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INOVAR, INCLUIR E
PARTICIPAR
Um dos pilares fundamentais da sociedade é a
Educação. Hoje em dia, não é possível pensar
em desenvolver uma comunidade harmoniosa e
dinâmica, criar riqueza e alcançar o bem-estar
de todos, sem dotar as pessoas de instrumentos
básicos para o exercício de uma cidadania
plena e consciente.
Só através da Educação é possível criar
homens e mulheres que sejam capazes de fazer
coisas novas e diferentes, homens e mulheres
empreendedores, inventores e descobridores, com
espírito crítico e ideias inovadoras, capazes de
afirmar a nossa competitividade num mundo cada
vez mais global. Apenas com cidadãos qualificados
teremos uma sociedade mais igualitária e uma
democracia forte.
É com esse objetivo que lançamos este Plano Estratégico
Educativo Municipal Educa’25. Um documento inovador,
inclusivo e participativo que corporiza um modelo de
desenvolvimento integrado e sustentável para o território.
Paulo Cunha

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
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FAMALICÃO
VISÃO 25
Famalicão Visão´25 corresponde ao Plano
Estratégico de Vila Nova de Famalicão para o
horizonte 2014-2025. Este plano apresenta como
objetivo fulcral “Projetar Vila Nova de Famalicão
como uma comunidade tecno-industrial global,
focada na excelência dos setores agroalimentar
e têxtil, com um território verde multifuncional”.
Este documento, de base participativa, define o
objetivo temático 10 (OT10) “Investir na Educação
e na Formação Profissional para a aquisição
de competências e Aprendizagem ao Longo
da Vida” complementado por um diagnóstico
síntese do estado do território nesta matéria,
sendo posteriormente elencadas as áreas
com potencial de intervenção nas diferentes
modalidades de ensino.
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PLANO
MUNICIPAL
MELHORIA E
EFICÁCIA DA
ESCOLA DE
FAMALICÃO
O Plano Municipal de Melhoria e Eficácia
da Escola de Vila Nova de Famalicão é um
instrumento orientador e envolvente de toda a
comunidade educativa. As estratégias e esforços
de melhoria desenvolvidos pelo Município
caracterizam-se
pela
interdisciplinaridade
do conhecimento, a articulação e a estreita
cooperação entre a Rede Local de Educação
e Formação e toda a comunidade educativa
identificando
necessidades
de
melhoria,
definindo áreas de intervenção prioritárias,
estabelecendo objetivos e estratégias no sentido
de definir um plano de ação com metas e
indicadores de resultado e de processo sendo
possível mensurar o impacto das estratégias na
melhoria dos objetivos definidos.

03
PLANO
ESTRATÉGICO
EDUCATIVO
MUNICIPAL
FAMALICÃO
O Plano Estratégico Educativo Municipal de
Vila Nova de Famalicão resulta da vontade de
todos os agentes educativos e dos munícipes.
Espaço de pensamento e construção de
uma Educação, pretende estimular, nos seus
intervenientes e destinatários, atitudes de
cooperação, de diálogo, inclusivas, construtivas,
empreendedoras, solidárias e democráticas,
promotoras de novas experiências, facilitando o
acesso a dinâmicas de aprendizagem formais,
não formais e informais, com todos e para
todos.
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FAMALICÃO
CIDADE EDUCADORA
De acordo com o conceito de Cidade Educadora, o planeamento estratégico atrás referido
deve garantir a territorialização das políticas educativas, a educação formal, não formal e
informal e a educação ao longo da vida. O trabalho resultante da Rede Local de Educação e
Formação de Vila Nova de Famalicão, Rede Famalicão Inclusivo, Rede Famalicão Empreende,
Rede Psicólogos Escolares, Rede de Autoavaliação contribuem para a definição de eixos claros
e prioritários de intervenção: Eixo 1 - Cidade Inclusiva e Solidária, Eixo 2 - Cidade Competitiva e
Inovadora e Eixo 3 - Cidade do Conhecimento e da Criatividade. A sua convergência visará uma
crescente autonomia, uma horizontalidade e colaboração entre todos os parceiros, refletindo-se,
positivamente, no sucesso educativo das nossas crianças e dos nossos jovens.
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Estimular atitudes de
tolerância, cooperação e
diálogo para a construção
de uma atitude inclusiva,
solidária e democrática;
Compreender a cidadania
como participação social;
Facilitar o acesso à escola de
todos os indivíduos, através
de programas de ação social
escolar;
Implementar os mecanismos
de apoio socioeducativo e de
apoio psicopedagógico.

EIXO 1
CIDADE
INCLUSIVA E
EQUITATIVA

EIXO 2
CIDADE
INOVADORA
E CRIATIVA

Tornar os indivíduos
sujeitos ativos da sua
história, desenvolvendo
as competências
empreendedoras e o espírito
científico;
Manter atualizado o
diagnóstico de necessidades
formativas locais, auscultando
as escolas, os centros de
emprego e de formação
profissional, bem como o
tecido empresarial local;
Aumentar as taxas
de inscrição nos cursos
profissionalizantes, em estreita
articulação entre os agentes
educativos e empresariais;

Promover o sucesso
educativo, intervindo no
âmbito da indisciplina, da
qualidade do sucesso e
das taxas de retenção e
abandono escolar precoce;
Fomentar a articulação e
cooperação Escola/Escola,
Escola/Família e Escola/
Comunidade;
Facilitar a
interdisciplinaridade do
conhecimento;
Encorajar a apropriação
dos espaços públicos –
espaços verdes, espaços
culturais, espaços desportivos
e espaços de recreio e lazer.

EIXO 3

CIDADE DO
CONHECIMENTO E
COMPETÊNCIAS
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GABINETE DE
AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICO E
INTERVENÇÃO
O GADI apresenta-se como uma estratégia educativa municipal
com enfoque no diagnóstico precoce das dificuldades de
aprendizagem e com propostas de intervenção centradas nos
projetos educativos municipais. Assume-se como um serviço
de apoio às escolas do Município. Tem como missão apoiar o
percurso educativo dos alunos das Escolas do Município de Vila
Nova de Famalicão, promovendo em conjunto com a equipa
multidisciplinar de cada Escola, medidas que visam a promoção
do sucesso escolar.

APRENDIZAGEM
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SÓCIOEMOCIONAL

REGULAÇÃO
COMPORTAMENTAL

CAPACITAÇÃO
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PRÉ-ESCOLAR
E 1º CEB

EIXOS DE
INTERVENÇÃO
APRENDIZAGEM

SOCIAL

EDUCAÇÃO
PARENTAL

NUTRIÇÃO

COMPORTAMENTAL E
EMOCIONAL

COMUNICAÇÃO
LINGUAGEM
E FALA

CUIDADOS
PRIMÁRIOS

INTERVENÇÃO
CENTRADA
NOS PROJETOS
EDUCATIVOS
MUNICIPAIS
A intervenção do GADI privilegiará sempre
o contexto de grupo (sala de aula) através
da implementação dos Projetos Educativos
Municipais, que fazem parte do Plano
Estratégico Educativo Municipal, privilegiandose a prevenção, enquanto medida universal.
CALENDARIZAÇÃO | CONTACTO
Durante o ano letivo | pel@famalicao.pt
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EDUCAÇÃO
PARA
INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO

EIXO 2
CIDADE
INOVADORA
E CRIATIVA

EDUCAÇÃO
PARA
CIDADANIA
EDUCAÇÃO
PARA AS
ARTES E
PATRIMÓNIO
CULTURAL

EIXO 1
CIDADE
INCLUSIVA E
EQUITATIVA

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

EDUCAÇÃO
PARA A SAÚDE
E BEM ESTAR

EDUCAÇÃO
PARA O
CONHECIMENTO
E CARREIRA

EIXO 3
CIDADE DO
CONHECIMENTO
E COMPETÊNCIAS
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EDUCAÇÃO
PARA A
CIDADANIA

PLATAFORMA
+CIDADANIA
PÚBLICO ALVO
Alunos do pré-escolar e 1º CEB: 4º ano
OBJETIVOS
Promover a igualdade de acesso a uma
educação de qualidade na era das tecnologias
digitais;
Proporcionar um ambiente de aprendizagem
rico em tecnologia facilitador da aprendizagem
promovendo o trabalho colaborativo e a
partilha de ideias;
Apoiar a implementação dos programas
educativos, recursos tecnológicos e conteúdos
curriculares desde o pré-escolar até ao 1º
ciclo ao nível do ambiente, sustentabilidade,
alimentação saudável, património e cidadania,
afins ao trabalho da flexibilidade curricular e
do Referencial de Educação para a Cidadania.
AÇÕES
Realização de atividades lúdicas e dinâmicas
dentro da sala de aula através da utilização
da Plataforma.
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ESCOLA DE
EDUCAÇÃO
RODOVIÁRIA
PÚBLICO ALVO
Alunos do 1.º CEB
No 4º ano os alunos visitam a escola de
educação rodoviária.
OBJETIVOS
Promover a Educação Rodoviária;
Combater e prevenir a sinistralidade;
Despertar nas crianças atitudes corretas de
circulação na via pública enquanto peões,
passageiros e ciclistas.

PROGRAMA
ACOMPANHAR
PÚBLICO ALVO
Alunos do 2º e 3º CEB
OBJETIVOS
Criar processos potenciadores da melhoria do
rendimento escolar e processo de capacitação,
inclusão e envolvimento social dos alunos;
Utilizar soluções complementares de educação
não formal e capacitação ao nível da
inteligência emocional.
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SER EUROPA
PÚBLICO ALVO
Alunos e professores do 3º CEB e Secundário
OBJETIVOS
Capacitar os estabelecimentos de ensino ao
nível da implementação de projetos de alcance
europeu;
Utilizar novas ferramentas pedagógicas de
complemento à prática letiva envolvendo de
forma direta os alunos e docentes;
Alavancar projetos que permitam aos
alunos com menos oportunidades o acesso
a oportunidades de intercâmbio internacional e
diálogo intercultural.
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CENTRO DE
RECURSOS
EDUCATIVOS
PÚBLICO ALVO
Alunos, professores, técnicos e encarregados de
educação
OBJETIVOS
Promover, a nível concelhio, um meio para
o desenvolvimento de competências e/ou
capacitação a todos os alunos, no sentido de
melhorar a qualidade e bem-estar de vida;
Apoiar e contribuir para o desenvolvimento
integral dos alunos e jovens, mas também dos
pais/cuidadores, dando resposta nas seguintes
áreas: Formação em Educação Parental
para pais/cuidadores de crianças e jovens
com deficiência, Sessões de Musicoterapia,
Intervenção
com
Snoezelen,
Integração
Sensorial e Apoio nas Interrupções letivas;
Estabelecer ações de comunicação que
informem e capacitem os Famalicenses nos
âmbitos: logísticos, organizacionais, formativos
e interventivos para um crescer e aprender em
equidade.
AÇÕES
Intervenção Terapêutica; (IN)Formação e
Qualificação, Capacitação.
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EDUCAÇÃO
PARA A
SAÚDE E
BEM ESTAR
CRESCER
EM SAÚDE
PÚBLICO ALVO
Alunos e professores do pré-escolar e 1º CEB:
4º ano
OBJETIVOS
Proporcionar aos alunos do ensino pré-escolar
e 1º CEB, do município famalicense o contacto
com o Suporte Básico de Vida e a promoção
da saúde
Desenvolver uma atuação conjunta na
educação e na saúde;
Melhorar a oferta das ações de educação
para a saúde e a formação;
Proporcionar melhores cuidados para a
população famalicense.
AÇÕES
Exploração dos pontos chave do SBV, tais
como, telefonar para o 112 e realizar SBV;
A exploração do SBV terá por base uma música
infantil com letra adaptada ao contexto;
No final os alunos terão direito a um diploma
de aprendizagem;
A duração da formação é variável de acordo
com as características das turmas, contudo
não deverá exceder as duas horas e meia.

COLOR ADD
PÚBLICO ALVO
Alunos e professores do 1º CEB: 3º ano
OBJETIVOS
Diagnóstico precoce de dificuldades visuais;
Diagnóstico e prevenção do daltonismo.
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NUTRIEDUCA
PROMOÇÃO
ALIMENTAR
SAUDÁVEL EM
CONTEXTO
ESCOLAR
PÚBLICO ALVO
Alunos e professores do pré-escolar e 1º CEB:
1º ano
OBJETIVOS
Reconhecer a escola como um espaço de
promoção da alimentação saudável,
Promover a saúde através do aumento da
literacia alimentar e nutricional da Comunidade
Escolar.
AÇÕES
NutriEscola – Formação e Sessões de
Esclarecimento a alunos, professores e
Assistentes Operacionais
Refeições Escolares e lanches escolares; Oferta
diariamente de uma Refeição a um Professor

NutriPais - Sessões de Esclarecimento//
Workshops a Encarregados de Educação
Oferta de uma refeição escolar ao Enc. de
Educação para almoçar com o Aluno no seu
dia de Aniversário.

20 | PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPAIS

CRESCER A
BRINCAR

BRINCADORES DE
SONHOS

PÚBLICO ALVO
Alunos e professores do 1º CEB: 1º e 2º ano
OBJETIVOS
Relacionar os estados de atenção com a
consciência do seu corpo;
Aprender a regular o seu corpo;
Reconhecer, aceitar e interpretar as emoções
que sentem;
Promover a disciplina, o autocontrolo, a
autoestima, identificação e diferenciação
emocional, competências sociais, regulação
emocional e tomada de decisão em contexto
de sala com sessões semanais.

PÚBLICO ALVO
Alunos e professores do 1º CEB: 4º ano
OBJETIVOS
Promover as soft skills através da tomada de
consciência da relevância do empreendedorismo
na sociedade atual e da emergência da escola
empreendedora;
Estimular a inovação e a criatividade nas
gerações mais jovens;
Promover nas crianças(entre 6 e 12 anos de
idade) as competências, as emoções e os
valores.
AÇÕES
Realização de sessões, nas quais são
desenvolvidas atividades para a experimentação
de dez competências de vida: competências
pessoais (autoconhecimento, autoestima e
autorrealização), competências sociais(empatia,
assertividade e suporte social), competências
profissionais(criatividade,
cooperação
e
liderança) e a competência da resiliência.
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EDUCAÇÃO
PARENTAL
PÚBLICO ALVO
Encarregados de Educação
OBJETIVOS
Aumentar o envolvimento parental na dinâmica
escolar/institucional como forte preditor do
sucesso académico dos alunos;
Desenvolver medidas de apoio que fortaleçam
a capacidade da família e as competências
dos pais para preservarem o ambiente familiar
e criarem as condições suficientes e adequadas
com vista a promover o desenvolvimento da
criança/jovem.
AÇÕES
Intervenção Individualizada ou Intervenção em
Grupo, através da implementação dos Programas
Mais Família, Mais Criança/Mais Família, Mais
Jovem; desenvolvimento de estratégias coletivas
que fomentem o envolvimento parental na
dinâmica escolar; formação de Professores e
Assistentes Operacionais/Assistentes Técnicos.
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EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

PROGRAMA
ECO-ESCOLAS
PÚBLICO ALVO
Alunos , Professores
e Encarregados de
Educação
OBJETIVOS
Encorajar o desenvolvimento de atividades,
visando a melhoria do desempenho ambiental
das escolas, contribuindo para a alteração
de comportamentos e do impacto das
preocupações
ambientais
nas
diferentes
gerações, reconhecendo e premiando o
trabalho por elas desenvolvido;
Criar hábitos de participação e de cidadania,
tendo como objetivo principal encontrar
soluções que permitam melhorar a qualidade
de vida na escola e na comunidade.
AÇÕES
Disseminação de uma metodologia de
abordagem das questões ambientais, inspirada
na Agenda 21, para além da formação,
enquadramento e apoio a muitas das atividades
que as escolas desenvolvem, procurando
constituir um contributo para a criação de
parceiras com os respetivos municípios.
Rede “Eco-Escolas”, um conjunto de iniciativas,
de que são exemplos, os concursos: Brigada
Verde, Escola da Energia, Geração Depositrão,
Poster Eco-Código e a Exposição Eco-itinerante.
Seminário Nacional de formação, onde se
reúnem professores coordenadores do projeto
a nível de escola, para debater estratégias
e metodologias, nomeadamente através
de workshops, desenvolvidos nas áreas da
Educação Ambiental e do Desenvolvimento
Sustentável.
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EDUCAÇÃO
PARA A
INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO

TER IDEIAS PARA
MUDAR O MUNDO
PÚBLICO ALVO
Alunos e professores do pré.escolar
OBJETIVOS
Promover junto dos alunos competências
empreendedoras;
Fomentar a construção de projetos inovadores
com base nas ideias dos próprios alunos
AÇÕES
Formação; Metodologia Projeto
Seminário partilha de boas práticas.

MY MACHINE
PÚBLICO ALVO
Alunos e professores do 1º CEB: 3º ano
Profissional e Superior
OBJETIVOS
Promover junto dos alunos competências
empreendedoras;
Fomentar a construção de projetos inovadores
com base nas ideias dos próprios alunos
AÇÕES
Ideia da máquina da Escola;
Conceção do esboço técnico; Protótipo
Apresentação e exposição final das Máquinas.
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ESCOLAS
EMPREENDEDORAS
PEDAGOGIA
EMPREENDEDORA;
MEU PROJETO É
EMPREENDEDOR;
CHEF IN
FAMALICÃO
PÚBLICO ALVO
Alunos e professores do 2º/3º CEB, Secundário
OBJETIVOS
Promover junto dos alunos competências
empreendedoras;
Fomentar a construção de projetos inovadores
com base nas ideias dos próprios alunos
AÇÕES
Formação/capacitação; Laboratório Criativo.

PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPAIS | 25

26 | PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPAIS

EDUCAÇÃO
PARA AS
ARTES E
PATRIMÓNIO
CULTURAL
VIAGENS PELO
PATRIMÓNIO
CULTURAL
...À DESCOBERTA:
MALETA PEDAGÓGICA

PÚBLICO ALVO
Alunos do 1º CEB: 2º, 3º e 4º ano
OBJETIVOS
Fomentar a descoberta e o interesse pelo
Património Cultural do concelho de Vila Nova
de Famalicão;
Dar a conhecer aos mais jovens o valor dos
bens culturais, materiais e imateriais, para a
construção do conhecimento do território, da
comunidade e da sua identidade;
Reconhecer a importância do património e da
história local;
Apoiar o desenvolvimento das aprendizagens
essenciais da disciplina de Estudo do Meio;
Incentivar os alunos a serem promotores
junto das suas famílias e outras pessoas, das
temáticas e dos espaços apresentados.
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EM ARTICULAÇÃO
COM 2º, 3º E 4ºANO

MUSEU
FERROVIÁRIO
DE LOUSADO

2º

MUSEU
INDÚSTRIA
TÊXTIL

3º

CASA MUSEU
CAMILO CASTELO
BRANCO

3º

MUSEU
BERNARDINO
MACHADO

4º

ESTAÇÃO
ARQUEOLÓGICA
DE PERRELOS

4º
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O TEATRO VAI À
SALA
PÚBLICO ALVO
Alunos do pré-escolar
OBJETIVOS
Consolidar a presença da área artística no
jardim de Infância;
Contribuir para o desenvolvimento integral e
harmonioso das crianças e a formação de
gerações mais conscientes, seguras, curiosas
e criativas, aproximando os alunos da arte,
da linguagem artística e dos processos de
produção artística e cultural.
Potenciar o desenvolvimento pessoal das
crianças e as suas capacidades e competências
de:
Comunicação
e
expressão
(nas
dimensões verbal e não-verbal); Socialização
(comportamento, relacionamento e trabalho
em grupo); Empreendedorismo (criação de um
produto artístico: peça de teatro); Intervenção
social e cívica (papel/ função social do
teatro); Imaginação e criatividade (dimensões
conceptual, contextual e estética do teatro);
AÇÕES
Criação de um produto artístico: peça de
teatro com base nas histórias trabalhadas no
projeto Do Falar ao Ler.
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DE FAMALICÃO
PARA O MUNDO
PÚBLICO ALVO
Alunos e professores do 1º, 2º, 3º CEB e
Secundário.
OBJETIVOS
Atribuir à História Local mais relevância
pedagógica e didática, concedendo-lhe mais
visibilidade nos conteúdos programáticos de
todas as áreas ou disciplinas onde possa ser
utilizada como recurso
Fomentar a partir da História/Património Local
abordagens de natureza inter e transdisciplinar
nos processos de ensino e aprendizagem
Contribuir para o desenvolvimento do
pensamento histórico dos alunos, a partir
de formulações de questões sobre evidência
histórica e de exercícios de metacognição
que potenciem sua cidadania patrimonial e
intergeracional
Mobilizar inferências sobre fontes históricas
concretas e que lhes são familiares para
consolidar conhecimentos e desenvolver outras
competências individuais e coletivas
AÇÕES
Formação e capacitação de professores;
Partilha de boas Práticas no âmbito da
flexibilização curricular.
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EDUCAÇÃO
PARA O
CONHECIMENTO
DO FALAR AO LER
PÚBLICO ALVO
Alunos do pré-escolar
OBJETIVOS
Promover a linguagem oral, ou seja o
vocabulário, a construção frásica e a
compreensão da linguagem;
Promover a consciência fonológica e os
conhecimentos acerca da linguagem escrita;
Promover
os
conhecimentos
sobre
as
convenções da escrita e compreender a sua
funcionalidade;
Fomentar a imaginação, a criatividade e a
leitura de histórias.
AÇÕES
Intervenção precoce, numa lógica de promoção
e colaboração entre os agentes educativos
numa vertente ecológica e multidisciplinar;
Detetar precocemente crianças em risco
educacional e que apresentam dificuldades na
aprendizagem da leitura e escrita;
Encaminhar precocemente as crianças para
serviços complementares de acordo com os
princípios de intervenção multidisciplinar
Sessões mensais com os alunos de acordo com
as histórias trabalhadas pelas educadoras.
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BRINCAR A TORTO
E A DIREITO

AINDA ESTOU A
APRENDER

PÚBLICO ALVO
Alunos do pré-escolar
OBJETIVOS
Avaliar e intervir sobre aquisições dos padrões
de desenvolvimento psicomotor essenciais para
uma vida autónoma e sustentada do ponto de
vista pessoal e social;
Melhorar as competências sensoriomotoras
(como a tonicidade, o equilíbrio estático e
dinâmico, a noção do corpo, a lateralidade,
a estruturação no espaço e no tempo e a
motricidade global e fina) da criança
AÇÕES
Sessões mensais de acordo com os domínios
trabalhados entre as educadoras e professores
de Educação Fisica; Intervenção em TO em
pequenos grupos; Capacitação e formação.

PÚBLICO ALVO
Alunos do 1º CEB: 1º e 2º ano
OBJETIVOS
Apoiar
a
aprendizagem
da
leitura,
essencialmente junto dos alunos que nela
revelam dificuldades;
Realizar provas de rastreio a todos os alunos
do 2º ano para identificação dos alunos em
risco de dificuldades de aprendizagem das
competências de leitura;
Avaliar com provas estandardizadas ao nível
das dificuldades de aprendizagem da leitura os
alunos identificados como “em risco”;
Intervir com os alunos “em risco” de acordo
com os perfis identificados;
Disponibilizar, a professores, técnicos e também
a pais, um conjunto de materiais e de atividades
de avaliação e de intervenção nas dificuldades
na aprendizagem da leitura (DAL ).
AÇÕES
Rastreio universal;; Intervenção em pequenos
grupos; Monitorização; Avaliação com provas
estandardizadas; Capacitação.
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HYPATIAMAT
PÚBLICO ALVO
Alunos do 1º CEB: 2º ano
OBJETIVOS
Aumentar os
níveis de
numeracia
e
competências matemáticas dos alunos de Vila
Nova de Famalicão;
Despertar nos alunos o interesse pela
matemática através do jogo;
Melhorar os
resultados
académicos
a
Matemática;
Disponibilizar, a professores, técnicos e também
a pais, um conjunto de materiais e de atividades;
AÇÕES
Diagnóstico e avaliação final; Intervenção em
pequenos e em grandes grupos;
Capacitação.

LITERATTUS
PÚBLICO ALVO
Alunos do 1º CEB: 4º ano
OBJETIVOS
Aumentar os níveis de literacia dos alunos;
Melhorar a compreensão leitora;
Melhorar os resultados académicos a Português
AÇÕES
Rastreio e diagnóstico; Intervenção em
pequenos grupos; Capacitação.
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MADE 4 SCHOOLS
PÚBLICO ALVO
Alunos do 1º CEB: 4º ano
OBJETIVOS
Promover o
conhecimento
científico
e
tecnológico através de dinâmicas baseadas na
experimentação, desenvolvendo competências
digitais e facilitando o conhecimento sobre as
profissões relacionadas com a Indústria;
Desenvolver o sentido de autonomia e a
capacidade de resolução de problemas
contribuindo para a melhoria da aprendizagem
Contribuir para a melhoria dos resultados
académicos;
Facilitar a flexibilidade curricular.
AÇÕES
1º - realização de palestras dinamizadas em
contexto de sala de aula .
2º - Com o intuito de despertar o interesse
para o conhecimento cientifico, tecnológico e
experimental, serão desenvolvidas atividades de
carater lúdico e pedagógico nas instalações do
CITEVE, com recurso a plataformas interativas.

NO POUPAR ESTÁ
O GANHO
PÚBLICO ALVO
Alunos do 2º ciclo: 5º ano
OBJETIVOS
Promover a educação financeira nos alunos,
Desenvolver hábitos de poupança e promover
o consumo responsável,
Adquirir comportamentos que contribuem para
o seu bem estar financeiro e das famílias.
AÇÕES
1Realização das atividades com recurso à
plataforma on-line, Visita ao Museu do Papel
Moeda; Capacitação dos professores.
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CARREIRA

PROJETO
CONCELHIO DE
INTERVENÇÃO
VOCACIONAL
PÚBLICO ALVO
Alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e ensino
secundário
Rede de psicólogos dos Estabelecimentos de
Ensino
OBJETIVOS
Capacitar e envolver os Agentes da Rede de
Psicólogos para a concertação de práticas e
metodologias de trabalho;
Desenvolver materiais e iniciativas no âmbito
da intervenção vocacional, nomeadamente o
Programa Concelhio de Intervenção Vocacional;
Reforçar os mecanismos de articulação e de
concertação institucional.
AÇÕES
Implementação do Programa Concelhio de
Intervenção Vocacional, com a designação de
Eu Pertenço ao Meu Futuro!;
Partilha e planificação conjunta e concertada
das
ações
realizadas
nos
diversos
estabelecimentos de ensino ao nível da
intervenção vocacional; Divulgação da Oferta
Educativa Formativa Concelhia; Monitorização
das taxas de empregabilidade, integrações
profissionais e estágios;
Ações de Formação para os profissionais na
área da Intervenção Vocacional.
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FAMALICÃO
INOVADOR
INCLUSIVO E
PARTICIPADO
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NOTAS
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Educação

Famalicão o seu lugar

