Plano Municipal Educativo

Introdução
O Pr ojeto Educati vo M unicipal (PEM) de Abrantes é um doc umento que pr etende refer enciar, congregar e potenci ar a ação educ ati va e for mati va do c onc elho, i denti ficando-s e assi m c omo o motor para a dinâmic a e afirmaç ão da i denti dade e desenvol vimento do território, bem como instrumento de moni toriz aç ão, reg ulaç ão e avali ação da ação educ ati va e for mati va existente no nosso conc el

Tendo c omo pri ncipais obj eti vos o desenvol vi mento de uma c ultura de pesquis a, r eflexão e i nteraç ão em Educaç ão e o fomento pela i nterdisci plinaridade, rel acionando di fer entes ár eas e c ontextos educati vos e for mati vos , este proj eto educati vo municipal, sendo da r esponsabi lidade da C âmar a M unici pal , c onta com a partici paç ão de uma equipa multi discipli nar, com técnic os do munic ípi o, diretor es e profess or es de agrupamentos e esc olas não agrupadas e repres entantes do IEF P, c oordenados cienti ficamente pela Uni versidade Catól ic a Portugues a – F acul dade de Educação e Psicol ogia do Porto.

O Município de Santa Marta de Penaguião, com entendimento pleno da responsabilidade
pública que é trabalhar para o desenvolvimento humano, numa lógica de congregação de
esforços por parte de todos os que intervêm nos espaços educativos, assume o seu papel na
promoção de um progresso humanizado, promovendo qualidade de vida e centrando a sua
atenção na escola e desenvolvendo políticas educativas que permitem dar resposta as novos
desafios potenciados pela sociedade moderna.
O Plano Municipal Educativo é um documento que pretende referenciar, congregar e
potenciar a ação educativa e formativa do concelho, identificando-se assim como o motor
para a dinâmica e afirmação da identidade e desenvolvimento do território, bem como
instrumento de monitorização, regulação e avaliação da ação educativa e formativa existente
no nosso concelho.
No referido plano estão descritas as atividades a desenvolver, a sua calendarização, e a (s)
entidade (s) parceira (s) pela sua execução, com vista a atingir os objetivos propostos.
As expectativas nos resultados das atividades previstas são elevadas, pois, pretende-se, desta
forma, contribuir para elevar o nível de conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades e,
essencialmente, promover as atitudes, valores e saberes das crianças e dos jovens.
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Dia Mundial da Alimentação
Destinatários
Alunos do pré-escolar e 1º Ciclo

Calendarização
16 de Outubro

Local
Estabelecimentos de Educação e Ensino

Comemorar o Dia Mundial da Alimentação, no
dia 16 de outubro, é uma oportunidade para
relembrar a importância de uma alimentação
saudável e equilibrada.
As frutas e os legumes são elementos essenciais
nas refeições. Fornecem vitaminas, minerais,
fibras e muitas outras substâncias com benefícios
para a nossa saúde.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta
para a importância de incluirmos estes alimentos
na nossa dieta alimentar. A roda dos alimentos
recomenda um consumo mínimo diário de 3 a 5
porções de frutas e de igual quantidade de
legumes.
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Entidade Promotora
Município de Santa Marta de Penaguião

Dia Nacional do Pijama

Destinatários
Alunos do pré-escolar e 1º Ciclo

Calendarização
20 de Novembro

Local
Estabelecimentos de Educação e Ensino

Entidade Promotora
Município de Santa Marta de Penaguião
Agrupamento de Escolas de Santa Marta de
Penaguião

O Dia Nacional do Pijama é um dia educativo e solidário feito por crianças que ajudam outras
crianças.
Neste dia, as crianças até aos 10 anos (este ano, foi alargado às crianças do 1º ciclo), nas escolas e
instituições participantes, de todo o país (continente e ilhas) - ou de países onde há portugueses -,
vêm vestidas de pijama para a escola e passam, assim, o dia, em atividades educativas e
divertida até regressarem a casa.
O Dia Nacional do Pijama realiza-se a 20 de novembro de cada ano. Nas semanas anteriores, as
educadoras e professoras podem também organizar, na sala com as crianças e com as famílias,
um conjunto de atividades lúdicas e educativas propostas pela Missão Pijama.
Este é um dia em que as crianças pequenas lembram, anualmente, a todos que "uma criança tem
direito a crescer numa família".
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Desfile Escolar do Carnaval

Destinatários
População Escolar

Calendarização
Março

Local
Pelas Ruas do Centro da Vila

Desfile carnavalesco, pelas ruas do
centro da Vila.

Entidade Promotora
Município de Santa Marta de Penaguião
Agrupamento de Escolas de Santa Marta de
Penaguião
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Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza
Destinatários
População Escolar

Calendarização
16 de Outubro

Local
Agrupamento de Escolas de Santa Marta

A pobreza e a fome assolam diversas regiões

de Penaguião

do mundo, com povos que vivem abaixo do
limiar da pobreza. O Dia Internacional para a
Erradicação da mesma permite-nos ter noção

Entidade Promotora

de que há um longo caminho a percorrer, na
superação

deste

problema

EAPN

humanitário.
Município de Santa Marta de Penaguião

Um salto à frente é possível, soluções existem
– começando com a educação, que abre as
portas para a inclusão social, a capacitação e o
emprego. A educação é a base mais importante
para que sejam criadas sociedades iguais.
Neste âmbito a Menina dos Fósforos é uma
história emocionante e brilhante que retrata a
pobreza, a fome, a indiferença, a solidão e a
rejeição, por parte da família e da comunidade
em geral, tendo por isso um final trágico.
Após esta narrativa colocamos-vos um desafio
para que com as vossas crianças consigam
durante o fim-de-semana desenvolver em
família

um

gesto/atitude

solidária.
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Dia Mundial da Criança

Destinatários
População Escolar

Calendarização
2 de Junho

Local
Estádio Municipal

Entidade Promotora
Município de Santa Marta de Penaguião
O Dia Mundial da Criança é um dia muito
especial para a Câmara Municipal de
Santa

Marta

de

Penaguião

pois

homenageia o que de mais valioso existe:
As Crianças.
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Projeto de Férias Santa Marta em Movimento

Destinatários
População Escolar

Calendarização
6 de Julho a 28 de Agosto

Local
Fórum de Atividades
Com início a 6 de julho e términus a 28 de
agosto, o campo de férias de Santa Marta de
Penaguião

é

um

projeto

destinado

a

crianças/jovens dos 6 aos 16 anos de idade,
totalmente gratuito, que irá proporcionar aos seus
participantes umas férias escolares ativas repletas
de atividades diversificadas.
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Entidade Promotora
Município

de

Penaguião
Golfinhos da Paz

Santa

Marta

de

Projeto Língua Ler Sucesso para Todos

Destinatários
População Escolar

Calendarização
De Abril a Dezembro

Local
Santa Marta de Penaguião pretende combater

Agrupamento de Escolas de Santa Marta

dificuldades de aprendizagem nas crianças

de Penaguião

“É um projeto que visa promover o sucesso.
Um dos objetivos é verificar em que medida a
implementação deste projeto vai diminuir as

Entidade Promotora

taxas de insucesso escolar e as dificuldades

Município de Santa Marta de Penaguião

específicas da leitura às quais podemos chamar
dislexia”
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Atribuição de Bolsas de Estudo
Destinatários
Estudantes Universitários

Calendarização
Abril

Local
Salão Nobre da Câmara Municipal de
O apoio aos alunos e às suas famílias tem sido

A

uma

prioridade

da

autarquia

que

Santa Marta de Penaguião

procura

desenvolver ações que fomentem a educação e o

Entidade Promotora

ensino. Conscientes das dificuldades económicas
que afetam alguns agregados familiares do
concelho, a Câmara Municipal pretende contribuir
em 2015 com o apoio de 50 bolsas de estudo, no
valor de 500 euros cada, a jovens universitários.
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Município
Penaguião

de

Santa

Marta

de

Atribuição de Prémios de Mérito

Destinatários
Estudantes do 2º e 3º Ciclo

Calendarização
Novembro

Local
Fórum de Atividades

O Prémio Municipal de Mérito escolar de Santa

Entidade Promotora

Marta tem como grande objetivo incentivar o
desempenho escolar, numa assumida cultura de
valorização de excelência enquanto instrumento
preponderante para o desenvolvimento económico,
cultural e social dos jovens e, consequentemente
da sociedade em geral.
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Município de Santa Marta de
Penaguião

Campanhã Laço Azul

Destinatários
População Escolar

Calendarização
30 de Abril

Local
Santa Marta de Penaguião
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Entidade Promotora

Santa Marta de Penaguião, em parceria com a

CPCJ

Câmara Municipal local, irá organizar uma

Município

caminhada pelas ruas da vila onde irão estar

Penaguião

presentes crianças do pré-escolar, 1º e 2º ciclo,
bem

como

demonstrando

alguma
assim

população
que

a

local,

população

penaguiense está preocupada e dedicada à causa
da defesa dos maus tratos às crianças.
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de

Santa

Marta

de

Universidade Júnior

Destinatários
Alunos do 9º ano

Calendarização
Julho
Apoio na participação dos alunos na
Universidade Júnior em condições a definir

Local
Porto

Entidade Promotora
Município de Santa Marta de
Penaguião
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Atribuição de Manuais Escolares

Destinatários
Alunos do 1º Ciclo

Calendarização
Setembro

Local
Agrupamento de Escolas de Santa Marta
A Câmara Municipal elege a educação como

de Penaguião

um fator determinante na qualificação dos
cidadãos

e,

consequentemente,

no

desenvolvimento sustentável do território.

Entidade Promotora

Assim, pretende anualmente atribuir os

Município de Santa Marta de Penaguião

manuais escolares a todos os alunos do 1.º
ciclo do ensino básico do Concelho de Santa
Marta de Penaguião.
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Atividades Extra Curriculares

Destinatários
Alunos do 1º Ciclo

Calendarização
De Setembro a Junho

Local
Agrupamento de Escolas de Santa
As Atividades de Enriquecimento Curricular

Marta de Penaguião

procuram garantir a todos os alunos do 1ºCiclo,
de forma gratuita, a oferta de um conjunto de
aprendizagens enriquecedoras do currículo, e

Entidade Promotora

ao mesmo tempo, promover a articulação entre

Município

o funcionamento da escola e a organização de

Penaguião

respostas sociais no domínio do apoio às
Famílias.
No ano letivo de 2014/2015, as atividades de
enriquecimento curricular são: Inglês, Música,
Atividade Física e Desportiva e Natação.
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de

Santa

Marta

de

Aulas de Natação

Destinatários
Alunos do 1º Ciclo

Calendarização
De Setembro a Junho

Local
Piscinas Municipais

Entidade Promotora
Município de Santa Marta de Penaguião

A Câmara Municipal disponibiliza a todas
as crianças que frequentam o pré-escolar e
o 1º Ciclo aulas de natação, estando as
classes divididas em função da idade e do
desenvolvimento motor.
Com este serviço é pretendido que as
crianças aprendam a relacionar-se com um
meio diferente, em que desenvolvem novos
conceitos e novas aprendizagens, como a
segurança e autonomia, ficando assim a
conhecer os seus limites e capacidades.
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Avaliação

A avaliação do Plano Municipal para a Educação é um instrumento fundamental para um
acompanhamento regular da execução dos objetivos, estratégias e ações definidas neste
instrumento de trabalho.
Neste contexto, a avaliação é utilizada para medir os resultados das ações; ajudar nas tomadas
de decisão; identificar as condições de sucesso e os aspetos críticos das intervenções –
ajudando a melhorá-las; otimizar a utilização de recursos; aprofundar a cidadania, ajudando a
divulgar resultados, a assumir compromissos e a atribuir responsabilidades.
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