deslocação). 

Lotação máxima de participantes: 30 alunos. 

Observações: Máximo de 3 visitas por mês por ordem de chegada de inscrição (inclui os 

pedidos do 1º e 2º CEB). 
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ECOMUSEU MARINHA DA TRONCALHADA 

 

 

Transformada em Ecomuseu, a marinha da Troncalhada mostra aos seus visitantes os métodos 

de produção artesanal do sal, explora a paisagem, fauna e flora características, bem como 

mantém vivas as vivências e tradições ligadas a esta atividade secular. 

Caracterizando-se por ser um núcleo museológico ao ar livre, aberto permanentemente, o 

visitante poderá realizar a sua visita de forma independente consultando os diversos painéis 

interpretativos que a marinha dispõe.  

 

VISITA ORIENTADA AO ECOMUSEU MARINHA DA TRONCALHADA 

Público-alvo: Desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário. 

Descrição da atividade: Uma visita que aborda o processo de transformação da água do 

mar em sal e de como este tem lugar na salina. Partindo da observação da estrutura e dos 

materiais presentes na salina, são abordados os processos de evaporação e de decantação 

ou sedimentação essenciais à produção de sal. No decurso da visita os alunos são 

sensibilizados para a importância do ecossistema lagunar, em que todos os elementos se 

complementam. Também tem lugar a identificação da fauna e flora da salina, dos 

pernilongos e não esquecendo a degustação da salicórnia e da flor-de-sal! 

Calendarização: 2.º semestre (carece de boas condições meteorológicas). 

Duração máxima da atividade: Duração de 60 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Turmas até 26 crianças/alunos, por sessão. 

Local: Ecomuseu Marinha da Troncalhada. 
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MUSEU DE AVEIRO 

 

Localizado no emblemático Mosteiro de Jesus, desde 1911, o Museu de Aveiro expõe 

importantes coleções que contribuem para o conhecimento da história e da arte de Aveiro. 

Além das relevantes obras expostas, os visitantes contactam com as monumentais áreas 

conventuais preservadas e, principalmente, com a beleza do túmulo da Princesa Santa Joana 

e da Igreja de Jesus, toda revestida a talha dourada. Neste museu também se pode conhecer 

a história e vida da Princesa Santa Joana.   

 

 

A ESCOLHA DE JOANA  

Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º CEB (dos 3 aos 10 anos). 

Descrição da atividade Visita dirigida ao público infantil e juvenil que introduz o tema da 

Princesa Santa Joana e da sua vivência no Convento de Jesus. Importa dar a conhecer o 

modo como a Princesa veio para o convento de Jesus, o modo de vida no Convento e que 

importância teve a presença da Princesa D. Joana, para o futuro do convento e da 

comunidade religiosa. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023.  

Duração máxima da atividade: Visita com duração de 45 a 50 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Visitas escolares com mínimo de 10 crianças/alunos e 

máximo de 25 a 36 crianças/alunos por sessão (divididas em 2 ou 3 grupos).  

Local: Museu de Aveiro (Santa Joana). 
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JOGO DA GLÓRIA - À DESCOBERTA DO MUSEU 

Público-alvo: 1.º e 2.º CEB (dos 6 aos 12 anos). 

Descrição da atividade A visita jogo da Glória inicia com uma exploração às obras de arte 

expostas nas salas do museu, onde os alunos podem descobrir detalhes que vão desde: cor, 

forma, linha, textura, plano, luz, espaço, volume, movimento, ritmo, entre outros elementos. 

As crianças serão mobilizadas a ver, entender e descobrir por elas mesmas estes elementos 

visuais, de uma forma gradual e de acordo com o seu interesse, estando o grau de 

dificuldade das perguntas do jogo da Glória em paralelo com os segmentos etários 

previstos. Um dos requisitos deste jogo é que as crianças precisam de saber ler pequenos 

textos ao longo de uma pequena visita que lhes dá as respostas que o jogo questiona e 

sugere. Visita e jogo são um complemento em si mesmos e permitem articular grupos de 

diferentes níveis de conhecimento e escolaridade com que nos deparamos no 1º e 2º CEB. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023  

Duração máxima da atividade: Visita com duração de 60 a 90 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Visitas escolares com mínimo de 10 alunos e máximo 

de 25 a 36 alunos por sessão (divididas em 2 ou 3 grupos). 

Local: Museu de Aveiro (Santa Joana). 

 

 

A BOTICA CONVENTUAL -  A HIGIENE, AS PLANTAS MEDICINAIS, AS REGRAS E A VIDA 

NOS CONVENTOS. 

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário (dos 6 aos 18 anos). 

Descrição da atividade Visita dirigida ao público infantil e juvenil que introduz o tema do 

Convento de Jesus e da vivência das comunidades religiosas em espaços similares. Importa 

dar a conhecer o modo de vida no Convento de Jesus e dar a conhecer a importância que 

tinham as regras, a constituição das freiras e o modo como se estabelecia toda a dinâmica 

de vida conventual, desde as várias funções e tarefas que a cada freira cumpria 

desempenhar. Introduzimos as questões da saúde e da botica conventual. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023  

Duração máxima da atividade: Visita com duração de 45 a 50 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Visitas escolares com mínimo de 10 alunos e máximo 

de 25 a 36 alunos por sessão (divididas em 2 ou 3 grupos). 

Local: Museu de Aveiro (Santa Joana). 
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JOGO O SAFARI DOS ANIMAIS - DESCOBERTA ATRAVÉS DAS OBRAS DE ARTE 

Público-alvo: 1º e 2º CEB (dos 6 aos 12 anos). 

Descrição da atividade. Vamos dinamizar uma visita "O safari dos Animais" e partir da 

descoberta de animais que se façam representar em obras de arte nos vários domínios 

expressivos, da talha, da escultura e da pintura, expostas no Museu de Aveiro, Santa Joana. 

A partir das coleções em exposição faremos " Um Safari de animais” descobrindo nas obras 

de arte selecionadas os referidos bichos, suscitando muitas e surpreendentes questões. 

Pretendemos estimular os sentidos e o olhar curioso dos participantes. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Visita com duração de 50 a 60 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Visitas escolares com mínimo de 10 alunos e máximo 

de 25 a 36 alunos por sessão (divididas em 2 ou 3 grupos). 

Local: Museu de Aveiro (Santa Joana). 

 

 

JOGO: ESCAPE GAMES – O CLAUSTRO E AS SALAS DO BARROCO NO CONVENTO DE JESUS  

Público-alvo: 1.º e 2.º CEB (dos 6 aos 12 anos). 

Descrição da atividade O Claustro organiza o espaço conventual e todas as dependências 

da vida monástica: Capítulo, Refeitório, Lavabos, Capelas e no piso superior da galeria os 

dormitórios. Desde a fundação do convento que o Claustro é importante para a comunidade 

religiosa, acumulando várias funções. Aqui se meditava, orava e lia, se faziam procissões e 

se enterravam as religiosas. Este espaço primava pela tranquilidade, disciplina e silêncio. 

Neste local, ao ar livre, os participantes da visita têm a oportunidade de compreenderem 

melhor o sentido da história do convento e da sua vivência ao longo dos tempos. Nas salas 

de exposição permanente temos obras de arte do barroco nacional e internacional que 

podem ser descobertas pelos detalhes que as caraterizam e que despertam a curiosidade 

dos participantes. Esta visita – jogo permite fazer uma viagem no tempo, na arte e na história 

de modo lúdico e participativo. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Visita com duração de 60 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Visitas escolares com mínimo de 10 alunos e máximo 

de 25 a 36 alunos por sessão (divididas em 2 ou 3 grupos). 

Local: Museu de Aveiro (Santa Joana). 
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JOGO À IGREJA DOS CARMELITAS COM VISITA PRÉVIA AO MUSEU DE AVEIRO (SANTA 

JOANA) 

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário. 

Descrição da atividade. Motivar a visita ao edifício barroco da Igreja das Carmelitas, 

partindo da visita prévia ao Museu de Aveiro (Santa Joana); a visita é realizada através de 

pistas que conduzam à observação do ambiente partindo da história do lugar e de detalhes 

da arte: das pinturas, da talha, dos azulejos, da relação espacial, dos ícones e dos emblemas, 

entre outros elementos constantes do programa decorativo da Igreja das Carmelitas. Esta 

visita permite fazer uma viagem no tempo, na arte e na história de modo lúdico e 

participativo integrando os dois edifícios conventuais: o das Dominicanas e das Carmelitas 

de Aveiro. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Visita com duração de 60 a 90 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Visitas escolares com mínimo de 10 alunos e máximo 

de 25 a 36 alunos por sessão (divididas em 2 ou 3 grupos). 

Local: Igreja das Carmelitas. 

 

VIAGEM PELO BARROCO  

(opcional o uso do Púlpito para leitura do Sermão do Padre António Vieira)  

Público-alvo: 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário (especial para História e Português). 

Descrição da atividade Daremos nota exemplificando in situ, acerca da conjugação 

harmoniosa entre o azulejo azul e a talha dourada - “ouro sobre azul”, jogo visual e 

cenográfico onde surge a grande originalidade estética do barroco português. A visita 

decorre a partir da Igreja de Jesus aos Coros (baixo e alto), Sala de lavor e interior Claustro. 

Nestes espaços a associação do azul sobre o branco azulejar à talha dourada é a 

representação do espetáculo do barroco que, apelando à sensibilidade dos mais atentos, 

conduz à religiosidade em prejuízo da racionalidade. A metodologia da visita visa destacar 

estes saberes ao longo do percurso. Esta visita permite fazer uma viagem no tempo, na arte 

e na história de modo lúdico e participativo. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Visita com duração de 60 a 90 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Visitas escolares com mínimo de 10 alunos e máximo 

de 25 a 36 alunos por sessão (divididas em 2 ou 3 grupos). 

Local: Museu de Aveiro (Santa Joana). 
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VISITA AO MUSEU DE AVEIRO (SANTA JOANA), INTEGRANDO O CONVENTO DE JESUS 

NA CIDADE DE AVEIRO 

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário. 

Descrição da atividade Visita orientada a partir das coleções em exposição no MA/SJ, da 

evolução arquitetónica do edifício e do significado dos espaços integrantes da área 

monumental, em simultâneo com a narrativa da Princesa Santa Joana. Estas visitas podem 

ser contextualizadas na história da cidade de Aveiro sendo o Convento de Jesus das 

Dominicanas de Aveiro um imóvel de destaque na organização espacial do património 

religioso da cidade. Na proximidade podemos referir a existência da Sé, antigo Mosteiro de 

Nossa Senhora da Misericórdia dos Dominicanos de Aveiro, e visitar o Convento de São João 

Evangelista das Carmelitas Descalças de Aveiro, nas imediações. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Visita com duração de 60 a 90 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Visitas escolares com mínimo de 10 alunos e máximo 

de 25 a 36 alunos por sessão (divididas em 2 ou 3 grupos). 

Local: Museu de Aveiro (Santa Joana). 

 

VISITA AO LABORATÓRIO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO COM VISITA ÀS RESERVAS 

DE MATERIAIS INORGÂNICOS  

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário. 

Descrição da atividade Visitas orientadas a partir do Laboratório de Conservação e 

Restauro do museu, incluindo uma introdução ao tema das coleções e da sua preservação 

em contexto museológico. Serão dadas informações acerca dos requisitos e dos 

procedimentos inerentes à prática de laboratório na conservação dos materiais constituintes 

das obras de arte. Serão introduzidas noções acerca dos códigos de conduta, deontológicos 

e de ética, no que concerne ao tratamento, á conservação e ao restauro de bens 

patrimoniais. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023.  

Duração máxima da atividade: Visita com duração de 50 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Visitas escolares com mínimo de 10 alunos e máximo 

de 25 a 36 alunos por sessão (divididas em 2 ou 3 grupos). 

Local: Museu de Aveiro (Santa Joana). 
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ARTISTAS POR UM DIA 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º CEB (dos 3 aos 10 anos). 

Descrição da atividade A visita temática Artistas por um dia pretende sensibilizar o público 

infantil e juvenil para o oficio do artista. Nesta visita pretendemos dar a conhecer o pintor, 

o escultor, o entalhador, entre outros oficiais de artes e de ofícios artísticos, como alguém 

que sabia e que conhecia técnicas e saberes únicos e essenciais para a criação de uma obra 

de arte. 

Objetivo: A visita é orientada para a sensibilização dos materiais que podem ser usados 

para conceber e dar existência real a obras de arte – o que é uma obra de arte? É a questão 

principal. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023.  

Duração máxima da atividade: Visita com duração de 45 a 50 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Visitas escolares com mínimo de 10 alunos e máximo 

de 25 a 36 alunos por sessão (divididas em 2 ou 3 grupos). 

Local: Museu de Aveiro (Santa Joana). 
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MUSEU ARTE NOVA 

 

 

O Museu Arte Nova de Aveiro, sedeado num dos imóveis mais emblemáticos entre o 

património desta corrente artística, é o centro interpretativo da extensa rede de motivos Arte 

Nova disseminados por toda a cidade de Aveiro. Mais do que repor o ambiente ornamental de 

uma habitação Arte Nova, este núcleo museológico trata a Arte Nova como argumento 

didático, pretendendo levar o visitante a refletir sobre os pressupostos da revolução estética 

que este movimento proporcionou, e melhor compreender os seus reflexos que ainda se 

manifestam na atualidade. 

 

VISITA ORIENTADA AO MUSEU ARTE NOVA E SEU ROTEIRO 

Público-alvo: Desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário. 

Descrição da atividade: O Museu Arte Nova é o centro interpretativo da extensa rede de 

motivos Arte Nova disseminados por toda a cidade. A visita inicia-se pela exposição patente 

no Museu Arte Nova que nos leva a refletir sobre os pressupostos da Arte Nova, uma 

revolução estética, recheada de aspetos inovadores (beleza e funcionalidade) que ainda hoje 

se espelham no design e na arquitetura. A visita continua no exterior, para melhor 

compreender os reflexos desta corrente artística em edifícios da nossa cidade. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Duração de 60 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Turmas até 26 crianças/alunos, por sessão. 

Local: Museu Arte Nova. 
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(DES)CONSTRUIR UMA CASA COM ARTE NOVA 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar. 

Descrição da atividade: As casas Arte Nova de Aveiro são as mais bonitas pois estão cheias 

de flores e animais nas fachadas trabalhadas com pedra, ferro e azulejo. Neste atelier 

também as crianças são artistas da Arte Nova, pois com recurso a colagens e à intervenção 

com aguarela vão criar casas cheias de Natureza. Usando os contornos da casa vamos 

adicionar, através de colagem de elementos recortados, janelas, portas e detalhes 

decorativos. Depois, com as aguarelas, podemos adicionar a cor. Descobrimos o movimento 

Arte Nova em Aveiro e exploramos a imaginação de forma autónoma.  

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Atelier com duração de 50 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Grupos até 26 crianças, por sessão. 

Local: Museu da Arte Nova/Museu da Cidade de Aveiro. 

 

DEAMBULAR PELAS LETRAS 

Público-alvo: 1.º e 2.º CEB. 

Descrição da atividade: Roteiro / Jogo por uma seleção de edifícios Arte Nova de Aveiro, 

que contêm inscrições. Em cada um vamos ter que descobrir as letras e fazer algumas 

atividades. Há uma letra que precisa de ser completada, outra perdeu a cor, outra está 

mesmo a pedir para ser decorada! A atividade é apoiada por uma brochura que fica para os 

participantes. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Atelier com duração de 50 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Turmas até 26 alunos, por sessão. 

Local: Museu Arte Nova. 

 

ROTEIRO “ARTE NOVA E NATUREZA. UM HERBÁRIO NAS RUAS DE AVEIRO” 

Público-alvo: 3.º CEB e Ensino Secundário. 

Descrição da atividade: Nesta visita orientada, além das principais caraterísticas do 

movimento Arte Nova, vamos explorar as espécies botânicas que inspiraram a Arte Nova 

aveirense e que se encontram representadas nestas construções. Nos edifícios Arte Nova de 

Aveiro temos c. 15 espécies de plantas e flores representadas, algumas bastante exóticas. 

Várias destas plantas estão também associadas a significados simbólicos que serão 
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abordados e que permitem uma nova leitura e interpretação dos edifícios. A atividade é 

apoiada por recursos visuais das plantas e flores. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Visita com duração de 60 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Turmas até 26 alunos, por sessão. 

Local: Museu Arte Nova. 
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MUSEU DA CIDADE 

 

O Museu da Cidade é um equipamento cultural/museológico que explora e interpreta um 

território entendido enquanto binómio espaço-comunidade, ou seja, enquanto lugar de 

atuação e de interação antrópica da qual resulta a construção de uma paisagem que, por 

força do correr dos tempos, se torna histórica.  

 

 

MOLICEIRO TANGRAM  

Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º CEB. 

Descrição da atividade: No Museu da Cidade de Aveiro podemos descobrir o barco 

moliceiro que se encontra em exposição! Ver como funcionava a vela, porque tem o fundo 

chato, como se guia o barco moliceiro e observar com detalhe as suas formas, cores e 

pinturas! Depois de explorar o barco em exposição, vamos para a sala de Serviços Educativos 

fazer pinturas inspiradas nas que vimos na exposição e com formas geométricas, construir 

o puzzle tangram, para colagens para reproduzir os frisos e assinaturas dos barcos. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Duração de 60 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Turmas até 26 crianças/jovens, por sessão. 

Local: Museu da Cidade. 

 

 

 



  

74  

  

 

AZULEJOS DE BARRO 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º CEB. 

Descrição da atividade: Com o tradicional barro vermelho e com o rolo da massa vamos 

construir azulejos. Depois de fazermos o nosso azulejo, ligamos a imaginação, porque 

chegou a altura de o decorar a nosso gosto. Podemos explorar texturas, bem como, com os 

carimbos de cerâmica, explorar o relevo e criar um padrão dentro do nosso azulejo. Um 

simples palito permite desenhar motivos dos azulejos tradicionais ou o que a nossa 

criatividade sugerir. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Duração de 60 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Turmas até 26 crianças/alunos, por sessão. 

Local: Museu da Cidade. 

 

 

A CIDADE E A IMAGOTECA, UMA VISITA A OUTRO TEMPO 

Público-alvo: 3.º CEB e Ensino Secundário. 

Descrição da atividade: Neste roteiro muito especial vamos ver a cidade do presente e, em 

cada sítio, com o apoio das fotografias antigas salvaguardadas na Imagoteca / Arquivo 

Municipal, vamos viajar no tempo e observamos a cidade como ela era no final do século 

XIX, com o apoio dos cartões estereoscópicos que gravaram as primeiras imagens de Aveiro, 

e no início do século XX, já em fotografias a preto e branco. Descobrimos como nasceram 

ruas de Aveiro que todos reconhecemos e como a cidade se conservou e, ao mesmo tempo, 

como a cidade se renovou. A visita também é um jogo de reconhecimento das pistas que 

as fotografias nos dão para identificarmos o local correto. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Duração de 60 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Turmas até 26 alunos, por sessão. 

Local: Museu da Cidade 
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A HISTÓRIA DO PERNA-LONGA 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar. 

Descrição da atividade: O perna-longa muito friorento e que não quer molhar as patas está 

de volta ao PAEMA-SER! Ao longo da história desta ave de pernas muito compridas vamos 

descobrir muitas outras aves e plantas que vivem na Marinha da Troncalhada e, conforme 

as aprendemos, conseguimos identificar os cromos para colocar no sítio certo! Para 

terminar, vamos fazer colagens bem coloridas, construímos o nosso perna-longa com 

recurso a vários materiais (lãs, palhinhas, massinhas…). 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Duração de 60 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Turmas até 26 crianças, por sessão. 

Local: Museu da Cidade. 

 

 

ARTISTAS DO SAL 

Público-alvo: 1.º e 2.º CEB. 

Descrição da atividade: Através do uso de materiais diversos (massinhas, cartão, tecido) e 

com tintas para explorar a cor vamos construir um modelo de uma marinha-de-sal, À 

medida que avançamos na construção, aprendemos como funciona uma salina e como é 

organizada. Descobrimos o marnoto e a salineira e como eram os seus trajes, que replicamos 

com pedacinhos de tecido, fazemos o mesmo com algumas das alfaias, usando pauzinhos 

como ponto de partida para o trabalho de colagem.  

Calendarização: Durante o ano letivo de 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Duração de 60 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Turmas até 26 alunos, por sessão. 

Local: Museu da Cidade. 

 

 

SAL E POESIA, UMA VISITA LITERÁRIA 

Público-alvo: 3.º CEB e Ensino Secundário. 

Descrição da atividade: Almada Negreiros, em 1941, escreveu de Aveiro ““Há vários 

milhares de anos caíram aqui as célebres janelas do palácio do Céu. Ficaram intactas as 
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vidraças nos respetivos caixilhos porque as janelas caíram sobre a relva verdinha. Hoje são 

as salinas.” Este é o ponto de partida para observar uma paisagem única, viva, e, numa 

experiência imersiva dos sentidos, ouvir e declamar poesia, rodeados pela paisagem que a 

inspirou. 

Calendarização: 2.º semestre (carece de boas condições meteorológicas). 

Duração máxima da atividade: Duração de 60 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Turmas até 26 alunos, por sessão. 

Local: Museu da Cidade (seguindo na direção da Rua do Sal para observar as marinhas e a 

laguna). 

 

 

VISITA ORIENTADA AO MUSEU DA CIDADE E ROTEIRO DO CENTRO HISTÓRICO 

Público-alvo: Desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário. 

Descrição da atividade: Aborda a história de Aveiro sob a perspetiva do território, das suas 

personalidades e dos elementos identitários. Através de uma maquete interativa mostra-se 

a evolução da ocupação do território e no piso de entrada, os alunos são convidados a 

conhecer Aveiro através de um curto vídeo que se estende, de modo imersivo, pela sala. A 

abordagem introdutória no Museu da Cidade é complementada por uma visita pedonal pelo 

centro histórico de Aveiro incluindo a zona da praça do peixe, capela de São Gonçalinho e 

bairro da Beira mar, onde viviam pescadores e marnotos [salineiros], a par com a área 

“nobre” onde se situam os Paços do Concelho, Sé de Aveiro, igreja da Misericórdia, Rua 

Direita e antigos conventos. A visita é complementada com a alusão á Ria de Aveiro e Canais 

urbanos. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: Duração de 90 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Turmas até 26 crianças/alunos, por sessão. 

Local: Museu da Cidade. 
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TEATRO AVEIRENSE 

 

 

 

O Teatro Aveirense foi inaugurado a 5 de março de 1881, numa ocasião assinalada pela 

presença da companhia do Teatro D. Maria II. Daí em diante, a atividade cultural foi intensa 

e diversificada, tendo-se inaugurado em 1912 as sessões cinematográficas, área com forte 

presença na história do espaço desde então. 

Tendo obtido em 2002 a classificação de Imóvel de Interesse Público, o Teatro Aveirense teve 

várias intervenções de melhoramento, a primeira destas em 1919, pela mão do Engenheiro 

Von Haff. Seguiu-se outra entre 1947 e 1949, bastante mais profunda, desta feita a cargo do 

arquiteto Ernesto Camilo Korrodi. A última aconteceu entre 2000 e 2003, aquando da 

transferência do Teatro Aveirense para a alçada da Câmara Municipal de Aveiro, numa obra 

assinada pelo arquiteto João Carreira e que reformulou o espaço, conferindo-lhe as condições 

necessárias para uma boa receção de artistas e público. 

Reabriu no dia 23 de outubro de 2003, passando a cidade a ter um espaço municipal com 

condições técnicas de excelência e um quadro de pessoal profissional, com competências nas 

áreas das artes do espetáculo. Até 2016 este equipamento foi gerido pela empresa pública 

municipal TEMA - Teatro Municipal de Aveiro. 
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AQUI DENTRO HÁ UM PALCO 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar. 

Descrição da atividade: Neste Teatro não há só teatro, também há música e dança. Caberá 

tudo numa mala? E no palco? Uma visita que leva as crianças a descobrir e a experimentar 

o espaço do Teatro Aveirense, onde a realidade, a fantasia e a imaginação se unem ao livre 

brincar. 

Objetivo: Conhecer o espaço do Teatro Aveirense. 

Calendarização: De outubro de 2022 a julho de 2023. 

Duração máxima da atividade: 45 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Máximo de 25 crianças, por sessão. 

Observações: Com marcação prévia, em data a articular com a programação geral do Teatro 

Aveirense. 

 

 

À DESCOBERTA DO TEATRO 

Público-alvo: 1.º e 2.º CEB. 

Descrição da atividade: De mapa na mão vamos descobrir o que há no Teatro, como 

funciona e quem cá trabalha. Vamos seguir as pistas e descobrir os cantos e recantos até 

chegar ao lugar mais especial! E qual será? Não serão todos?  

Objetivo: Conhecer o espaço do Teatro Aveirense. 

Calendarização: De outubro de 2022 a julho de 2023. 

Duração máxima da atividade: 45 minutos. 

Lotação máxima de participantes: Máximo de 25 alunos, por sessão. 

Observações: Com marcação prévia, em data a articular com a programação geral do Teatro 

Aveirense. 
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6.  SER +  
  

O SER + é apresentado como uma oferta adicional ao SER (Serviços Educativos em Rede). 

Enquanto verbo de ação, SER significa fazer acontecer pelo que é com o propósito de envolver 

a Comunidade Educativa e de proporcionar aprendizagens significativas, complementares ao 

trabalho que é desenvolvido em contexto de sala de aula.   

O SER + inclui projetos e ações, sendo que os primeiros pretendem prolongar-se no tempo, 

decorrendo ao longo do ano letivo e tendo como objetivo a sua continuidade em anos letivos 

seguintes, ao passo que as ações poderão ser de caráter pontual.   

 

SER+

Ambiente e 
Sustentabilidade

Cultura

Ciência e 
Tecnologia

Desporto e 
SaúdeEmpreendorismo

Sucesso 
Escolar

(In)formação e 
Cidadania
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6.1. Os Desafios da Agenda 2030 
 

A conceção do Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro (PAEMA) e a sua 

implementação, veicula para o terreno a operacionalização concreta de alguns objetivos da 

Agenda 2030, de uma forma transversal, através das atividades previstas no PAEMA, oferta 

SER e SER +.  

Pretende-se com isso que a oferta apresentada vá ao encontro da sensibilização e promoção 

de todos os temas da Agenda 2030, com especial destaque nas áreas da cultura, ambiente, 

desporto, saúde, segurança, empreendedorismo e tecnologia 

 

Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, 

com o objetivo de fortalecer a paz universal com mais liberdade. Identifica a erradicação da 

pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, como sendo o 

maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

 

As Nações Unidas definiram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como 

parte da nova agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres e meninas 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 

para todos 

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos 
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Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 

e sustentáveis 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos 

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável 
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6.2. SER + Ambiente e Sustentabilidade 

 

6.2.1. Plano de atividades 

 

LIMPEZA DA PRAIA DE S. JACINTO 

Público-alvo: 2.º e 3.º CEB, Ensino Secundário e Ensino Profissional. 

Descrição da atividade: A atividade consiste numa ação de limpeza da Praia de São Jacinto, 

incentivando a participação dos jovens na defesa do ambiente, apelando à mudança de 

comportamentos. Em áreas definidas objetiva-se proceder à limpeza do areal, recolhendo 

os resíduos acumulados durante o inverno. Serão disponibilizados luvas e sacos de plástico 

para a recolha dos resíduos. 

Objetivo: Estimular o voluntariado e a cidadania e aumentar o conhecimento dos alunos, 

sobre a amplitude dos problemas causados pelos resíduos existentes nas zonas dunares e 

na praia. 

Calendarização: De abril e maio de 2023, de segunda-feira a quinta-feira. 

Duração máxima da atividade: 02h00m. 

Lotação máxima de participantes: 50 alunos. 

 

 

A VISITA DA SENHORA MINHOCA 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar. 

Descrição da atividade: A atividade consiste numa visita do Técnico Ambiental da Veolia 

aos grupos de Pré-Escolar. A atividade decorre no exterior (recinto da escola) e inclui uma 

história, cuja personagem principal é a Senhora Minhoca, e a realização de atividades 

(consoante o tempo disponível, as idades, a participação, ajustadas no momento), entre elas: 

- Orgânico, o que é isso? - atividade sensorial para distinção de materiais orgânicos e não 

orgânicos; 

- Não podemos ter mais olhos do que barriga - atividade sobre reduzir o desperdício 

alimentar; 

- O dia em que a maçã não quis ir para o lixo - atividade sobre reutilizar alimentos; 

- Da terra para a terra - atividade sobre a reciclagem de resíduos orgânicos. 

Objetivo: 

- Introduzir o conceito dos biorresíduos; 
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- Explicar os 3 R’s - reduzir, reutilizar e reciclar; 

- Associar os 3 R’s ao conceito dos biorresíduos; 

- Promover o contacto das crianças com a natureza: ar livre, terra, materiais orgânicos. 

Calendarização: outubro e novembro 2022. 

Duração máxima da atividade: 01h00. 

Lotação máxima de participantes: 30 crianças. 

Observações: Esta atividade transitou do ano letivo 2021/22 e tem já várias turmas inscritas 

que iniciaram em setembro. 

 

FAZ MÚSICA NO ECOCENTRO 

Público-alvo: 1.º CEB. 

Descrição da atividade: A atividade consiste na criação e divulgação colaborativa de um 

hino para o novo Ecocentro de Aveiro, em parceria com OMA - Oficina de Música de Aveiro, 

e está dividida em 3 fases: 

1ª fase: visita de um técnico a todas as turmas do 1º ciclo, apresentando aos alunos o 

projeto e recolhendo os seus contributos. Será criado um refrão como ponto de partida, ao 

mesmo tempo que é dado a conhecer o Ecocentro e a sua importância e utilidade. Ao longo 

da sessão os alunos vão contribuindo com ideias para a letra do Hino, que serão depois 

incorporadas e trabalhadas pela OMA. 

2ª fase: o Hino, já completo, é enviado posteriormente a todos os professores que 

participaram na 1ª sessão. São convidados a mostrar o resultado aos alunos e a desafiá-los 

a fazer um videoclip que dê corpo ao hino. Haverá um concurso para selecionar o melhor 

videoclip, cujos vencedores serão comunicados no EcoAventura 2023. 

3ª fase: concerto de apresentação do Hino no EcoAventura, com a participação de alunos 

em representação de várias escolas do município (esses alunos serão convidados a participar 

em workshops de produção de instrumentos e ensaio do concerto previamente à realização 

do concerto). 

Objetivo: 

- Associar ao Ecocentro um ambiente alegre e positivo, um local agradável e de grande 

utilidade, onde os resíduos entregues ganham uma nova vida; 

- Trabalhar colaborativamente com as escolas, professores e alunos os temas do ambiente 

e do desenvolvimento sustentável, através da construção de um hino do Ecocentro com a 

participação de todos e culminando com um concerto de final de ano (hino e outras 

músicas); 
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- Trabalhar o conceito da reutilização e upcycling dos resíduos, exemplificando como os 

próprios resíduos podem dar origem a sons interessantes ou até mesmo permitir criar novos 

instrumentos musicais; 

- Desafiar os alunos a serem os próprios agentes de mobilização, através de um concurso 

de videoclips, dando corpo ao hino do Ecocentro. 

Calendarização:  

1ª fase: de novembro de 2022 a março de 2023; 

2ª fase: abril de 2023; 

3ª fase: maio (workshops e ensaios) e junho (concerto) de 2023. 

Duração máxima da atividade: 1 hora (a sessão em sala de aula). 

Lotação máxima de participantes: 1 turma. 

 

 

A MINHA ÁREA PROTEGIDA 

Público-alvo: Educação Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB, Ensino Secundário e Ensino 

Profissional. 

Descrição da atividade em regime presencial: Através de uma visita guiada pretende-se 

dar a conhecer as mais variadas espécies de fauna e de flora que povoam a Reserva Natural 

das Dunas de São Jacinto, bem como a origem e a formação das dunas e a importância da 

vegetação dunar na sua consolidação. 

Objetivo: Conhecer a fauna e a flora da área protegida do Município de Aveiro (Reserva 

Natural das Dunas de S. Jacinto) 

Calendarização: De março a junho de 2023, de segunda-feira a quinta-feira. 

Duração máxima da duração da atividade: 02h00. 

Lotação máxima de participantes, por sessão: 1 turma. 

 

 

ICNF VAI À ESCOLA 

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º CEB, Ensino Secundário e Ensino Profissional. 

Descrição: O ICNF vai à Escola é uma iniciativa que visa proporcionar diversos 

conhecimentos nas vertentes de conservação da natureza, florestas e bem-estar animal, que 

conduzam à adoção de novas atitudes e comportamentos para salvaguardar e valorizar o 

património ambiental, numa relação sustentável entre as comunidades humanas e a 

natureza. O projeto prevê três atividades facultativas:  
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 POLINIZADORES - AS ABELHAS VÃO À ESCOLA: Sessão interpretativa, destinada aos 

alunos(as) do 1º e 2º CEB, sobre as abelhas, a sua importância para a polinização e o 

impacto na nossa vida. A atividade desenrola-se sobre a apicultura, o maneio e os 

produtos da colmeia, a vida das abelhas em sociedade, a importância das abelhas para a 

natureza e para as pessoas, exposição de materiais utilizados nos apiários e sensibilização 

sobre as ameaças às abelhas – inseticidas, espécies invasoras (vespa-asiática), parasitas e 

doenças. 

 FLORESTAS E O FOGO- O PAPEL DOS SAPADORES FLORESTAIS: Atividade dinamizada no 

âmbito da defesa da floresta contra incêndios e do reforço da intervenção concertada, 

pelos sapadores florestais do ICNF, adaptada a todos os anos de escolaridade. 

Abordagem de temas como: Execução de faixas de gestão de combustível, 

comportamento a seguir pelas pessoas para a defesa da floresta, árvores mais resistentes 

ao fogo, árvores que gostam do fogo (pirófilas, ex. eucaliptos, acácias, háquias…), 

importância da “limpeza” das matas no controlo de combustível; condições climatéricas, 

cuidados a ter nas atividades de lazer praticadas na floresta, destruição das florestas, 

erosão dos solos e transporte de sedimentos para rios e barragens e morte dos seres que 

neles habitam.  

 O BEM-ESTAR ANIMAL: Ação de sensibilização, destinada alunos do 1º e 2º CEB, sobre o 

comportamento a ter com os animais de estimação: a relevância para a sociedade, 

alertando para a importância de desenvolver atitudes de respeito e responsabilidade e 

dar a conhecer as necessidades físicas dos animais. Sempre que possível, as atividades 

são realizadas na presença de alguns animais, resultando numa maior dinâmica e 

interação, sendo abordados os seguintes temas: cuidados básicos, a importância dos 

animais, comportamento, segurança, higiene e civismo.  

Objetivo: Consciencializar os alunos sobre os temas relacionados com o ambiente, dentro 

da missão do ICNF, I.P., aprendendo a utilizar o conhecimento para interpretar e avaliar a 

realidade envolvente, a formular e a debater argumentos, a sustentar posições e opções, 

capacidades fundamentais para a participação ativa na tomada de decisões numa sociedade 

democrática. 

Calendarização: De março a junho 2023. 

Duração máxima da atividade: 2h00. 

Lotação máxima de participantes: 30 crianças/jovens. 

Observações: As turmas interessadas podem inscrever-se apenas numa atividade. 
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IMPORTÂNCIA DA ÁGUA EM AVEIRO 

Público-alvo: 1.º CEB (3º ano). 

Descrição da atividade: Ação de Educação Ambiental, dirigida a alunos do 3º ano do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, com a qual se pretende que os alunos reflitam e expressem de forma 

artística a importância da água no município de Aveiro:   

a) A cada turma do 3º ano do município é disponibilizada uma tela e material de pintura;  

b) Serão oferecidos 2 prémios monetários: 300 euros ao agrupamento de pertença da tela 

vencedora na votação Júri - CMA, AdRA e DA) e 300 euros ao agrupamento de pertença da 

tela vencedora na votação público (Facebook); 

c) Todos os alunos das turmas intervenientes ganham um KIT da Água e a participação no 

Dia Mundial do Ambiente na peça de Teatro “Um desejo ao preço da Chuva” a realizar no 

Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, no dia 5 de junho de 2023;  

d) Os trabalhos são posteriormente expostos em local público para que os munícipes e 

outros visitantes possam aferir do talento e ideias dos jovens artistas. 

Objetivo: Sensibilizar para importância da água no Município de Aveiro.  

Calendarização: distribuição do material e divulgação a 30/01/2023; entrega dos trabalhos 

até 09/05/2023; votação de 15/05/2023 até 19/05/2023; entrega de prémios a 05/06/2023. 

Duração máxima da atividade: Não aplicável. 

Lotação máxima de participantes: Não aplicável. 

 

 

ESCOLA SEM PLÁSTICO 

Público-alvo: Escolas com Ensino Secundário do Município de Aveiro. 

Descrição da atividade: O projeto-piloto “Escola sem plástico” é um projeto promovido 

pela AdRA - Águas da Região de Aveiro, S.A., e consiste em, através de duas ações centrais 

(eixos), e com ações de comunicação integradas com as atividades pedagógicas, valorizar a 

água da torneira e erradicar as garrafas de plástico. A AdRA é responsável por disponibilizar 

os meios necessários para assegurar a alternativa ao consumo de água engarrafada, 

fornecendo o equipamento de acesso à água da torneira (dispensadores de água), 

garantindo a sua manutenção e apoio técnico ao longo da duração do projeto. As escolas 

abrangidas serão unicamente as que tenham ensino secundário (até ao 12º ano) e cada uma 

terá no respetivo bar o dispensador de água. 
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 Objetivo: Eliminar o consumo de água engarrafada.  Educar para a cidadania e valorizar o 

setor da água e parceiros (Câmaras Municipais) como prestadores essenciais e guardiões 

dos recursos naturais. 

 Calendarização: março de 2023. 

Duração máxima da atividade: Não aplicável. 

Lotação máxima de participantes: Não aplicável. 

 

 

ÁGUA É VIDA 

Público-alvo: 1.º CEB (4º ano). 

Descrição da atividade: Durante 2 horas, através de atividades e conteúdos desenvolvidos 

por uma equipa multidisciplinar da AdRA (comunicação, laboratório e Sistemas 

Empresariais) pretende-se ensinar e sensibilizar os alunos do 4º ano para a importância da 

água e do setor de atividade das águas para a vida: 

a) Breve sessão teórica sobre a temática da água perfeitamente enquadrada com o conteúdo 

programático do ano escolar em causa ao qual se adiciona o ciclo urbano da água:   

b) Jogo Da água – Jogo didático onde os conhecimentos adquiridos na sessão teórica são 

postos à prova;  

c) Atividades de laboratório onde os conhecimentos anteriormente adquiridos são 

colocados em prática e podem ser observados, cultivando ainda a curiosidade, o gosto pela 

experimentação e pela ciência nos mais novos. 

Objetivo: Educar para a cidadania e valorizar o setor da água e parceiros (Câmaras 

Municipais) como prestadores essenciais e guardiões dos recursos naturais. 

Calendarização: de 10 de março a 16 de junho de 2023 (5ªs e 6ªs feiras de manhã). 

Duração máxima da atividade: 2h30m (contando com intervalo). 

Lotação máxima de participantes: 1 turma (em escolas onde haja mais que uma turma do 

4º ano esse número poderá duplicar, sempre com acordo prévio da AdRA pois implica 

duplicar os recursos humanos). 

 

ECOAVENTURA  

Público-alvo: Educação Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB, Ensino Secundário e Ensino 

Profissional. 

Descrição da atividade: Esta atividade terá lugar no Parque da Cidade (Parque da Baixa de 

Santo António, Parque Infante D. Pedro, Parque dos Amores e Jardim de Santiago), e 
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consistirá na sensibilização e dinamização de práticas ambientais sustentáveis, contando 

com mais de 30 atividades lúdicas e de educação ambiental.  

Objetivo: Proporcionar a todas as famílias o acesso e o contacto com atividades de 

Educação Ambiental ao ar livre, conhecendo hábitos que nos ajudem a cuidar melhor da 

preservação do ambiente e do nosso planeta. 

Calendarização: De 05 a 09 de junho 2023. 

Duração máxima da atividade: 00h45m / atividade. 

Lotação máxima de participantes: 1 turma / atividade. 

 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E DA FLORESTA  

Público-alvo: 1.º CEB. 

Descrição da atividade: Esta iniciativa realizar-se-á ao ar livre, num espaço verde do 

concelho capaz de proporcionar um ambiente propício à temática. Poderão participar na 

iniciativa entidades da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Aveiro 

(Corporações de Bombeiros, GNR-SEPNA, Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, Associação Florestal do Baixo Vouga, proteção civil) e serviços da CMA que através 

de stands expositivos de material e equipamento, de ateliers e jogos, demonstram os seus 

diferentes papéis na preservação das árvores e da floresta, entre outras. Em alternativa, a 

iniciativa poderá decorrer no espaço de recreio e/ou sala de aula, nas diferentes escolas. 

Objetivo: Educar e sensibilizar a Comunidade Educativa para a importância da floresta, dos 

seus recursos e a necessária preservação dos mesmos. Alertar para a necessidade de 

defender a floresta dos incêndios florestais.  

Calendarização: 21 de março de 2023 em parceria com a Comissão Municipal de Gestão 

Integrada de Fogos Rurais de Aveiro (atividade preconizada no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra incêndios); 

Duração máxima da atividade: Manhã e/ou tarde (2h30m em cada período do dia). 

Lotação máxima de participantes: 300 alunos. 
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FLORESTA DO SABER 

A Floresta do Saber é um projeto do Raiz – Instituto de Investigação da Floresta e Papel e 

da The Navigator Company, sediado na Quinta de São Franciscos, com o apoio do Programa 

de Desenvolvimento Sustentável da Fundação Calouste Gulbenkian, reconhecido como 

Clube Nacional UNESCO. 

Projeto único em Portugal, assume-se como um laboratório da Floresta na Floresta, com 

iniciativas diversas dedicadas à sustentabilidade, à floresta e à bioeconomia de base 

florestal.  

É um projeto inspirado nas boas práticas Finlandesas, país pioneiro em políticas de educação 

e inovação neste domínio, nas quais se privilegia a experimentação e a imersão em 

ambientes transdisciplinares, abertos à participação das novas gerações. Por outro, 

disponibilizam atividades e ferramentas que preparam os mais jovens para as problemáticas 

atuais relacionadas com a floresta, sustentabilidade e a economia circular.  

Usufruindo da investigação e desenvolvimento tecnológico gerado pelo Instituto RAIZ na 

área da bioeconomia florestal, este projeto pretende contribuir para a valorização da 

floresta, como fonte renovável de produtos, energia e como parte fundamental da solução 

para a redução de emissões de dióxido de carbono e combate às alterações climáticas. 

Permitirá igualmente a divulgação de novos bioprodutos e bioprocesso de base florestal, 

com origem em fontes renováveis, promovendo padrões de consumo mais sustentáveis, 

contribuindo simultaneamente para a redução da pegada ecológica. 

Público-alvo: desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário 

Objetivos: Os objetivos da Floresta do Saber estão alinhados com os objetivos do programa 

Desenvolvimento Sustentável da Fundação Calouste Gulbenkian, bem como os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável, o que contribuiu para o reconhecimento do RAIZ como 

CLUBE UNESCO. 

Atividades disponibilizadas:  

 

Atividade e Duração da mesma Destinatários 

Visitas Guiadas na Quinta de S. Francisco 60-

120 minutos (dependendo do percurso)                                                           

Para todos os Níveis de Ensino 

Plantar uma Árvore – Plantar o Futuro Para todos os Níveis de Ensino 
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120 minutos 

Peddy Paper da Quinta de S. Francisco                                                                     

120 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

Birdwatching na Quinta de S. Francisco                                                                    

60 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

O PAPEL AO MICROSCÓPIO                                                                                                

60 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

Anatomia de uma Folha                                                                                                

60 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

Estruturas dos Caules das Árvores                                                                              

60 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

A Biodiversidade Escondida                                                                                         

60 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

Diferentes Madeiras Diferentes Propriedades                                                       

60 minutos 

Para todos os Níveis de Ensino 

Contos para a Sustentabilidade    

Até 60 minutos 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

Jogo “Dá a Mão à Floresta” 

90 minutos 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

Vamos Fazer um Herbário                                                                                             

120 minutos. 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

As Plantas do Passado                                                                                                   

60 minutos. 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

Vamos Reciclar Papel                                                                                                     

90 minutos. 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

Aprendendo Cultivando na Floresta – 

Sementeiras em Laboratório               

60 minutos 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

Controle de Pragas Florestais                                                                                    

30 minutos 

Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB 

 

A Cor das Plantas                                                                                                            

90 minutos 

1.º, 2.º, e 3.º CEB e Ensino Secundário 

 

O Cheiro das Plantas                                                                                                      

90 minutos 

1.º, 2.º, e 3.º CEB e Ensino Secundário 
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Janela para a Biodiversidade  Para todos os Níveis de Ensino 

Fósseis de Plantas da Floresta Portuguesa  Para todos os Níveis de Ensino 

Visões da Floresta Para todos os Níveis de Ensino 

Think Tanks Para todos os Níveis de Ensino 

 

Para mais informações relativamente às atividades acima apresentada, recomenda-se a 

consulta à página eletrónica do projeto em: http://florestadosaber.pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

92  

  

6.2. SER + CULTURA 
 

6.2.1. Aveiro Capital Europeia da Cultura 2027  

 

II. Candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027 

A Cultura é um elemento estratégico para o desenvolvimento do território. Um pilar 

fundamental para a qualidade de vida e para o bem-estar das populações, a par das 

dimensões económica, ambiental e social. É hoje consensual que a produção de cultura 

assume um papel central nos processos de participação cívica, de inclusão social, de 

regeneração dos territórios, de criação de emprego, de construção de símbolos, de história 

e de memórias coletivas. A Cultura é por isso um setor fundamental para o nosso futuro.  

Foi a partir deste desígnio que o Município de Aveiro decidiu desenvolver uma estratégia 

de longo prazo para o setor cultural e artístico – o Plano Estratégico Para a Cultura 2019-

2030 – o qual define como eixo transversal a candidatura de Aveiro a Capital Europeia da 

Cultura (CEC).  

O processo de candidatura tem sido suportado num vasto trabalho de preparação, 

procurando responder, a partir do envolvimento transversal das instituições, da sociedade 

civil, dos cidadãos e dos agentes culturais: que cidade é Aveiro; que cidade queremos ter; 

que relação temos com a Europa, e qual o papel da cultura nestes processos. E foi a partir 

deste que se desenvolveu o conceito da candidatura: O 5º Elemento. Este conceito assume 

os 4 elementos (água, fogo, terra ar) como dimensões evidentes na vida, na paisagem e no 

quotidiano das pessoas, da cidade e da região, destacando a presença do 5º Elemento – a 

Cultura, como fator que dá significado à vida, à nossa identidade individual e coletiva, que 

alimenta e transforma os outros quatro elementos. E este foi, é e será essencial para resistir, 

inovar e responder às ameaças e desafios que se colocam à Cidade, à Região, à Europa e ao 

Mundo, em concreto ao nível da sustentabilidade ambiental; da defesa da democracia e do 

combate ao populismo; do acesso e inclusão de todas as pessoas à participação cultural; da 

resiliência, da criatividade e da transição digital e tecnológica.  

 

Aveiro foi selecionada para a segunda fase do concurso CEC, a qual decorrerá ao longo de 

2022. Esta passagem implica a necessidade de demonstrar e evidenciar o envolvimento da 

comunidade escolar na candidatura, considerando o desenho da oferta e programa a 

desenvolver e implementar até ao ano do título (2027).  
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Neste sentido, para o ano letivo 2022-2023 propõe-se um conjunto de atividades que 

promovam e incrementem a relação e participação da comunidade escolar no processo de 

candidatura, bem como uma maior curiosidade e conhecimento sobre as suas temáticas e 

o seu potencial impacto no futuro da cidade.  

 

6.2.2. Plano de atividades 

 

AVEIRO 2027 – VAMOS JUNTOS  

Público-alvo: Todos os níveis de ensino (Educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB, Ensino 

Secundário e Profissional). 

Descrição da atividade: Nesta ação da candidatura e Aveiro a Capital Europeia da Cultura 

2027 vamos recolher ideias, vontades, desejos para o presente e o futuro da nossa Cidade. 

Partindo de um conjunto de questões “Que cidade queremos? Que cidade temos? Que 

Europa existe em Aveiro? E qual o papel da Cultura na nossa vida coletiva?”, propomos fazer 

uma ação lúdico-pedagógica nos recreios e pátios das escolas. Esta ação terá como 

resultado um mapa de perceções sobre a Cultura no seio da comunidade escolar, que será 

utlizado na comunicação. 

Objetivo: Promover o envolvimento da comunidade escolar com o processo de trabalho da 

candidatura de Aveiro 2027. 

Calendário: A partir de janeiro 2023. 
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6.3. SER + Ciência e Tecnologia 
 

6.3.1. Aveiro Tech City 

 

No âmbito na Iniciativa Aveiro Tech City delineou-se um conjunto de atividades destinadas 

à nossa comunidade Educativa, no sentido de preparar os nossos jovens para o futuro, 

proporcionando conhecimento e domínio em áreas estratégicas - STEAM (Ciência, 

Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) - e criando competências que os ajudam a 

enfrentar os problemas e os novos desafios, quer ao nível académico, profissional e pessoal. 

Queremos capacitar para crescer! 

 

 

6.3.1.1. Plano de Atividades 

 

TECH LAB 1.º CEB             

Público-alvo: 1.º CEB. 

Descrição da atividade: O projeto Tech Labs pretende promover de forma criativa o gosto 

pela Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, através da disponibilização de 

espaços de experimentação, que proporcionam aos alunos o contacto com materiais de 

eletrónica, robótica, ferramentas, maquinaria diversa e impressora 3D. 

O docente assume um papel fundamental, enquanto agente de mudança, na transmissão 

de conhecimento ao aluno, destinatário final da ação, criando novas competências através 

de metodologias educativas inovadoras. O acompanhamento aos docentes é conduzido 

através de um programa de formação específico para a obtenção de habilitações necessárias 

à implementação do projeto.  

Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências STEAM (Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Arte e Matemática) na comunidade educativa. 

Calendarização:  

outubro 2022 – Comunicação do projeto aos Agrupamentos; 

novembro de 2022 a dezembro 2023 – Capacitação de Docentes; 

novembro de 2022 a junho de 2023 – Acompanhamentos em contexto sala de aula. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 
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TECH LAB 2.º e 3.º CEB 

Público-alvo: 2.º e 3º CEB. 

Descrição da atividade: O projeto Tech Labs pretende promover de forma criativa o gosto 

pela Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, através da disponibilização de 

espaços de experimentação, que proporcionam aos alunos o contacto com materiais de 

eletrónica, robótica, ferramentas, maquinaria diversa e impressora 3D. 

O docente assume um papel fundamental, enquanto agente de mudança, na transmissão 

de conhecimento ao aluno, destinatário final da ação, criando novas competências através 

de metodologias educativas inovadoras. O acompanhamento aos docentes é conduzido 

através de um programa de formação específico para a obtenção de habilitações necessárias 

à implementação do projeto.  

Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências STEAM (Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Arte e Matemática) na comunidade educativa. 

Calendarização:  

outubro 2022 – Comunicação do projeto aos Agrupamentos; 

novembro de 2022 a dezembro 2022 – Capacitação de Docentes; 

novembro 2022 a junho de 2023 – Acompanhamentos em contexto sala de aula. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 

 

 

TECH LAB SECUNDÁRIO 

Público-alvo: Ensino Secundário. 

Descrição da atividade: O projeto Tech Labs pretende promover de forma criativa o gosto 

pela Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, através da disponibilização de 

espaços de experimentação, que proporcionam aos alunos o contacto com materiais de 

eletrónica, robótica, ferramentas, maquinaria diversa e impressora 3D. 

O docente assume um papel fundamental, enquanto agente de mudança, na transmissão 

de conhecimento ao aluno, destinatário final da ação, criando novas competências através 

de metodologias educativas inovadoras. O acompanhamento aos docentes é conduzido 

através de um programa de formação específico para a obtenção de habilitações necessárias 

à implementação do projeto.  

Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências STEAM (Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Arte e Matemática) na comunidade educativa. 



  

96  

  

Calendarização:  

outubro 2022 – Comunicação do projeto aos Agrupamentos; 

novembro 2022 a janeiro de 2023 – Ação de Formação de Docentes; 

novembro 2022 a junho de 2023 – Acompanhamentos em contexto sala de aula. 

Duração da atividade: a implementar no decorrer de todo o ano letivo 

 

 

UBBU – PLATAFORMA DE CONTEÚDOS ONLINE 

Público-alvo: 1.º CEB. 

Descrição da atividade: A Plataforma UBBU pretende desenvolver as faculdades e 

conhecimentos básicos das ciências da computação, o raciocínio lógico, a capacidade de 

resolução de problemas e a melhoria do desempenho em diversas áreas como a matemática 

e os restantes domínios STEAM.  

Atualmente, a plataforma contém um conjunto de conteúdos dedicados ao Município de 

Aveiro que dão a conhecer aos alunos a nossa cultura e a nossa história. Estes conteúdos 

estão relacionados com os diversos Serviços Educativos do Município e abordam temas 

como a vida de Santa Joana Princesa, a Arte Nova, o Edifício Fernando Távora, o salgado 

Aveirense, São Gonçalinho e a fauna e flora da Ria.  

Objetivo: Desenvolvimento das competências STEAM e das ciências da computação nos 

alunos. 

Calendarização:  

outubro de 2022 – Comunicação da atividade; 

novembro de 2022 a maio 2023 – Formação de Docentes; 

novembro de 2022 a junho 2023 – Acompanhamentos em contexto sala de aula. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 

 

 

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS STEAM 

Público-alvo: 1 Estabelecimento de 2.º e 3.º CEB do Município.  

Descrição da atividade: As Residências Artísticas STEAM pretendem promover o 

desenvolvimento de conteúdos artísticos com recurso à metodologia STEAM, envolvendo 

artistas, docentes e alunos no mesmo projeto. Simultaneamente, de forma colaborativa e 

concertada, outra cidade Europeia (Oulu na Finlândia – Capital Europeia da Cultura em 2026) 
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passará pelo mesmo processo, proporcionando a todos os envolvidos a vivência do mesmo 

processo criativo. 

Objetivo: Proporcionar dinâmicas escolares de co-criação entre artistas, professores e 

alunos com recurso a materiais e metodologia STEAM. 

Calendarização: Até 19 de setembro de 2022 - Abertura da Candidatura e seleção da 

entidade do setor Cultural e Criativo que irá integrar as Residências STEAM; 

Até 30 de setembro de 2022 - Seleção da Entidade do Setor Cultural e Criativo; 

Até 28 de outubro de 2022 - Reuniões preparatórias para o início da iniciativa; 

outubro de 2022 a maio de 2023 - Implementação do Projeto com todos os envolvidos, 

entidade do setor cultural e criativo, docentes e alunos, em articulação com outra cidade 

europeia, inclui viagens, contactos periódicos e partilha de experiências; 

maio/junho 2023 - Apresentação dos resultados finais e intercâmbio com Oulu. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 

 

EDUCAÇÃO STEAM NA CASA MUNICIPAL DA CIDADANIA 

Público-alvo: Alunos do Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º CEB) 

Descrição da atividade: Realização de diversas atividades e dinâmicas de Educação STEAM, 

com recurso aos diversos equipamentos do Projeto Tech Lab e à Plataforma UBBU, 

relacionadas com temáticas como a Cidadania e a história e cultura da nossa cidade.  

Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências STEAM (Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Arte e Matemática). 

Calendarização: De janeiro a junho de 2023. 

Duração da atividade: Cada atividade poderá ter a duração máxima de 3 horas. A 

participação será mediante prévia inscrição. 

 

CONCURSO AVEIRO JOVEM CRIADOR  

Público-alvo: 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário. 

Descrição em regime presencial: O concurso, de âmbito nacional, pretende promover a 

participação de todos os jovens artistas, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 

anos, desenvolvendo a promoção dos seus trabalhos. Realizar-se-ão visitas orientadas à 

Exposição, incentivando-se os alunos à participação em ateliers nas várias áreas artísticas, 

assinalando o Dia da Criatividade.    
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Pretende-se, igualmente, incentivar a produção de produtos criativos e artísticos pelos mais 

novos.  

Objetivo: Proporcionar a criação artística em áreas como a arte digital, escrita, fotografia, 

música e pintura.   

Calendarização: Lançamento do Concurso (outubro 2022) | Exposição (março e abril 2023). 

 

ESCOLA CIÊNCIA VIVA 

Público-alvo: Alunos do 4.º ano do 1.º CEB. 

Descrição da atividade: A Escola Ciência Viva é um projeto educativo da Universidade de 

Aveiro, da Ciência Viva e da Câmara Municipal de Aveiro, a funcionar na Fábrica Centro de 

Ciência Viva, dedicado inteiramente à educação STEAM. A iniciativa aplica os recursos da 

Museologia Moderna Científica ao currículo do 1º Ciclo do Ensino Básico, com um programa 

educativo que combina o trabalho prático e experimental na educação em ciência. 

Objetivo: Promover o conhecimento na área das Ciências e o desenvolvimento de 

competência STEAM na comunidade Educativa.  

Calendarização: De outubro de 2022 a junho de 2023. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 



  

99  

  

 

6.4. SER + Desporto e Saúde 
 

6.4.1. Promoção da atividade física e estilos de vida saudáveis 

 

O Município de Aveiro tem vindo a apostar no melhoramento, mas também, na construção 

de novas instalações desportivas, seguindo uma estratégia de promoção da prática da 

atividade física e do desporto e criando condições para a população adquirir hábitos de vida 

saudáveis.  

A aposta no turismo desportivo, através da organização dos grandes eventos desportivos 

surge como forma de promoção do território, destacando-se eventos como a Maratona de 

Aveiro, a Supertaça Cândido Oliveira; Liga Pro Skate – Aveiro Spring Classic e a Corrida São 

Silvestre. 

No entanto, no âmbito do Desporto, a Câmara Municipal de Aveiro tem promovido um 

conjunto de ações que permitam aos alunos a experimentação de outras modalidades, 

importantes para o desenvolvimento integral dos mesmos, como é o caso do Judo.  

 

6.4.2. Plano de Atividades 

 

JUDO NA ESCOLA  

Público-alvo: 1.º CEB (3.º e 4.º anos de escolaridade). 

Descrição: A prática de Judo oferece benefícios claros de integração física e social para 

crianças e jovens, proporcionando um desenvolvimento físico, psíquico e social integrado. 

Promove uma evolução positiva na formação do autoconceito e autoestima, bem como uma 

melhoria do rendimento escolar. Por esse facto, pretende-se proporcionar a prática desta 

modalidade junto da Comunidade Educativa, dando continuidade ao trabalho já 

desenvolvido anteriormente.  

Este projeto será dinamizado em estreita colaboração com a Escola de Judo Nuno Delgado 

e será lecionada uma unidade didática de Judo, composta por oito aulas comum a todas as 

turmas. 

Objetivo: Proporcionar aos alunos o conhecimento e prática da modalidade de Judo em 

contexto escolar. Adquirir habilidades motoras básicas específicas desta modalidade e 

incutir o gosto pela prática desportiva. 

Duração: Sessões de 45 minutos (manhã e/ou tarde)  

Calendarização: Durante o ano letivo de 2022/2023. 
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UMA AVENTURA NO EMA   

Público-alvo: 1.º CEB. 

Descrição: Esta será a 6.ª edição da iniciativa “Uma Aventura no EMA”, a decorrer no Estádio 

Municipal de Aveiro, equipamento desportivo emblemático do Município de Aveiro, em que 

serão garantidos, a todos os participantes, momentos de muita diversão e alegria. 

Objetivo: Promover a prática de atividade física, criar laços de convívio e interação entre 

crianças de diferentes estabelecimentos de ensino do concelho de Aveiro, num ambiente 

salutar.  

Duração: Cada turma terá a possibilidade de passar a manhã ou a tarde na EMA. 

Calendarização: A definir. 

 

PROVA DE CORTA-MATO INTERESCOLAR  

Público-alvo: 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário. 

Descrição: Esta será a 3.ª edição desta prova, uma das matrizes do sucesso do atletismo 

português, que reunirá todos os alunos dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

de Escolas de Aveiro. 

Esta é a prova de apuramento para a representação dos alunos de Aveiro nos Campeonatos 

Regionais de Corta-Mato. Esta prova carateriza-se por um conjunto de corridas que vão 

desde 1 km a 3,5 km de distância, variando de acordo com a idade dos alunos participantes. 

Objetivo: Assegurar hábitos de vida saudável e promover o bem-estar dos jovens; apoiar e 

fomentar a prática de Desporto Escolar; promover a prática do atletismo e o 

desenvolvimento sustentável do desporto no Município de Aveiro. 

Calendarização: A definir. 

Local: Parque da Cidade. 

 

MARATONA DA EUROPA | RUN KIDS 

Público-alvo: 1.º CEB 

Descrição: A Maratona da Europa é composta por quatro provas: uma de 42 quilómetros, 

21 quilómetros e outra de 10 quilómetros; e ainda uma caminhada solidária de 5 

quilómetros. O ponto forte desta portentosa maratona é mesmo o percurso, pela beleza 

natural, mas principalmente a ausência de subidas ou descidas acentuadas, num traçado 

praticamente plano que permite a criação de um grande número de marcas. Nos dias 

anteriores à maratona é realizada a atividade Run Kids, destinada aos alunos do 1.º CEB.  
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Objetivo: Promover a atividade física e desportiva como hábitos de vida saudáveis; 

promover o Município de Aveiro, a Ria e a Região. 

Calendarização: 23 de abril de 2023 (Maratona) e data a definir para a atividade Run Kids. 

Local: Percursos a definir.     

 

PROJETO VELA/CANOAGEM/REMO/SURFING NA ESCOLA 

Público-alvo: Comunidade Educativa das Escolas do Município. 

Descrição: O Centro de Formação Desportiva de Atividades Náuticas do Agrupamento de 

Escolas José Estêvão, a Câmara Municipal de Aveiro, o Sporting Clube de Aveiro e o Clube 

dos Galitos, a Estação Náutica de Aveiro e o Desporto Escolar estabeleceram uma parceria 

para o desenvolvimento de uma cultura náutica nas escolas do 1.º, 2.º, 3.º ciclos e 

secundário, bem como para os alunos com necessidades de saúde especiais do Município 

de Aveiro. 

O projeto engloba, ao longo do ano letivo, a prática das modalidades de Vela, Vela 

adaptada, Canoagem, Canoagem Adaptada, Remo e Remo Adaptado e, ainda, de forma 

pontual, as modalidades de Surf, Body Board e Stand Up Paddle. 

As atividades de Vela e Remo são destinadas aos alunos do 1.º ciclo: Remo ao 2.º ano de 

escolaridade e a Vela ao 3.º ano de escolaridade. Estas atividades compreendem duas 

sessões: uma sessão teórica, em sala de aula, com duração de 20 minutos, às 6.ª feiras, pelas 

14h00; e a segunda sessão, prática, às 4ª feiras, pelas 10h30, com a duração de 01h30. A 

sessão prática terá lugar nas instalações do Sporting Clube de Aveiro e no Clube dos Galitos 

de Aveiro. 

As atividades de Vela adaptada e Canoagem adaptada, são destinadas aos alunos com 

necessidades de saúde especiais. Estas atividades realizam-se às 6ª feiras, pelas 10h30, com 

uma duração de 01h30. 

As atividades da Vela, Canoagem, Remo, Surf, Body Board e Stand Up Paddle, destinam-se 

a todas as turmas dos vários ciclos de ensino e cursos profissionais, dos Agrupamentos de 

Escolas do Município de Aveiro. A participação requer inscrição prévia, sendo que esta se 

encontra dependente do número de alunos e material disponível. As atividades realizam-se 

nas Instalações Sporting Clube de Aveiro, Clube dos Galitos de Aveiro e no CARSurf (Centro 

de Alto Rendimento de Surf) de São Jacinto. As sessões serão ministradas por técnicos 

especializados do Sporting Clube de Aveiro, Clube dos Galitos de Aveiro e professores do 

Centro de Formação Desportiva do Agrupamento de Escolas José Estêvão. 
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Objetivo: Sessão teórica – dotar os alunos de conhecimentos básicos sobre os nós, 

linguagem específica das modalidades, regras de segurança e de navegação, pontos 

cardeais, marés e ventos; etc. 

Sessão prática – proporcionar novas vivências aos alunos num contexto de água. Ensinar a 

preparar e manobrar uma embarcação. Sensibilizar os alunos para a prática dos desportos 

náuticos. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023 | datas a definir 

Inscrição: Os agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas do concelho de Aveiro 

poderão inscrever-se no projeto. A inscrição deverá ser, preferencialmente, por turma, mas 

também poderá ser por grupo de alunos (mínimo de 12 e máximo de 25), sendo que, nesta 

última situação, o grupo de alunos terá de ser sempre acompanhado por um docente. 

 

+ SAÚDE  

Público-alvo: Da Educação Pré-escolar ao 3.º CEB e pais/famílias. 

Descrição: Comemorações alusivas a temáticas da saúde, designadamente: maio, mês do 

Coração, Dia Mundial da Alimentação, Dia Mundial da Obesidade Infantil, Dia Mundial da 

Diabetes, Prevenção do cancro cutâneo, entre outros e cujos trabalhos realizados pelas 

crianças e jovens possam vir a ser apresentados em espaços públicos nas datas 

comemorativas. 

Dinamização de sessões de reflexão e pesquisa, através da produção de materiais 

informativos para disponibilização em espaços públicos. 

Objetivo: Aumentar o conhecimento sobre o impacto de comportamentos de risco para a 

saúde em geral, de forma a contribuir para a redução de novos casos de doenças evitáveis, 

através da realização de trabalhos pela comunidade escolar. 

Calendarização: As atividades propostas estão calendarizadas de acordo com datas 

comemorativas alusivas a temas em Saúde, conforme abaixo indicado. Contudo, a respetiva 

realização dependerá da disponibilidade que, à data, for possível obter por parte das 

entidades Parceiras. Desta forma, havendo particular interesse, por parte de uma turma, na 

abordagem a uma determinada problemática, propõe-se que seja a mesma previamente 

comunicada ao Pelouro da Saúde, para resposta à medida do interesse. 

 29 de setembro - Dia Mundial do Coração; 

 10 de outubro - Dia Mundial da Saúde Mental; 

 16 de outubro. - Dia Mundial da Alimentação; 

 14 de novembro - Dia Mundial da Diabetes; 
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 17 de novembro - Dia Mundial do Não Fumador + 19.nov. - Dia Mundial da Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica; 

 06 de abril - Dia Mundial da Saúde + Dia Mundial da Atividade Física;  

 07 de maio. - Dia Mundial da Asma; 

 17 de maio - Dia Mundial da Hipertensão Arterial; 

Duração máxima da atividade: 60 minutos. 

 

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SEGURA  

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário.  

Descrição: A escola é um local privilegiado e decisivo para a promoção da saúde, 

nomeadamente para o ensino e prática diária de uma alimentação saudável e segura.  

Ao nível dos refeitórios escolares, a Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Aveiro, 

pretende assegurar a vigilância dos espaços e equipamentos, promover boas práticas de 

manipulação de alimentos, recolher amostras de alimentos para posterior análise no 

Laboratório Distrital de Saúde Pública e emitir pareceres, com sugestões de medidas 

corretivas.  

Por outro lado, a empresa prestadora de serviços implementa um conjunto de ações 

destinadas à Comunidade Educativa, de modo a fomentar hábitos de alimentação saudável.  

Objetivo: Promover uma alimentação saudável e segura no seio da comunidade educativa.   

Calendarização: Ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES (Promoção e 

Educação para a Saúde), da empresa prestadora de serviços e dos Agrupamentos de Escolas.   

 

PROJETO “NA MEDIDA CERTA” | PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL   

Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º CEB (2.º e 4.º anos).  

Descrição: A obesidade é considerada uma doença crónica e de origem multifatorial. Os 

estilos de vida, como por exemplo, a alimentação desequilibrada e a inatividade física, são 

fatores que podem influenciar a prevalência desta doença. Com este projeto da Unidade de 

Saúde Pública do ACES Baixo Vouga, a Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de 

Aveiro, pretende prevenir ou, se possível, inverter o crescimento da epidemia da obesidade, 

nos próximos 5 anos, na população alvo do projeto. A escolha dos grupos etários deve-se 

ao facto de se ter considerado, de acordo com estudos recentes, que comportamentos 

corretos têm de ser adquiridos o mais precocemente possível. É também no início de vida 

da criança que os pais e encarregados de educação (EE) se encontram mais despertos e 
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disponíveis para colaborarem no sentido da mudança, contribuindo assim para a aquisição 

de hábitos de vida saudáveis.  

O projeto visa: 

- Caraterizar a população alvo em termos de Índice de Massa Corporal (IMC) e identificar os 

“casos problema” para posterior encaminhamento;  

- Promover ações de sensibilização, formação/informação dirigidas às crianças e aos vários 

agentes envolvidos no processo educativo para a implementação de uma alimentação 

saudável e promoção da atividade física.  

- Promover a formação dos profissionais que apoiam o refeitório, no âmbito das regras 

básicas da alimentação saudável e práticas educativas.   

Objetivo: Promover estilos de vida saudáveis (Alimentação Saudável e Atividade Física) na 

comunidade escolar. Prevenir e controlar a pré-obesidade e obesidade infantil.  

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas e CMA. 

 

 

PROJETO SR. DENTE | PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE ORAL   

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º CEB.  

Descrição: A saúde oral é fundamental para a saúde em geral, bem-estar e qualidade de 

vida. A cárie dentária é a doença crónica mais prevalente na infância, com importante 

impacto socioeconómico   

O “Projeto Sr. Dente”, da Unidade de Saúde Pública do ACES Baixo Vouga, tem como 

objetivo geral reduzir o risco de cárie dentária na população pré-escolar, através da 

implementação da prática diária da escovagem de dentes em ambiente escolar. Neste 

âmbito, a Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Aveiro pretende promover a 

realização de Sessões de Educação para a Saúde em Saúde Oral, com a exemplificação 

prática da técnica correta de escovagem, a monitorização do índice de placa bacteriana 

através da aplicação de corante, no sentido da implementação diária da higiene oral nas 

escolas. A candidatura ao Projeto SOBE/Escovar na Escola tem garantido não só o 

fornecimento gratuito de kits de escovagem, mas também o de diversos materiais que visam 

desenvolver ações de promoção da leitura, do saber e da saúde, enquadradas no Programa 

Nacional de Promoção da Saúde Oral. Anualmente são abrangidos por cuidados de saúde 

oral as crianças com 7, 10 e 13 anos de idade. São realizados rastreios dentários a crianças 
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com 7 anos e posteriormente orientadas de acordo com as necessidades. Às restantes 

crianças são emitidos os “cheques dentista”.   

Objetivo: Implementar a escovagem diária na escola, a fim de promover hábitos saudáveis 

de higiene oral.  

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas. 

 

PROGRAMA EDUCAÇÃO POSTURAL “+ COLUNA”  

Público-alvo: 1.º CEB (4.º ano) 

Descrição: A transição do 4.º ano de escolaridade para o 5.º ano de escolaridade é vista 

pelos profissionais de saúde, como uma mudança propícia para desencadear alterações da 

postura dos adolescentes, em particular da coluna vertebral, quer pelo acréscimo de 

material escolar, quer pela fase de maturação óssea típica nestas idades. Por outro lado, 

como uma oportunidade única para alertar sobre esta problemática, a presente atividade 

pretende melhorar os conhecimentos de anatomia, biomecânica e fisiopatologia da coluna 

e fornecer orientações ergonómicas e posturais; reforçar os fatores de proteção para 

possíveis distúrbios músculo-esqueléticos. A intervenção inclui sessões de educação para a 

saúde no 4.º ano, promovendo a adoção de posturas corretas e sensibilizando para a 

escolha, uso e organização das mochilas.  

Objetivo: Capacitação das crianças para a educação postural e transporte correto do 

material escolar através de alterações/correções comportamentais e posturais.  

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas   

  

 

SEXUALIDADE E AFETOS 

Público-alvo: 3.º CEB (8.º ano) e Ensino Secundário (10.º ano). 

Descrição: A demonstração e procura de afeto acompanha o (bom) desenvolvimento do 

ser humano, desde o seu nascimento. Inicialmente são os progenitores os responsáveis por 

providenciar estes afetos, mas à medida que a criança cresce e vai socializando com os seus 

pares, novos desafios se vão apresentando ao nível das relações interpessoais, como 

também na compreensão (e aceitação) das mudanças no seu próprio corpo. A adolescência 

é uma fase muito exigente do desenvolvimento humano, não só para jovens que a vivem, 

como para adultos que os acompanham e apoiam. A puberdade, a descoberta do corpo e 



  

106  

  

da sexualidade (do próprio e do outro), bem como a necessidade de se sentir integrado/ ser 

aceite junto dos seus pares, podem levar os jovens a adotar comportamentos pouco 

saudáveis e que podem causar sofrimento físico e/ou mental. Nesta altura, surgem também 

as primeiras relações de intimidade e experiências sexuais. Por esse motivo, além dos temas 

abordados no 8.º ano, aos alunos do 10.º ano serão fornecidas informações sobre os 

métodos contracetivos e infeções sexualmente transmissíveis (IST). 

Objetivo: Estimular as relações saudáveis entre os jovens. Consciencializar para as mudanças 

naturais da adolescência. Capacitar os jovens para a utilização adequada de métodos 

contracetivos, minimizando os riscos para a saúde na fase de descoberta da sexualidade. 

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas   

 

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

Público-alvo: 3.º CEB (7.º ano) e Ensino Secundário (11.º ano). 

Descrição da atividade: A Violência Doméstica (VD) é atualmente um tema muito 

preocupante e cada vez mais abordado na comunicação social. Trata-se de um problema de 

Saúde Pública, complexo e multifatorial, que pode surgir em qualquer fase do ciclo de vida 

de um indivíduo e, por vezes, acompanha-o, em silêncio, por toda a sua vida. É necessário 

abordar o tema, cada vez mais cedo junto das crianças e jovens, ao mesmo tempo que se 

acompanham os adultos e idosos, informando dos direitos e ajudando os mesmos a 

detetarem e denunciarem situações de violência. Por se tratar de um Crime Público, todo e 

qualquer cidadão pode e deve denunciar, ainda que anonimamente, situações evidentes ou 

suspeitas de VD. Nas escolas, as formas mais frequentes de VD são o Bullying (abordado no 

7.º ano, mas extensível a outros anos) e a Violência no Namoro (11.º ano, embora possa ser 

alargado a todo o Ensino Secundário). 

Objetivo: Alertar os jovens para a importância da prevenção de comportamentos violentos, 

uma vez que têm graves implicações ao nível da saúde individual, mas também ao nível 

social, numa comunidade. Capacitar os jovens para identificarem situações de VD, sabendo 

como agir, a quem recorrer para denunciar e/ou quando oferecer/ pedir ajuda, enquanto 

vítimas ou agressores. Estas atividades serão desenvolvidas em articulação com as Equipas 

da Escola Segura (PSP e GNR). 

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas 
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CONCURSO “MINI CHEF GERTAL – TRADIÇÕES SAUDÁVEIS”  

Público-alvo: 1.º CEB (4.º ano). 

Descrição: Este concurso, em que a mascote é a “salsinha”, os alunos são desafiados a 

preparar um prato confecionado com produtos sazonais e de produção local.   

Cada prato confecionado será avaliado por 3 elementos do júri, a designar, sendo 

posteriormente selecionadas as 10 melhores receitas. Para participar, cada concorrente 

poderá fazer-se acompanhar por cinco pessoas, no máximo (de acordo com as normas em 

vigor).  

Objetivo: Sensibilizar e promover práticas de alimentação e estilos de vida saudáveis na 

comunidade escolar, bem como incentivar a autonomia das crianças na preparação de 

refeições.  

Duração: A prova terá a duração de 60 minutos, com uma tolerância de 15 minutos. 

Calendarização: A definir. 

 

HERÓIS DA FRUTA 2022/2023 

Público alvo: Educação Pré-escolar e 1.º CEB. 

Descrição do projeto: Para alcançar com sucesso os objetivos pedagógicos do projeto será 

apenas necessário dedicar cerca de 5 - 15 minutos diários durante 5 semanas letivas (em 

datas à sua escolha) em que as crianças devem ser estimuladas a pintar diariamente estrelas 

num «Passaporte dos Heróis da Fruta®» como recompensa por praticarem hábitos 

alimentares mais saudáveis e sustentáveis. Esta mecânica que poderá ser mantida também 

em contexto de ensino à distância. 

Objetivo: Aumentar a ingestão de «Super Alimentos» (frutas e vegetais) junto das crianças 

para alcançar as quantidades mínimas diárias recomendadas; reduzir o consumo de «Super 

Industriosos» (produtos com açúcar, sal ou gordura em excesso) junto das crianças para não 

exceder os limites máximos; promover a literacia alimentar junto dos encarregados de 

educação para incentivar hábitos familiares mais saudáveis e sustentáveis. 

Calendarização: Participação/Seleção: 25 Estabelecimentos de Ensino serão selecionados 

entre os participantes. 

Submissão da inscrição: Data a definir. 

Sorteio: Data a definir. 

Prémios: Alunos e Professores vencedores ganham vouchers para usufruir à escolha na rede 

de parceiros (parques temáticos, zoológicos, livrarias, etc…). 

Prémio final: Visita da Mascote do Projeto à Escola. 
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AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO – ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB, Ensino Secundário e Ensino 

Profissional. 

Descrição da atividade:  No âmbito do contrato em vigor, celebrado com a empresa Gertal, 

SA, está contemplado um plano de atividades dirigidas à Comunidade Educativa, de entre 

as quais se destaca a realização de ações de sensibilização, por uma Nutricionista, que visam 

fornecer informações relacionadas com a prática de uma alimentação saudável. São diversos 

os temas que poderão ser abordados, nomeadamente: Lancheiras Saudáveis, Alimentação 

Vegetariana, Alimentação para Desportistas, Alimentação para a Qualidade de Sono, 

Alimentação e Rendimento Escolar, Alimentação na Infância, Sustentabilidade e 

Alimentação, entre outros temas.  

Objetivo: Promover a prática de uma alimentação saudável. Em cada uma das ações, e de 

acordo com a temática a abordar, serão dadas sugestões de refeições nutricionalmente 

equilibradas de modo a reforçar a ideia de que é possível comer-se de forma equilibrada e 

saudável e igualmente saborosa. 

Calendarização: Durante o 2.º Semestre, em data e horário a combinar com o 

estabelecimento de ensino  

Duração máxima da atividade: 60 a 90 minutos 

Lotação máxima de participantes: 30 crianças/alunos por sessão. 
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6.5. SER + Empreendedorismo 
 

6.5.1. Programa de Educação para o Empreendedorismo 

 

O empreendedorismo continua como forte aposta do Município de Aveiro, procurando, por 

um lado, incutir nos jovens alunos uma cultura de participação, iniciativa e responsabilidade, 

promovendo o desenvolvimento de ideias criativas, em diferentes setores de atividade e por 

outro, capacitar e apoiar os docentes através de uma ação de formação acreditada pelo 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. 

 

6.5.2. Plano de Atividades 

 

CONCURSO ”UMA IDEIA, UM PROJETO, UMA AÇÃO” 

Público-alvo: Alunos e Docentes do 1.º, 2.º e 3.º CEB. 

Descrição da atividade: O concurso pretende assumir-se como um estímulo à proatividade 

dos alunos do Ensino Básico. Com o intuito de se desenvolverem competências 

empreendedoras, os alunos, com o acompanhamento dos seus professores, deverão, num 

primeiro momento, analisar o contexto em que estão inseridos (escola e/ou comunidade 

envolvente) na identificação de necessidades ou oportunidades. Com base nesse 

diagnóstico, alunos e professores são desafiados a apresentar ideias e a materializá-las em 

ações, através da conceção e implementação de projetos coletivos. Para apoio e capacitação 

dos docentes, o concurso dinamiza uma ação de formação para este público, considerando 

o papel determinante que têm no desenvolvimento de competências empreendedoras junto 

dos seus alunos e acompanhamento dos respetivos projetos. 

Objetivo: Promover competências empreendedoras junto de alunos do ensino básico, 

através da implementação de projetos e/ou ações potencialmente inovadoras, de âmbito 

coletivo. 

Calendarização:  

outubro 2022 – Divulgação do Concurso aos Agrupamentos de Escolas; 

02 de novembro a 02 de dezembro 2022 – Período de Candidaturas; 

16 de dezembro de 2022 – Data limite para comunicação aos docentes responsáveis pelos 

projetos; 

17 de janeiro a 7 de março de 2023 – Formação para professores envolvidos nos projetos 

selecionados; 
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02 de janeiro a 12 de maio 2023 – Implementação, desenvolvimento e conclusão dos 

projetos ou ideias; 

maio 2023 – Apresentação Pública dos projetos. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 

 
 

CONCURSO “A TUA IDEIA CONTA” 

Público-alvo: Alunos e docentes do Ensino Secundário e Profissional. 

Descrição da atividade: A iniciativa “A tua ideia conta” é um Concurso para o qual os alunos 

são desafiados a apresentar ideias tendo por base necessidades ou oportunidades 

identificadas pelos mesmos. Pretende-se proporcionar o reconhecimento das ideias 

apresentadas e reforçar o seu potencial no estímulo à participação ativa na sociedade.  

Esta iniciativa tem também prevista a realização de uma ação de formação destinada aos 

professores, atendendo ao seu papel crucial no acompanhamento e orientação dos alunos, 

de modo a que possam estimular a participação e as competências necessárias à conceção, 

desenvolvimento e apresentação das ideias.  

Objetivo: Promover nos alunos competências empreendedoras através da conceção, 

desenvolvimento e apresentação de ideias, reforçando o seu potencial empreendedor. 

Calendarização:  

outubro 2022 – Divulgação do Concurso aos Agrupamentos de Escolas; 

07 a 11 de novembro 2022 – Identificação dos docentes que participarão na Ação de 

Formação; 

14 a 18 de novembro 2022 – Inscrição de docentes na Ação de Formação; 

28 de novembro 2022 a 07 de fevereiro 2023 – Ação de Formação dos docentes e Sessões 

de Ideação em contexto “sala de aula”; 

22 a 24 de fevereiro 2023 - Cada escola selecionará as ideias/projetos que participarão na 

Fase Final; 

27 de fevereiro a 03 de março 2023 – Candidaturas das ideias/projetos selecionadas nas pré-

eliminatórias em cada escola; 

13 de março a 19 de maio 2023 – Apoio “coaching” a alunos para apresentação final das 

ideias; 

29 de abril de 2023 – Bootcamp “A tua ideia conta”; 

maio 2022 – Final do Concurso. Seleção das melhores ideias/projetos e atribuição de 

prémios. 

Duração da atividade: A implementar no decorrer de todo o ano letivo. 
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FEIRA VOCACIONAL E PROFISSIONAL 

Público-alvo: Alunos do Ensino Básico (preferencialmente 9.º ano), Ensino Secundário 

(preferencialmente 12.º ano) e Profissional. 

Descrição da atividade: A Feira Vocacional e Profissional, é um espaço interativo onde se 

pretende proporcionar o contacto direto com as várias opções/ofertas educativas. Numa 

vertente prática, a iniciativa pretende colocar os alunos em contacto direto com os 

conteúdos e as dinâmicas desenvolvidas pelos diversos estabelecimentos de ensino, sejam 

eles do Ensino Secundário Oficial, do Ensino Profissional e de Ensino Superior. Pretende-se, 

igualmente, que os Estabelecimentos divulguem as diversas alternativas que colocam à 

disposição dos alunos. Numa vertente inteiramente prática a iniciativa proporcionará uma 

mostra e a experimentação de diversas profissões artesanais/tradicionais, assim como a 

vertente profissionalizante que os diversos estabelecimentos de ensino proporcionam. 

Objetivo: Proporcionar aos alunos do 9.º e 12.º ano o acesso e contacto com diferentes 

saídas profissionais, apoiando-os na tomada de decisão face ao percurso escolar e 

profissional que pretendem seguir. 

Calendarização: 23 e 24 de fevereiro 2023. 

Duração da atividade: 2 dias, quinta-feira e sexta-feira, entre as 09h00 e as 17h00. 
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6.6. SER + Sucesso Escolar 
 

A CMA criou o Serviço de Psicologia e Aconselhamento (SPA), tendo por base a 

disponibilização de um serviço na área da Psicologia (presenciais e/ou on-line), dando 

prevalência à Comunidade Educativa do Município. O serviço conta com uma linha de 

atendimento via telefone e-mail e plataformas online e/ou presencial. 

 

Destinatários: comunidade educativa (alunos, docentes, não docentes, diretores e órgãos 

de gestão das escolas, pais e/ou encarregados de educação) do Município de Aveiro. 

 

Objetivos:  

- Atendimento, aconselhamento, avaliação, acompanhamento e encaminhamento nas áreas 

da psicologia, personalidade, dificuldades de aprendizagem, necessidades especiais de 

educação, orientação escolar, vocacional e profissional, programas de competências 

pessoais e sociais, competências parentais, gestão emocional e comportamental 

- Articular com os serviços da comunidade/ Município, nomeadamente, nas áreas da saúde, 

educação, desporto, cidadania, social e comunitária rara prevenir e detetar situações de risco 

- Promover hábitos e treino de competências para a saúde mental - Promover o 

autocuidado, a resiliência, o bem-estar e a saúde psicológica da comunidade educativa, 

enfatizando estratégias de equilíbrio e conciliação da vida profissional com a vida pessoal e 

familiar 

- Sensibilizar, (in)formar, aconselhar, participar e colaborar na compreensão e na resolução 

conjunta de necessidades e preocupações, no decurso da infância e juventude 

- Colaborar com os Agrupamentos de Escolas do Município e Serviços de Psicologia e 

Orientação, bem como com os Professores/ Educadores/Animadores e outros agentes 

educativos na sua ação educativa direta com os alunos e as famílias e promover estratégias 

psico-educativas, de incentivo à realização de atividades integradas em rotinas e hábitos de 

vida saudáveis. 

Contactos: 967181213  |  234 406 445 |  ser.psicologia@cm-aveiro.pt 

mailto:ser.psicologia@cm-aveiro.pt
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6.6.1. Plano de atividades 

 

SESSÕES DE CAPACITAÇÃO - IN(FORMAÇÃO) NA ÁREA DA PSICOLOGIA 

Público-alvo: Assistentes Operacionais e Animadoras. 

Descrição da atividade: Sessões online e/ou presenciais para abordar temáticas nas áreas: 

gestão de emoções na infância, gestão comportamental e imposição de limites e relações 

interpessoais na infância; novas regras de convívio social,  saúde psicológica (identificação 

de sinais de alarme relacionados com: ansiedade, depressão, experiências de perda/luto, 

stress e/ou burnout, alterações de comportamento e/ou de humor, perturbação de stress 

pós-traumático/gestão e alteração de rotinas), Necessidades emocionais, físicas e cognitivas 

das crianças e jovens. 

Objetivo: Capacitar e informar as assistentes operacionais e as animadoras com ferramentas 

nas áreas da gestão emocional e comportamental das crianças. 

Calendarização: setembro de 2022 e janeiro de 2023. 

Duração máxima da atividade: 1h30m. 

Lotação máxima de participantes: Não aplicável. 

 

Público-alvo: Pais/ Encarregados de Educação. 

Descrição da atividade: Sessões online e/ou presenciais para abordar temáticas nas áreas: 

gestão de emoções na infância, gestão comportamental e imposição de limites, Gestão dos 

medos e inseguranças das Crianças, gestão e alteração de rotinas, Novas regras de convívio 

social, Necessidades emocionais, físicas e cognitivas das crianças e jovens. 

Objetivo: Capacitar e informar pais e encarregados de educação com ferramentas nas áreas 

da gestão emocional e comportamental das crianças e jovens com Necessidades de Saúde 

Especiais.  

Calendarização: Sessões com periodicidade mensal, a iniciar em setembro de 2022 até 

junho de 2023. 

Duração máxima da atividade: 1h30m. 

Lotação máxima de participantes: Não aplicável. 

 

Público-alvo: Professores e Educadores 

Descrição da atividade: Sessões online e/ou presenciais para abordar temáticas nas áreas: 

gestão de emoções na infância, gestão comportamental e imposição de limites, Gestão dos 
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medos e inseguranças das Crianças, gestão e alteração de rotinas, Novas regras de convívio 

social, Necessidades emocionais, físicas e cognitivas das crianças e jovens. 

Objetivo: Capacitar e informar professores e educadores com ferramentas nas áreas da 

gestão emocional e comportamental das crianças e jovens. Necessidades especiais de 

Educação. 

Calendarização: Sessões com periodicidade mensal, a iniciar em setembro de 2022 até 

junho de 2023. 

Duração máxima da atividade: 1h30m. 

Lotação máxima de participantes: Não aplicável. 

 

AVALIAÇÃO\ ENCAMINHAMENTO\ ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO 

Público-alvo: Alunos do município de Aveiro. 

Descrição da atividade: Sessões de despiste e avaliação psicológica e/ou 

acompanhamento psicológico, nas modalidades presencial e/ou online, mediante 

sinalização dos professores/educadores, em articulação com os Agrupamentos de Escolas, 

com periodicidade e numero de sessões a definir, de acordo a situação que leva ao 

acompanhamento ou avaliação psicológica.  

Objetivo: Despistar, avaliar e encaminhar situações com necessidade de intervenção na área 

da psicologia. 

Calendarização: De outubro de 2022 a março de 2023. 

Duração máxima da atividade: 1h cada sessão individual. 

Lotação máxima de participantes: Não aplicável. 

 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR, VOCACIONAL E PROFISSIONAL ONLINE 

Público-alvo: 3.º CEB e Ensino Secundário. 

Descrição da atividade: O Programa de Orientação Escolar, Vocacional e Profissional 

(OEVP) é totalmente online e tem como objetivo realizar uma avaliação que permita analisar, 

as motivações e interesses, bem como as aptidões e capacidades de cada jovem Aluno, 

assegurando assim uma decisão mais realista, informada e consistente com o seu projeto 

de vida. O Programa OEVP online é implementado em articulação com os Agrupamentos 

de Escola do Município de Aveiro, fortalecendo assim a complementaridade das 

intervenções dos seus Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) junto dos alunos e famílias.  
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Objetivo: com o programa de Orientação vocacional pretende-se informar os alunos e 

encarregados de educação para que os mesmos possam realizar a escolha ao nível do 

prosseguimento de estudos mais informada. 

Calendarização: abril e maio de 2023. 

Duração máxima da atividade: 1h30m. 

Lotação máxima de participantes: Não aplicável. 

 

PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS 

E SOCIAIS 

Público-alvo: Alunos do 4.º ano do 1.º CEB. 

Descrição da atividade: O Programa Instrutivo para a Educação e Libertação Emocional 

"Aprender a viver" (PIELE) tem como objetivo promover o desenvolvimento afetivo nas 

crianças e jovens tentando, desta forma, favorecer as suas capacidades de ajustamento, de 

socialização e de tolerância para lidar com os problemas, assim como o seu 

desenvolvimento pessoal. 

O PIELE é constituído por treze unidades, que abordam os seguintes temas: 

 O medo 

 O autoconceito 

 O que nos põe tristes 

 Tolerância à frustração 

 Resolução de problemas 

 A culpabilidade 

 Como fazer melhor 

 Atitude positiva face à aprendizagem 

 Como tirar proveito do estudo 

 A amizade e as relações com as outras pessoas 

 A família 

Objetivo: intervir na prevenção de situações de desajuste social, promovendo as 

competências ao nível da comunicação, cooperação, promoção da autoestima, tolerância, 

autonomia, desenvolvimento de hábitos de trabalho e processos cognitivos eficazes. 

Calendarização: setembro: diagnostico de necessidades; Implementação do projeto: 

outubro a maio de 2023 (sessões quinzenais em turma). 

Duração máxima da atividade: 1h00m. 

Lotação máxima de participantes: 1 turma. 

Observações: Projeto piloto – daí ser apenas 1 turma este ano; o objetivo será alargar a 

todas as turmas do 4.º ano que cumpram os requisitos para a implementação do programa. 
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6.7. SER + (In)formação e Cidadania 
 

6.7.1. Plano de atividades 

 

(IN)FORMAR PARA A AÇÃO  

Público-alvo: Pessoal Não Docente (Assistentes Operacionais e Técnicos, a exercer funções 

nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário). 

Descrição: Atendendo à especificidade das funções desempenhadas pelo Pessoal Não 

Docente nos Estabelecimentos de Ensino, pretende-se dinamizar até duas ações de 

formação durante o ano letivo de 2022/2023.  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional do Pessoal Não 

Docente.   

Duração: A definir    

Calendarização: A definir  

  

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO  

Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º CEB, incluindo Pessoal Docente e Não Docente. 

Descrição da atividade: Apresentar uma sessão, em contexto de sala de aula, a todas as 

turmas do Estabelecimento de Ensino em causa, sobre os procedimentos a adotar em caso 

de emergência: reconhecer o som do alarme; como devem agir; para onde se devem dirigir; 

explicação sobre o significado da sinalética de evacuação, sua utilidade/vantagens; 

localização do ponto de encontro, entre outros aspetos. Posteriormente será desenvolvido 

um exercício prático de evacuação, envolvendo todas as turmas do Estabelecimento de 

Ensino em causa.  

Objetivo: Implementar uma das mais importantes medidas de autoproteção do 

estabelecimento de ensino e sensibilizar/informar sobre os procedimentos de evacuação a 

adotar em caso de emergência, em cada estabelecimento de ensino. 

Calendarização: Durante o ano letivo 2022/2023 (estando condicionada à disponibilidade 

do GPC e dos respetivos estabelecimentos de ensino). 

Duração da atividade: Mínimo de 01h00. 

 

 

 

 



  

117  

  

AÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DE MANUSEAMENTO DE EXTINTORES  

Público-alvo: Pessoal Docente e Não Docente. 

Descrição da atividade: A iniciativa contemplará uma sessão teórica, realizada pela técnica 

do GPC, com informações/instruções, vantagens/desvantagens dos vários tipos de 

extintores, seguida de ação prática, em parceria com os Bombeiros afetos ao Agrupamento 

de Escola em questão. Nesta sessão prática, os formandos terão a oportunidade de 

experimentar e/ou aperfeiçoar as técnicas de utilização de extintores.  

Objetivo: Informar e formar sobre equipamentos de 1.ª intervenção (extintores). 

Calendarização: A definir. 

Duração: A ação teórica terá duração máxima de 45 minutos; a duração da ação prática 

dependerá do número de formandos inscritos. 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM AVEIRO - ALUNOS 9.º ANO 

Público-alvo: Alunos do 9.º ano dos 3.º CEB das Escolas do Município de Aveiro. 

Descrição: A iniciativa será divulgada por todos os Estabelecimentos de Ensino, para que 

possam analisar e trabalhar em conjunto com os seus alunos deputados representantes, o 

tema a abordar.  

Haverá lugar a processo de inscrição, previsto efetuar-se durante o 1.º Período. As moções 

deverão ser enviadas por e-mail até ao dia 31de janeiro de 2023, para a sessão do 9.º ano. 

As moções serão comunicadas a todos os participantes, de forma a poderem preparar as 

questões para o debate.  

O programa detalhado e os procedimentos de funcionamento de cada sessão, serão 

comunicados atempadamente às Escolas e Docentes responsáveis.  

Objetivo: Esta ação pretende proporcionar o contacto com os Órgãos do Poder Local, 

promover junto dos alunos o exercício do direito de cidadania, os valores da democracia e 

da participação cívica, bem como o desejo do confronto de ideias, debate da realidade 

experienciada pelos jovens e a preparação das futuras gerações para uma maior 

participação e intervenção na comunidade. 

Duração: Das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00.  

Calendarização: maio de 2023. 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM AVEIRO - ALUNOS 10 E 11.º ANOS 

Público-alvo: alunos do 10.º e 11.º anos do Ensino Secundário das Escolas do Município de 

Aveiro. 

Descrição: O Município de Aveiro reconhece nos seus jovens cidadãos um dos mais 

importantes destinatários da sua atuação, pelo que elege como primordial o seu interesse 

na vida comunitária e na compreensão das opções políticas que a afetam. 

Neste contexto é criada a iniciativa Assembleia Municipal Jovem do Município de Aveiro 

(AMJA), constituindo-se como um espaço de reflexão e debate entre jovens, de formação 

em cidadania ativa, de reforço da compreensão do sistema democrático, promovendo 

capacidades importantes para a intervenção cívica tais como o poder de argumentação, o 

processo de transformação das ideias em propostas concretas e o respeito pela convivência 

democrática. 

Objetivo: criar momentos que permitam aos jovens expor as suas ideias, pensando o 

presente e o futuro, em busca de soluções de interesse comum, permitindo, 

simultaneamente, despertar os valores de cidadania, dando a conhecer os órgãos locais de 

tomada de decisão, quer na sua organização, quer quanto às regras do seu funcionamento, 

que se traduzirão, também, num reforço da sua formação cívica e que permitirá níveis de 

envolvimento político satisfatórios no futuro. 

Envolver todos os alunos do 10º e 11º ano de escolaridade/1º e 2º ano dos cursos 

profissionais do Município de Aveiro. 

Calendarização:  

Fase Data 
Moções 

aprovadas 

Presença da 

Câmara Municipal 

Pré-seleção novembro 2022 10 não 

1ª sessão escolar dezembro 2022 4 sim 

2ª sessão escolar fevereiro 2023 1 sim 

 

Local:  Pré-seleção, 1.ª e 2.ª seleção nos Estabelecimentos de Ensino.   

A sessão ordinária anual, realiza-se durante o mês de maio de 2023 na Assembleia Municipal. 

 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO EM TRÁFICO SERES HUMANOS   

Público-alvo: 3.º CEB e Ensino Secundário | Comunidade Educativa. 

Descrição: Realização de debates: 

- A ação é feita por 2 técnicas da rede Regional; 

- Utilizam data show para projeção com atividades, exemplos práticos e testemunhos reais; 
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- Metodologia participativa e de constante debate e questões; 

- Por norma é lançado um desafio às turmas que passa pela realização de uma frase, imagem 

ou outra ideia para que seja afixado na escola no sentido de sensibilizar a comunidade 

educativa para o fenómeno; 

- É dado aos alunos um questionário sobre a ação de formação e o impacto do tema; 

Dinamização em formato WEBINAR: 

- A ação é feita por 2 técnicas da rede Regional com a utilização de computador; 

- Os alunos deverão ter acesso ao computador; 

- O modelo da ação é idêntico ao do presencial, contudo a participação é mais limitada; 

- Por norma é lançado um desafio às turmas que passa pela realização de uma frase, imagem 

ou outra ideia para que seja afixado na escola no sentido de sensibilizar a comunidade 

educativa para o fenómeno; 

- É dado aos alunos um questionário sobre a ação de formação e o impacto do tema, para 

preenchimento online. 

Objetivo: prevenir, sensibilizar e informar grupos estratégicos e públicos mais vulneráveis 

ao fenómeno do TSH. Com esta atividade pretende-se que as crianças/alunos tenham 

consciência quanto à facilidade de entrada nestas redes e tenham conhecimento dos 

mecanismos existentes para a sinalização e denúncia. 

Calendarização: Ao longo do ano letivo 2022/2023. 

Duração máxima da atividade: 2h. 

Lotação máxima de participantes, por sessão: 1 turma em cada sessão. 

 

HUMANIZAR A DIFERENÇA 

Público-alvo: 2.º e 3.º CEB, Ensino Secundário e restante comunidade escolar. 

Descrição da atividade: Desenvolver ações de sensibilização junto da comunidade escolar 

que ajudem a compreender as diferentes problemáticas que levam as pessoas a ficar e/ou 

permanecer em situação de sem abrigo. Promover a capacidade de empatia e aceitação da 

diferença como mecanismo de integração e capacitação social das pessoas em situação de 

sem abrigo. 

Objetivo: Divulgar a ENIPSA (Estratégia Nacional Intervenção com Pessoas Sem-Abrigo), 

nomeadamente o trabalho desenvolvido no âmbito do NPISAA (Núcleo Planeamento e 

Intervenção com Pessoas em situação de sem-abrigo de Aveiro) junto das escolas dos 

ensinos básico e secundário 

Calendarização: A definir. 
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Duração máxima da duração da atividade: 1h00. 

Lotação máxima de participantes, por sessão: A definir em conjunto com o Agrupamento 

de Escolas (1 sessão/Agrupamento). 

 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE ANIMAIS DE COMPANHIA 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º CEB. 

Descrição da atividade: Promover uma ação de sensibilização dirigida às crianças e alunos 

sobre animais de companhia. 

Temas a abordar: 

Bem-estar animal; 

Como cuidar de um animal; 

Não ao abandono; 

Não compres, adota; 

Não maltratar os animais. 

Calendarização: A definir. 

Duração máxima da duração da atividade: 1h00. 

Lotação máxima de participantes, por sessão: A definir com o AE - 1 sessão para cada um 

dos AE. 

 

MUNDO RURAL E ESPÉCIES PECUÁRIAS 

Público-alvo: Alunos do Ensino Básico. 

Descrição da atividade: No âmbito da feira Agrovouga, promover uma ação sobre o mundo 

rural e as espécies pecuárias. 

Temas a abordar: 

- Caracterização das diversas espécies; 

- Raças autóctones portuguesas; 

- Bem-estar dos animais de pecuária 

Objetivo: Promover uma ação sobre o mundo rural e as espécies pecuárias. 

Calendarização: A definir. 
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES | PROMOÇÃO DA SEGURANÇA INFANTIL E JUVENIL  

Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.º, 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário (12.º ano), Pais 

e/ou Encarregados de Educação. 

Descrição: os acidentes são a primeira causa de morte em crianças e jovens e são uma das 

principais causas de incapacidade e de anos de vida perdidos, de redução da produtividade 

e de consumo de serviços de saúde, com elevado impacto socioeconómico. É importante a 

prevenção e intervenção ao longo de todo o ciclo de vida, através de um trabalho global, 

intersectorial e sustentável de promoção da saúde e prevenção dos acidentes. Com este 

projeto do ACES Baixo Vouga, a Equipa de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Aveiro, 

pretende sensibilizar e informar os pais e encarregados de educação, sobre os 

procedimentos para a prevenção de acidentes rodoviários (transporte seguro no 

automóvel), bem como de acidentes domésticos e de lazer (quedas, intoxicações, 

afogamento e asfixia). Prevê ainda, a realização de sessões de sensibilização aos futuros 

condutores (sobretudo alunos do Ensino Secundário, em especial a frequentar o 12.º ano) 

para uma condução segura. Estas atividades serão desenvolvidas em articulação com as 

Equipas da Escola Segura (PSP e GNR).  

Objetivo: Prevenção de acidentes rodoviários e de acidentes domésticos e de lazer. 

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas.  

 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

Público-alvo: 3.º CEB (9.º ano), pessoal docente e não docente.   

Descrição da atividade: O risco de acidentes em ambiente escolar, existe e as Escolas 

devem estrar preparadas, não só para prevenir, como também, para prestar os cuidados de 

primeiros socorros, perante um acontecimento inesperado, traumático ou que ameaça a 

segurança e/ou vida de alunos ou funcionários. Atualmente, qualquer pessoa pode e deve 

ter formação em Suporte Básico de Vida (SBV), como ato de cidadania. O próprio plano 

curricular do 9.º ano, bem como os manuais de Ciências, contemplam e abordam esta 

temática, pelo menos na teoria. Nesse sentido, a Equipa de Saúde Escolar do Centro de 

Saúde de Aveiro, disponibiliza-se a complementar os conhecimentos teóricos nesta área, 

com sessões teórico-práticas para os alunos de 9.º ano, do Município de Aveiro, bem como 

aos docentes e não docentes que demonstrem interesse nessa formação (não certificada, 

uma vez que só o INEM o pode fazer em Portugal com a respetiva certificação.)  
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Objetivo: Capacitar alunos e profissionais de educação para intervirem em situações de 

emergência. Reconhecer os passos da cadeia de sobrevivência. Examinar e zelar pela 

segurança da vítima; alertar os serviços de emergência médica e prestar os primeiros 

cuidados de socorro. 

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas.  

 

 

DINAMIZAÇÃO DE SIMULACROS  

Público-alvo: Comunidade Educativa (desde que o estabelecimento de ensino possua 

Medidas de Autoproteção elaboradas).  

Descrição da atividade: De acordo com a legislação em vigor, apoiar do ponto de vista 

técnico, na execução de simulacros e deste modo testar os procedimentos estabelecidos 

nas medidas de autoproteção, bem como a resposta que cada interveniente dá 

individualmente e de forma coordenada entre todos, perante uma hipotética situação de 

emergência.   

Objetivo: Testar a resposta à emergência, através da realização de simulacros. 

Organizar/apoiar na preparação de simulacros, articulando com os restantes agentes de 

proteção civil a intervir no exercício.  

Calendarização: Ao longo do ano letivo de 2022/2023, até ao mês de maio (inclusive). De 

referir que a dinamização de simulacros dependerá da disponibilidade técnica e de meios 

quer das Corporações de Bombeiros quer das Forças Policiais.  

Duração da atividade: Dependerá do cenário traçado e da dimensão física e humana do 

estabelecimento de ensino, pelo que poderá variar entre 30 minutos a 01h30.  

 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A VESPA VELUTINA OU ASIÁTICA 

Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 1.º CEB, Pessoal Docente e Não Docente. 

Descrição da atividade: Informar, em contexto de sala de aula, todas as turmas do 

Estabelecimento de Ensino em causa, dos procedimentos a adotar, em caso de avistamento 

de ninhos de vespa velutina, do que é e como são visualmente os exemplares de vespa 

velutina; como é o comportamento destas vespas, perante outros insetos e as pessoas; como 

são os ninhos que elas formam; locais onde é normal fazerem ninhos; quais os 

procedimentos; para quem se deve denunciar a existência de ninhos. 
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No final da sessão, os alunos deverão ser capazes de identificar uma vespa velutina e seu 

aspeto visual, efeitos nefastos da sua presença, comportamentos de segurança a adotar, 

saberem denunciar a presença de ninhos, bem como estarem dotados da informação sobre 

a metodologia utilizada pela CMA.  

Objetivo: Sensibilizar e informar sobre o tipo de vespa e ninhos que formam (seu aspeto 

visual, efeitos nefastos da sua presença, comportamentos de segurança a adotar, denunciar 

a presença de ninhos, metodologia utilizada pela CMA). 

Calendarização: Ao longo do ano letivo 2022/2023, preferencialmente na primavera, época 

em que começam a surgir os novos ninhos (estando condicionada à disponibilidade do GPC 

e dos respetivos estabelecimentos de ensino). 

Duração máxima da atividade: 01h30m.  

Lotação máxima de participantes, por sessão: 1 turma. 

 

DISCONNECT - PROMOÇÃO DO USO SAUDÁVEL E SEGURO DOS ECRÃS  

Público-alvo: 1.º CEB (4.º ano), 2.º CEB (6.º ano) e 3.º CEB (8.º ano). 

Descrição da atividade: As tecnologias e plataformas digitais são hoje uma ferramenta 

inevitável e indispensável do nosso dia-a-dia, contribuindo para o desenvolvimento, 

aprendizagem e integração social das crianças. No entanto, o uso excessivo acarreta riscos, 

que se estendem da segurança à saúde. Estes possíveis efeitos deletérios só agora começam 

a ser devidamente identificados, mas os sucessivos estudos fornecem uma base cada vez 

mais sólida de evidências. Atualmente, cerca de 75% da população portuguesa tem acesso 

à Internet, sendo os jovens o principal grupo de utilizadores, com uma tendência para um 

aumento gradual do tempo passado em frente aos ecrãs. Neste âmbito, a Unidade de Saúde 

Pública do ACES Baixo Vouga desenvolveu o projeto de intervenção “DisConnect”, 

relacionado com a promoção do uso saudável e seguro dos ecrãs, contando com uma 

equipa pluridisciplinar que integra outras unidades funcionais do ACES Baixo Vouga, o 

Centro de Respostas Integradas, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional 

Republicana, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga e a Câmara Municipal de Aveiro. Alinhado 

com as ações prioritárias da UNICEF neste âmbito, pretende-se “ensinar literacia online às 

crianças nas escolas”, dando formação a alunos do ensino básico, paralelamente com ações 

de consolidação da intervenção junto de professores, educadores, encarregados de 

educação e profissionais de saúde. 

Objetivo: Promover a literacia da comunidade escolar no âmbito do uso saudável e seguro 

dos ecrãs, aproveitando as potencialidades das tecnologias e plataformas digitais, mas 
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sendo capaz de identificar os principais riscos (nas áreas da saúde e da segurança), os sinais 

de alerta, os métodos de prevenção e os meios apoio existentes na comunidade. 

Calendarização: Efetuada ao longo do ano letivo em articulação com a equipa do PES 

(Promoção e Educação para a Saúde) dos Agrupamentos de Escolas envolvidos 
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6.8. Cedência de Espaços, Equipamentos e Transportes 
 

6.8.1 Gestão dos Autocarros CMA  

 

A Câmara Municipal de Aveiro possui quatro autocarros com lotações de 18, 27 e dois de 

55 lugares cuja gestão é efetuada no sentido de dar apoio à Comunidade, nomeadamente 

a Comunidade Educativa, para as deslocações inerentes à concretização de atividades 

constantes nos Planos Anuais de Atividades.  

Para este efeito, e para poderem usufruir deste apoio, os estabelecimentos de ensino 

deverão proceder aos respetivos pedidos até ao dia 15 de cada mês, para o mês seguinte, 

usando para o efeito, o impresso próprio. De modo a tornar o procedimento de pedido e 

atribuição dos transportes mais ágil, os mesmos deverão ser remetidos, através das Direções 

dos respetivos Agrupamentos de Escolas, para o seguinte endereço de e-mail: 

educacao@cm-aveiro.pt.  

A cedência de transporte está sujeita à disponibilidade de viaturas e a comunicação da 

atribuição, ou não, dos respetivos transportes, será efetuada até ao dia 20 de cada mês (para 

o mês seguinte), permitindo a boa gestão das solicitações, das disponibilidades e do próprio 

serviço. 

 

6.8.2 Cedência de Infraestruturas e Equipamentos Municipais  

  

 A cedência de infraestruturas e equipamentos da pertença da Câmara Municipal de Aveiro 

deve ser formalizada, mediante pedido por escrito para a Divisão de Educação e Desporto, 

para posterior análise e comunicação de decisão, mediante disponibilidade dos mesmos.   

Entendem-se por infraestruturas passíveis de serem cedidas, entre outras, os espaços do 

Centro de Congressos de Aveiro, cujos custos de utilização se encontram expressos no 

Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas (RMTOR).   

mailto:educacao@cm-aveiro.pt


  

126  

  

Cronograma Anual  

Quadro 20: Cronograma das atividades integradas na oferta dos SER (Serviços Educativos em 

Rede), para o ano letivo de 2022/2023. 

 

SER (Serviços Educativos em Rede)  2022 2023 

ESPAÇO 

MUNICIPAL  
ATIVIDADE  

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E
Z

 

JA
N

 

F
E
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

Biblioteca  

Municipal 

Visita Guiada ao Atlas                   

Ler de Carr(eir)rinha                   

Concurso Intermunicipal de Leitura                   

CMIA 

Visita Guiada ao CMIA                   

Visita guiada ao Parque Ribeirinho do Carregal                    

Saída de campo para observação de aves                   

Ecocentro 

Municipal 

Visita ao Ecocentro Municipal de Aveiro                   

A Caixa Mágica dos Resíduos          

Ecomuseu  Visita ao Ecomuseu Marinha da Troncalhada                   

Museu de 

Aveiro 

A Escolha de Joana                   

Jogo da Glória – À descoberta do Museu                   

A Botica Conventual – A Higiene, as Plantas Medicinais, as Regras e a Vida 

nos Conventos 
                  

Jogo O Safari dos Animais - descoberta através das obras de arte                   

Jogo Escape Games - O Claustro e as salas do Barroco no Convento de 

Jesus 
                  

Jogo à Igreja das Carmelitas com visita prévia ao Museu de Aveiro/Santa 

Joana 
                  

Viagem pelo Barroco                   

Visita ao Museu de Aveiro | Santa Joana, integrando o Convento de Jesus 

na Cidade de Aveiro 
                  

Visita ao Laboratório de Conservação e Restauro com visita às Reservas 

de Materiais Inorgânicos 
                  

Artistas por um dia                   

Museu Arte 

Nova 

Visita orientada ao Museu Arte Nova e seu Roteiro                   

(Des)Construir uma Casa com Arte Nova                   

Deambular pelas letras                   

Roteiro “Arte Nova e Natureza. Um herbário nas Ruas de Aveiro”                   

Museu da 

Cidade 

Moliceiro Tangram                   

Azulejos de Barro                   

A Cidade e a Imagoteca, uma Visita a outro Tempo                   

A História do Perna-Longa                   

Artistas do Sal                   

Sal e Poesia, uma Visita literária                   

Visita orientada ao Museu da Cidade e Roteiro do Centro Histórico                   

Teatro 

Aveirense 

Aqui dentro há um Palco          

À Descoberta do Teatro          
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Quadro 21: Cronograma das atividades integradas na oferta SER+ para o ano letivo de 

2022/2023.  

Oferta SER+ 2022 2023 

ÁREA TEMÁTICA ESPAÇO MUNICIPAL  

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E
Z

 

JA
N

 

F
E
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE 

Limpeza da Praia de São Jacinto                   

A Visita da Senhora Minhoca                   

Faz Música no Ecocentro                   

A Casa Mágica dos Resíduos                   

A Minha Área Protegida                   

ICNF Vai à Escola                   

A Importância da Água em Aveiro                   

Escola Sem Plástico                   

Água é Vida                   

EcoAventura                   

Comemoração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta                   

Comemoração do Dia Mundial da Floresta Autóctone                   

CULTURA  Aveiro 2027 – Vamos Juntos                   

CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

TECH LAB 1.º CEB                   

TECH LAB 2.º e 3.º CEB                   

TECH LAB Secundário                    

UBBU – Plataforma de conteúdos online                   

Residências Artísticas STEAM                   

Educação STEAM na Casa Municipal da Cidadania                   

Concurso Jovem Criador                   

Escola Ciência Viva                   

DESPORTO E SAÚDE 

Judo na Escola                   

Uma Aventura no EMA                     

Prova de Corta-Mato Interescolar                   

Maratona da Europa                   

Projeto Vela/Canoagem/Remo/Surfing na Escola                   

+ Saúde                   

Promoção da Alimentação Saudável e Segura                   

Projeto “Na Medida Certa” – Prevenção da Obesidade Infantil                   

Projeto “Sr. Dente” – Programa Nacional de Promoção de Saúde 

Oral 
                  

Programa de Educação Postural “+Coluna”                   

Sexualidade e Afetos                   

Prevenção da Violência                   

Concurso “Mini Chef GERTAL - Tradições Saudáveis”                   

Heróis da Fruta                   

EMPREENDE-

DORISMO  

Concurso "Uma ideia, um projeto, uma ação"                    

Concurso "A Tua Ideia Conta!"                    

Feira Vocacional e Profissional de Aveiro                   
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Continuação Quadro 21 

Oferta SER+ 2022 2023 

ÁREA TEMÁTICA ESPAÇO MUNICIPAL  

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E
Z

 

JA
N

 

F
E
V

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

SUCESSO 

ESCOLAR 

Sessões de Capacitação – In(Formação) na Área da Psicologia                   

Avaliação/Encaminhamento/Acompanhamento Psicológico                   

Programa de Orientação Escolar, Vocacional e Profissional 

Online 
                  

Programa de Promoção e Desenvolvimento de Competências 

Emocionais e Sociais 
                  

 (IN)FORMAÇÃO 

E CIDADANIA 

(In)Formar para a Ação                   

Ação de Sensibilização sobre Procedimentos de Evacuação                   

Ação Teórico-Prática de Manuseamento de Extintores                   

Assembleia Municipal Jovem – 9.º Ano                   

Assembleia Municipal Jovem – 10.º  e 11.º Anos          

Ações de Sensibilização em Tráfico Seres Humanos                   

Humanizar a Diferença                   

Ação de Sensibilização sobre Animais de Companhia                   

Mundo Rural e Espécies Pecuárias                   

Prevenção de Acidentes – Promoção da Segurança Infantil e 

Juvenil 
                  

Suporte Básico de Vida                   

Dinamização de Simulacros                    

Ação de Sensibilização sobre a Vespa Velutina ou Asiática                   

DisConnect - Promoção do Uso Saudável e Seguro dos Ecrãs                   

 


