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“Conhece-te a ti Próprio” é uma das linhas
de pensamento do filósofo Sócrates que
serve os propósitos das políticas
educativas concelhias.

O rumo da educação e as diferentes ações
interventivas só surtirão o efeito desejado
se houver um pré conhecimento sólido do
território e assim se poder delinear um
modelo de intervenção que, respeitando a
diversidade e a diferença, seja de aplicação
universal.

Saindo este concelho do padrão mais ou
menos regular em termos de pirâmide de
crescimento de população a ser escoada
nos estabelecimentos de educação e
ensino, tem necessariamente que ser feito
um percurso em matérias educacionais
que respondam a essas variantes.

Nada se acrescenta de novo se se referir
que a educação acelera o crescimento
económico de um país, de uma localidade,
sendo ainda um fator propiciador de
mudanças sociais que poderão trazer
mais-valias a toda uma comunidade
representando, o trabalho de parceria
entre diferentes setores autárquicos,
agrupamento de escolas e demais

instituições concelhias, uma condicionante
de valor acrescentado na concretização de
projetos e obtenção de resultados
esperados.

É à luz destas considerações que se move
o Plano Municipal de Educação tendo
consciência que inacabado será sempre a
palavra-chave, seguida de constante
construção, no desafio de marcar
caminhos e direções para o sucesso
educativo dos nossos alunos e
consequentemente no engrandecimento
de toda uma comunidade.

A Vereadora da Educação
Margarida Guedes

5

“Conhece-te a ti Próprio” é uma das linhas
de pensamento do filósofo Sócrates que
serve os propósitos das políticas
educativas concelhias.

O rumo da educação e as diferentes ações
interventivas só surtirão o efeito desejado
se houver um pré conhecimento sólido do
território e assim se poder delinear um
modelo de intervenção que, respeitando a
diversidade e a diferença, seja de aplicação
universal.

Saindo este concelho do padrão mais ou
menos regular em termos de pirâmide de
crescimento de população a ser escoada
nos estabelecimentos de educação e
ensino, tem necessariamente que ser feito
um percurso em matérias educacionais
que respondam a essas variantes.

Nada se acrescenta de novo se se referir
que a educação acelera o crescimento
económico de um país, de uma localidade,
sendo ainda um fator propiciador de
mudanças sociais que poderão trazer
mais-valias a toda uma comunidade
representando, o trabalho de parceria
entre diferentes setores autárquicos,
agrupamento de escolas e demais

instituições concelhias, uma condicionante
de valor acrescentado na concretização de
projetos e obtenção de resultados
esperados.

É à luz destas considerações que se move
o Plano Municipal de Educação tendo
consciência que inacabado será sempre a
palavra-chave, seguida de constante
construção, no desafio de marcar
caminhos e direções para o sucesso
educativo dos nossos alunos e
consequentemente no engrandecimento
de toda uma comunidade.

A Vereadora da Educação
Margarida Guedes

5

“Conhece-te a ti Próprio” é uma das linhas
de pensamento do filósofo Sócrates que
serve os propósitos das políticas
educativas concelhias.

O rumo da educação e as diferentes ações
interventivas só surtirão o efeito desejado
se houver um pré conhecimento sólido do
território e assim se poder delinear um
modelo de intervenção que, respeitando a
diversidade e a diferença, seja de aplicação
universal.

Saindo este concelho do padrão mais ou
menos regular em termos de pirâmide de
crescimento de população a ser escoada
nos estabelecimentos de educação e
ensino, tem necessariamente que ser feito
um percurso em matérias educacionais
que respondam a essas variantes.

Nada se acrescenta de novo se se referir
que a educação acelera o crescimento
económico de um país, de uma localidade,
sendo ainda um fator propiciador de
mudanças sociais que poderão trazer
mais-valias a toda uma comunidade
representando, o trabalho de parceria
entre diferentes setores autárquicos,
agrupamento de escolas e demais

instituições concelhias, uma condicionante
de valor acrescentado na concretização de
projetos e obtenção de resultados
esperados.

É à luz destas considerações que se move
o Plano Municipal de Educação tendo
consciência que inacabado será sempre a
palavra-chave, seguida de constante
construção, no desafio de marcar
caminhos e direções para o sucesso
educativo dos nossos alunos e
consequentemente no engrandecimento
de toda uma comunidade.

A Vereadora da Educação
Margarida Guedes





7

Agradecimentos

Agradecemos a colaboração de todas as
divisões e técnicos da autarquia que em
muito contribuíram para o enriquecimento
do Plano Municipal de Educação

7

Agradecimentos

Agradecemos a colaboração de todas as
divisões e técnicos da autarquia que em
muito contribuíram para o enriquecimento
do Plano Municipal de Educação

7

Agradecimentos

Agradecemos a colaboração de todas as
divisões e técnicos da autarquia que em
muito contribuíram para o enriquecimento
do Plano Municipal de Educação





9

Índice

1.0 Introdução ..........................................................................................................................11

2.0 A Vila de Condeixa-a-Nova e a População .........................................................................15

2.1 Evolução da População ..................................................................................................15

2.2 Estrutura Etária..............................................................................................................16

2.3 Habilitações Literárias ...................................................................................................17

2.4 Setores de Atividade ......................................................................................................18

2.5 Desemprego...................................................................................................................20

3.0 A Autarquia e o Serviço de Educação ...............................................................................25

3.1 Rede Escolar ..................................................................................................................25

3.1.1 Educação Pré-Escolar ............................................................................................27

3.1.2 1º Ciclo do Ensino Básico ......................................................................................29

3.2 Competências Formais..................................................................................................31

3.3 Competências Não Formais ..........................................................................................41

3.4 Modernização e Inovação dos Serviços de Educação ..................................................44

4.0 Catálogo de Atividades.......................................................................................................53

9

Índice

1.0 Introdução ..........................................................................................................................11

2.0 A Vila de Condeixa-a-Nova e a População .........................................................................15

2.1 Evolução da População ..................................................................................................15

2.2 Estrutura Etária..............................................................................................................16

2.3 Habilitações Literárias ...................................................................................................17

2.4 Setores de Atividade ......................................................................................................18

2.5 Desemprego...................................................................................................................20

3.0 A Autarquia e o Serviço de Educação ...............................................................................25

3.1 Rede Escolar ..................................................................................................................25

3.1.1 Educação Pré-Escolar ............................................................................................27

3.1.2 1º Ciclo do Ensino Básico ......................................................................................29

3.2 Competências Formais..................................................................................................31

3.3 Competências Não Formais ..........................................................................................41

3.4 Modernização e Inovação dos Serviços de Educação ..................................................44

4.0 Catálogo de Atividades.......................................................................................................53

9

Índice

1.0 Introdução ..........................................................................................................................11

2.0 A Vila de Condeixa-a-Nova e a População .........................................................................15

2.1 Evolução da População ..................................................................................................15

2.2 Estrutura Etária..............................................................................................................16

2.3 Habilitações Literárias ...................................................................................................17

2.4 Setores de Atividade ......................................................................................................18

2.5 Desemprego...................................................................................................................20

3.0 A Autarquia e o Serviço de Educação ...............................................................................25

3.1 Rede Escolar ..................................................................................................................25

3.1.1 Educação Pré-Escolar ............................................................................................27

3.1.2 1º Ciclo do Ensino Básico ......................................................................................29

3.2 Competências Formais..................................................................................................31

3.3 Competências Não Formais ..........................................................................................41

3.4 Modernização e Inovação dos Serviços de Educação ..................................................44

4.0 Catálogo de Atividades.......................................................................................................53





11

1.0 Introdução

Nas últimas décadas os municípios têm
vindo a desempenhar um papel de
crescente importância no domínio da
educação sendo a sua esfera de
intervenção, na maioria dos casos,
largamente excedente em relação ao
legalmente exigível.

É neste contexto que o envolvimento da
Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
na área da educação tem caminhado
no sentido de ultrapassar a mera
execução das políticas normativas,
promovendo o desenvolvimento de um
conjunto de iniciativas e dinâmicas que
visam a emergência de uma política
educativa local eficiente.

Ao conciliar o trabalho desenvolvido
pelos vários agentes educativos e
tirando partido das dinâmicas que
podem ser criadas em conjunto
procura promover o desenvolvimento
da população do concelho e a
construção de uma sociedade mais

democrática, consciente, responsável e
participativa.

Sendo, nos dias de hoje, a
sustentabilidade financeira uma
questão essencial, a autarquia, apesar
das dificuldades, não tem diminuído a
sua esfera de intervenção e o seu papel
na educação curricular e extra-
curricular, tendo pelo contrário
alargado e melhorado o tipo e
qualidade de intervenção.

Pretende-se que a educação no
concelho não se restrinja apenas aos
tradicionais espaços educativos,
permitindo assim que as aprendizagens
e ensinamentos também sejam
encontrados no exterior das escolas,
no espaço público, em perfeita
interação com toda a comunidade

O Plano Municipal de Educação de
Condeixa-a-Nova é elaborado
anualmente e, enquanto documento
estratégico, pretende promover o
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enriquecimento da população a nível
educacional, social, ambiental,
desportivo e cultural, especialmente
para as crianças e jovens entre os 3
e18 anos, e que integram o ciclo de
escolaridade básica e obrigatória e ao
mesmo tempo constituir documento
aglutinados da intervenção educativa
concelhia, dirigido a toda a comunidade
para quem a temática da educação se
reveste de interesse primordial.

Este documento está estruturado em
três partes principais:

Inicia com uma descrição das
competências do município na área da
educação e com uma caracterização
da rede escolar de Condeixa-a-Nova
com ênfase para a rede municipal do

ensino pré-escolar e do primeiro ciclo
do ensino básico e para a atuação do
município.

A segunda parte enquadra o Plano
Municipal de Educação no território,
com breve referência à Vila e à sua
demografia, abordando estruturas e
instrumentos de suporte da política
educativa local.

A terceira parte integra a oferta
educativa municipal, catalogada por
vetores de intervenção, evidenciando o
papel da educação em outros setores
como o ambiente, cidadania, desporto e
ação social realçando as competências
de cada um, mas também os ganhos
resultantes do trabalho de cooperação
e de articulação que os agrega.



A Vila e a População
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2.0 A Vila de Condeixa-a-Nova e a População

2.1 Evolução da População

Neste ponto importa fazer uma breve
referência a alguns dados demográficos
que se consideram essenciais para
caracterizar a população do concelho,
recorrendo para isso aos resultados
preliminares dos Censos 2011 e Censos
2001.

Pretende-se analisar os principais
indicadores e variáveis que permitem
conhecer a população do município, as
suas características e dinâmicas e ainda
identificar áreas de regressão, áreas de
expansão e áreas estabilizadas, no
concelho, de forma a sintetizar os
processos demográficos em curso, na
última década.

Condeixa-a-Nova, em termos demográficos,
apresenta uma população residente de
17078 habitantes (INE, Censos 2011)
numa área de 141,16km2.

O Concelho é constituído por 10
freguesias: Anobra, Belide, Bendafé,
Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-Velha, Ega,
Furadouro, Sebal, Vila Seca e Zambujal,
cuja distribuição demográfica está patente
na tabela seguinte.

Numa análise mais pormenorizada às
variações demográficas do Concelho, por
freguesias, verificam-se perdas em 7 das
10 freguesias, sendo a mais significativa na
freguesia de Belide com menos 12% da
população relativamente a 2001.

A contrariar estas perdas está a freguesia
de Condeixa-a-Nova, Sebal e Condeixa-a-
Velha que registaram um aumento muito
significativo, especialmente nas duas
primeiras, com 29,05% e 38,20%
respetivamente

Freguesias População
2001 População 2011 Variação

População
Anobra 1357 1316 -3,02%
Belide 279 245 -12,19%

Bendafé 117 112 -4,27%
Condeixa-a-Nova 3980 5136 29,05%
Condeixa-a-Velha 3318 3472 4,64%

Ega 2882 2835 -1,63%
Furadouro 223 206 -7,62%

Sebal 1793 2478 38,20%
Vila Seca 962 876 -8,94%
Zambujal 429 402 -6,29%

Fonte: INE, Portugal

15

2.0 A Vila de Condeixa-a-Nova e a População

2.1 Evolução da População

Neste ponto importa fazer uma breve
referência a alguns dados demográficos
que se consideram essenciais para
caracterizar a população do concelho,
recorrendo para isso aos resultados
preliminares dos Censos 2011 e Censos
2001.

Pretende-se analisar os principais
indicadores e variáveis que permitem
conhecer a população do município, as
suas características e dinâmicas e ainda
identificar áreas de regressão, áreas de
expansão e áreas estabilizadas, no
concelho, de forma a sintetizar os
processos demográficos em curso, na
última década.

Condeixa-a-Nova, em termos demográficos,
apresenta uma população residente de
17078 habitantes (INE, Censos 2011)
numa área de 141,16km2.

O Concelho é constituído por 10
freguesias: Anobra, Belide, Bendafé,
Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-Velha, Ega,
Furadouro, Sebal, Vila Seca e Zambujal,
cuja distribuição demográfica está patente
na tabela seguinte.

Numa análise mais pormenorizada às
variações demográficas do Concelho, por
freguesias, verificam-se perdas em 7 das
10 freguesias, sendo a mais significativa na
freguesia de Belide com menos 12% da
população relativamente a 2001.

A contrariar estas perdas está a freguesia
de Condeixa-a-Nova, Sebal e Condeixa-a-
Velha que registaram um aumento muito
significativo, especialmente nas duas
primeiras, com 29,05% e 38,20%
respetivamente

Freguesias População
2001 População 2011 Variação

População
Anobra 1357 1316 -3,02%
Belide 279 245 -12,19%

Bendafé 117 112 -4,27%
Condeixa-a-Nova 3980 5136 29,05%
Condeixa-a-Velha 3318 3472 4,64%

Ega 2882 2835 -1,63%
Furadouro 223 206 -7,62%

Sebal 1793 2478 38,20%
Vila Seca 962 876 -8,94%
Zambujal 429 402 -6,29%

Fonte: INE, Portugal

15

2.0 A Vila de Condeixa-a-Nova e a População

2.1 Evolução da População

Neste ponto importa fazer uma breve
referência a alguns dados demográficos
que se consideram essenciais para
caracterizar a população do concelho,
recorrendo para isso aos resultados
preliminares dos Censos 2011 e Censos
2001.

Pretende-se analisar os principais
indicadores e variáveis que permitem
conhecer a população do município, as
suas características e dinâmicas e ainda
identificar áreas de regressão, áreas de
expansão e áreas estabilizadas, no
concelho, de forma a sintetizar os
processos demográficos em curso, na
última década.

Condeixa-a-Nova, em termos demográficos,
apresenta uma população residente de
17078 habitantes (INE, Censos 2011)
numa área de 141,16km2.

O Concelho é constituído por 10
freguesias: Anobra, Belide, Bendafé,
Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-Velha, Ega,
Furadouro, Sebal, Vila Seca e Zambujal,
cuja distribuição demográfica está patente
na tabela seguinte.

Numa análise mais pormenorizada às
variações demográficas do Concelho, por
freguesias, verificam-se perdas em 7 das
10 freguesias, sendo a mais significativa na
freguesia de Belide com menos 12% da
população relativamente a 2001.

A contrariar estas perdas está a freguesia
de Condeixa-a-Nova, Sebal e Condeixa-a-
Velha que registaram um aumento muito
significativo, especialmente nas duas
primeiras, com 29,05% e 38,20%
respetivamente

Freguesias População
2001 População 2011 Variação

População
Anobra 1357 1316 -3,02%
Belide 279 245 -12,19%

Bendafé 117 112 -4,27%
Condeixa-a-Nova 3980 5136 29,05%
Condeixa-a-Velha 3318 3472 4,64%

Ega 2882 2835 -1,63%
Furadouro 223 206 -7,62%

Sebal 1793 2478 38,20%
Vila Seca 962 876 -8,94%
Zambujal 429 402 -6,29%

Fonte: INE, Portugal



2.2 Estrutura Etária

A estrutura da população por grupos
etários em 2011 é a seguinte: residem no
concelho 2739 crianças dos 0 aos 14
anos, representando 16% da população,
1489 jovens dos 15 aos 24 anos
representando 9% da população, 9578
adultos dos 25 aos 64 anos,
representando 56% da população e 3272
indivíduos com 65 ou mais anos,
representando 19% da população total.

Esta distribuição espelha o envelhecimento
da população, traduzido numa relação de
119 idosos para 100 crianças. Esta é uma
tendência associada às sociedades
desenvolvidas atuais resultante, por um
lado, do aumento da esperança média de
vida e por outro do declínio da fecundidade.

56%

19%

Estrutura Etária
Condeixa-a-Nova

Fonte: INE, Portugal
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2.3 Habilitações Literárias

A análise dos níveis de instrução da
população residente permite observar um
nível considerado baixo de qualificações
escolares, traduzido no facto de 21% não
possuir qualquer habilitação formal e 24%
possuir o 1º CEB.

Já a percentagem da população detentora
de níveis de qualificação superiores é maior
do que a média nacional, verificando-se
uma taxa de 15% de licenciados no
concelho para 12% de licenciados a nível
nacional.

Apesar do baixo nível de instrução, é
previsível que, os níveis de qualificação da
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renovação geracional que
necessariamente se vai verificando.

Uma análise mais cuidada permite-nos
observar duas tendências: por um lado, a
população feminina apresenta um menor
nível de qualificações académicas
comparativamente à população masculina,
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Habilitações da população residente no Concelho de Condeixa segundo sexo, em 2011

Nível de Qualificação Homens Mulheres
N % N %

Nenhum 1401 17,51 2187 24,09
1º CEB 1920 24,00 2193 24,16
2º CEB 997 12,46 731 8,05
3º CEB 1443 18,04 1105 12,17

Secundário 1205 15,06 1162 12,80
Pós-Secundário 126 1,57 112 1,23

Superior 909 11,36 1587 17,48
Fonte: INE, Portugal

2.4 Setores de Atividade

Os setores de atividade económica
distinguem-se em três grandes grupos:
setor primário, setor secundário e por
último setor terciário. A análise a este nível
permite avaliar o grau de desenvolvimento
do concelho de Condeixa-a-Nova, através
da visualização do respetivo setor
dominante.

Segundo a análise do gráfico seguinte,
denota-se um certo desequilíbrio entre os
vários setores de atividade.

O setor terciário é de todos o que tem o
carácter mais vasto e disperso, engloba
atividades diversas e heterogéneas, que

não podem ser incluídas nos outros dois
sectores, totalmente circunscritos. A sua
importância a nível nacional é bastante
notória, empregando mais de metade da
população, diminuindo ligeiramente quando
analisamos o concelho de Condeixa-a-Nova.

O sector secundário apresenta valores
inversos, o maior número de população
empregue neste sector encontra-se em
Condeixa-a-Nova, apresentando um valor
mais reduzido no Continente.

O sector primário é o menos representado,
apresentando um valor residual em
Condeixa-a-Nova.
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Sectores de Atividade Económica

Fonte: INE, Portugal

Distribuição dos trabalhadores por conta de outrem, segundo o nível de habilitações

Fonte: INE, Portugal
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No contexto das atividades económicas é
ainda relevante considerar a distribuição
dos trabalhadores por conta de outrem,
segundo o nível de habilitações. A análise
do gráfico permite constatar que, no
concelho de Condeixa-a-Nova, os
trabalhadores se distribuem de uma forma
mais ou menos equilibrada pelos diferentes
níveis de habilitações do 1º, 2º e 3º CEB
assim como do ensino Secundário. Os
níveis superiores como o bacharelato,
licenciatura, mestrado ou doutoramento e
o nível de habilitações inferior ao 1º CEB
são pouco expressivos.

2.5 Desemprego

No Concelho de Condeixa-a-Nova, segundo
os dados do Anuário Estatístico da Região
Centro (2010), 2094 indivíduos são
trabalhadores por conta de outrem,
enquanto 680 são desempregados.

A tabela seguinte aponta o desemprego
registado no concelho segundo o género, o
tempo de inscrição e situação face à
procura de emprego, segundo dados mais
recentes publicados pelo IEFP (IEFP
Setembro 2012).

À semelhança do que se tem verificado a
nível nacional, também no concelho de
Condeixa-a-Nova o número de
desempregados aumentou significativa-
mente.

O gráfico seguinte apresenta a distribuição
de desempregados verificado nos anos
2001, 2008 e 2010.

O número de desempregados do sexo
feminino sempre foi superior, no entanto
em ambos os sexos o aumento, entre
2001 e 2010, foi bastante elevado (83%
homens e 70% mulheres).

Desemprego

População 2012 Tempo de Inscrição Variação População

Concelho Homens Mulheres < 1 Ano > 1 Ano 1º
Emprego

Novo
Emprego Total

Condeixa-a-Nova 412 429 529 312 67 774 841
Fonte: IEFP
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Fonte: INE, Portugal
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Fonte: INE, Portugal

Homens Mulheres Total

153 235 388

185 236 421

280 400 680

Número de Desempregados
Condeixa-a-Nova
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3.0 A Autarquia e o Serviço de Educação

3.1 Rede Escolar

Após as mais recentes alterações, que
levaram à extinção de um dos
agrupamentos de escolas existentes, o
sistema educativo de Condeixa-a-Nova
congrega atualmente, num só
agrupamento de escolas (Agrupamento de
Escolas de Condeixa-a-Nova) o conjunto de
estabelecimentos escolares existentes.
Assim, ao nível do pré-escolar existem:

 6 Jardins-de-infância
 6 Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico
 1 Escola do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico
 1 Escola de Ensino Secundário

Com a reorganização da rede escolar tem-
se verificado a suspensão de algumas
escolas do 1º CEB e de Jardins de Infância
devido ao número insuficiente de alunos
nos respetivos equipamentos.

Tal como previsto na Carta Educativa os
alunos dos estabelecimentos de ensino
suspensos têm sido têm acolhidos no
recém-construído Centro Educativo [EB1
nº3 de Condeixa] ou, consoante a área de
influência, na EB1 nº1 de Condeixa.

Se este último estabelecimento esgotou,
neste ano letivo, a sua capacidade logística

em ambos os níveis de ensino, o Centro
Educativo tem ainda uma larga capacidade
de crescimento no que se refere ao 1º
CEB. No Pré-escolar excede, neste
momento, o previsto inicialmente, por força
de novas inscrições resultantes de
crianças vindas de instituições particulares
e ainda de turmas mais reduzidas por
força da frequência de crianças com
Necessidades Educativas Especiais.

A constante reorganização da rede escolar
tem determinado a suspensão de alguns
estabelecimentos de educação e ensino,
nos últimos 5 anos. Assim, desde o ano
letivo 2007/2008 que anualmente têm
vindo a ficar suspensos alguns
estabelecimentos como a EB1 de Arrifana,
EB1 do Avenal, EB1 de Bruscos, EB1 de
Eira Pedrinha e EB1 da Venda da Luísa.

Relativamente aos Jardins de Infância
foram suspensos o JI de Casével, JI de Eira
Pedrinha, JI da Venda da Luísa e JI de
Anobra.

A tabela seguinte apresenta a
caracterização dos estabelecimentos que
fazem parte do Agrupamento de Escolas
de Condeixa, no presente ano letivo.
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Caracterização do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova (2012/2013)

Tipologia Nº
Escolas

Ano
esc.

Alunos
por ano

Nº
Alunos

% alunos
por nível Docentes Não docentes

Pré-escolar
6 - 306 306 17.82% 18 37 (CMC)

1º CEB 6

1º ano 124

548 31.92% 36 28 (CMC) + 4 (ME)
2º ano 137

3º ano 151

4º ano 136

2º CEB 1
5º ano 109

242 14.10%

136 48 (ME)

6º ano 133

3º CEB 2

7º ano 141

352 20.50%8º ano 103

9º ano 108

Ensino
Secundário

1

10º ano 63

164 9.55%11º ano 49

12º ano 52

Ensino
Profissional

10º ano 20

49 2.85%11º ano 15

12º ano 14

Outros
Cursos

IOSI 20

56 3.26%EI 14

EFA 22

Total 16 1717 100% 190 117

Fonte: Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova
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3.1.1 Educação Pré-Escolar

A educação pré-escolar destina-se a
crianças com idades compreendidas entre
os 3 anos e a idade de ingresso no ensino
básico. A frequência deste nível é
facultativa, embora seja considerada
fundamental para o estímulo das
capacidades das crianças.

No concelho de Condeixa-a-Nova coexistem
6 estabelecimentos de educação pré-
escolar de natureza pública, 2
estabelecimentos da rede de instituições
particulares de solidariedade social e 2
estabelecimentos de natureza privada,
estando presentes em 3 das 10
freguesias, como se verifica no quadro
seguinte.

Apesar da educação pré-escolar ter
particularidades que não devem ser
menosprezadas, nomeadamente em
resultado da não obrigatoriedade da sua
frequência, a realidade é que esta
particularidade é cada vez menos relevante
em virtude do reconhecimento crescente
que as famílias vêm atribuindo a este nível
de educação e das necessidades que a vida
ativa dos casais impõe quanto ao apoio aos
filhos.

No concelho de Condeixa-a-Nova esta
evolução tem vindo a registar valores
consistentes com um aumento entre 20 a
30 crianças por ano (com a exceção do
ano letivo de 2009/2010 em que o
número de crianças diminuiu).

Jardins de Infância por freguesia, 2012/1013

Freguesias Rede Pública IPSS Rede Privada
Anobra
Belide

Bendafé

Condeixa-a-Nova JI Condeixa nº 1
JI Condeixa nº 3

“Pezinhos de Lã”
“Casa da Criança” “A Falua”

Condeixa-a-Velha “Pintainhos D’ouro”

Ega JI Ega
JI S. Fipo

Furadouro

Sebal JI Sebal
JI Avenal

Vila Seca
Zambujal
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Na tabela seguinte encontra-se uma caraterização mais detalhada do ensino Pré-escolar no
concelho, no ano letivo 2012/2013.
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de
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Sebal 17 68% 25 1 17 1 X X

Condeixa Nº1 Condeixa-a-Nova 65 87% 75 3 22 2 X X X

Condeixa Nº 3 Condeixa-a-Nova 128 85% 150 6 21 3 X X X

Ega Ega 24 96% 25 1 24 2 X X

S. Fipo Ega 48 96% 50 2 24 2 X X

Sebal Sebal 24 96% 25 1 24 1 X X

Total 306 88% 350 14 22 14 6 2 6
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3.1.2 1º Ciclo do Ensino Básico

O 1º Ciclo compreende quatro anos de
escolaridade, com idades normais de
frequência dos 6 aos 9 anos,
proporcionando um ensino globalizante da
responsabilidade de um único professor.
Tem como objetivos específicos o
enriquecimento da linguagem oral e a

iniciação da aprendizagem da leitura,
escrita, aritmética, cálculo e a aquisição de
noções básicas do meio físico e social,
expressão plástica, dramática, musical e
motora.

No concelho de Condeixa-a-Nova funcionam
6 escolas distribuídas por 5 freguesias.

Escolas do 1º CEB por freguesia, 2012/1013

Freguesias Rede Pública
Anobra 1º CEB Anobra
Belide 1º CEB Belide

Bendafé

Condeixa-a-Nova 1º CEB Condeixa nº 1
1º CEB Condeixa nº 3

Condeixa-a-Velha
Ega 1º CEB Ega

Furadouro
Sebal 1º CEB Sebal

Vila Seca
Zambujal
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Na tabela seguinte encontra-se uma caraterização mais detalhada do 1º CEB no concelho, no
ano letivo 2012/2013.
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Agrupamento
de

Condeixa

Anobra 26 52% 50 2 13 2 X X

Belide Belide 36 72% 50 2 18 2 X X

Condeixa Nº1 Condeixa-a-Nova 143 82% 175 7 20 7 X X X

Condeixa Nº 3 Condeixa-a-Nova 267 82% 325 13 20 13 X X X

Ega Ega 37 74% 50 2 19 2 X X

Sebal Sebal 41 82% 50 2 21 2 X X

Total 548 74% 675 27 19 27 6 2 6

Na tabela seguinte verifica-se que o universo escolar se manteve relativamente estável, ainda
que com pequenas oscilações nos últimos 5 anos.

Evolução da População do Pré-Escolar e 1º CEB, nos últimos 6 anos

Ano Letivo Pré-
Escolar 1º CEB

2007/2008 287 520

2008/2009 295 512

2009/2010 277 506

2010/2011 279 518

2011/2012 298 541

2012/2013 306 548

Fonte: Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova
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3.2 Competências Formais

O Município de Condeixa-a-Nova assume
um conjunto de competências formais que
lhe são atribuídas pela legislação
portuguesa, relacionadas com o

planeamento, a gestão de equipamentos, a
realização de investimentos e a
organização de algumas dimensões do
sistema educativo local.

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Ação Social Escolar

DESIGNAÇÃO
Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar

Breve Descrição A educação pré-escolar como primeira etapa de educação básica visa apoiar as
famílias na tarefa de educação da criança. Neste sentido, esta autarquia tem
procurado melhorar as condições físicas dos equipamentos da educação pré-
escolar do concelho de modo a permitir um pleno funcionamento da
Componente de Apoio à Família (que se traduz na garantia do serviço de
almoço e de prolongamento de horário).

Serviço de almoço

O fornecimento de refeições tem como objetivo assegurar uma alimentação
equilibrada e adequada às necessidades das crianças.
Este programa permite a comparticipação nas refeições escolares aos alunos
mais carenciados, utilizando os mesmos critérios do abono de família da
Segurança Social, permitindo assim uma maior transparência na sua
concessão.
Assim, de acordo com a situação específica de cada criança, a bonificação é de
100% ou 50% conforme se trate de um dependente no escalão A ou B,
respetivamente.

No presente ano letivo dos 306 alunos que frequentam o Jardim de Infância
301 almoçam nas escolas (representando cerca de 98% da população
escolar) detendo a seguinte distribuição por escalões:

Escalão A Escalão B Sem Escalão
44 44 213
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Prolongamento de Horário

Face à realidade socioeconómica em que as famílias se encontram atualmente,
em que pai e mãe necessitam trabalhar fora de casa, surgem cada vez mais
dificuldades relativamente ao apoio a dar aos filhos.
Qualquer criança pode beneficiar deste serviço, desde que reúna condições
para tal, comprovando a necessidade da utilização deste serviço, através da
confirmação de atividade profissional por parte dos familiares que têm a
criança a cargo e que impossibilite a normal assistência naquele período.
Esta é uma componente não pedagógica de apoio à família, que deve ser
comparticipada pelas mesmas, de acordo com as respetivas condições
socioeconómicas.
O Despacho Conjunto nº 300/97 (2ª série), de 9 de Setembro define as
normas que regulam a comparticipação dos pais no custo do prolongamento
de horário.
A abertura dos Jardins de Infância ocorre às 07h30 e o fecho às 18h30,
consoante as necessidades dos pais.
Para além da adequação do horário em função das necessidades dos
pais/encarregados de educação, também promove o acesso à educação desta
faixa etária atribuindo escalões próprios diferentes dos propostos pela
legislação em vigor.

Comparticipação

Familiar
1 2 3 4 5 6

De acordo com

despacho nº 300/97
Até

7,27€
Até

24,25€
Até

42,43€
Até

72,75€
Até

109,12€
Até

127,31€

Valores aprovados em

reunião de câmara 5,15€ 10,30€ 15,65€ 20,90€ 26,05€ 31,25€

Nº crianças 37 31 32 49 24 49

Neste âmbito a autarquia é ainda responsável pela colocação de recursos
humanos e pela disponibilização e aquisição de material para o desenvolvimento
das diferentes atividades.
De salientar que este programa é comparticipado pela DREC.

Objetivo(s) Assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da
população escolar.
Garantir o devido acompanhamento lúdico pedagógico, através de atividades de
animação e apoio à família, das crianças inscritas neste serviço, após as 15h.
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Ação Social Escolar

DESIGNAÇÃO
Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º CEB

Breve Descrição Proporcionar cada vez melhores condições de ensino passa também
por fornecer uma alimentação equilibrada a todas as crianças.

Foi com este pressuposto que a autarquia aderiu ao Programa de
Generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do
1º CEB no ano letivo 2005/2006, enquadrado no âmbito da
promoção de medidas de combate à exclusão social e de igualdade
de oportunidades no acesso e sucesso escolares.
Este programa, de responsabilidade municipal, permite apoiar as
refeições escolares aos alunos economicamente carenciados.
Para a atribuição desses apoios utilizam-se os mesmos critérios do
abono de família da Segurança Social, permitindo uma maior
transparência na sua concessão.
Assim, de acordo com a situação específica de cada aluno, a
bonificação é de 100% ou 50% conforme se trate de um aluno no
escalão A ou B, respetivamente, posicionados de acordo com o
escalão do Abono de Família.

No presente ano letivo dos 548 alunos que frequentam o 1º CEB,
544 almoçam nas escolas (representando cerca de 99% da
população escolar). A distribuição por escalões é a seguinte:

Escalão A Escalão B Sem Escalão
103 86 355

O serviço de refeições sendo da responsabilidade da autarquia é
apoiado por Recursos Humanos do Município. É efetuado por duas
empresas do ramo, uma cuja contrato de concessão é da
responsabilidade da DREC, servindo os alunos do JI/EB1 nº 1 de
Condeixa-a-Nova e outra concessionada pela autarquia, sediada no
refeitório do JI/EB1 nº3 de Condeixa-a-Nova (Centro Educativo) e que
serve todas as restantes escolas do 1º CEB e os Jardins-de-Infância.

Objetivo(s) Assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades
dos alunos, segundo os princípios dietéticos preconizados pelas
normas definidas pelo ME, e com a observância das normas gerais
de higiene alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios.
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Ação Social Escolar

DESIGNAÇÃO
Subsídio para Livros e Material Escolar

Breve Descrição O Decreto-lei nº 399 – A/84, de 28 de Dezembro, regula a
transferência para os Municípios de novas competências em matéria
de ação social escolar, no domínio dos auxílios económicos
destinados às crianças do 1º CEB.
Por auxílios económicos entendem-se os subsídios destinados a
comparticipar as despesas escolares do aluno, inerentes à
frequência das aulas, nomeadamente o subsídio para livros e
material escolar.
Por material escolar entende-se o de uso corrente assim como outro
material necessário ao desenvolvimento das atividades curriculares.
Os alunos economicamente carenciados recebem o referido
subsídio, que resulta da conjugação das despesas que o aluno tem
na frequência escolar com o escalão em que se encontra
posicionado A ou B (1 ou 2 do abono de família atribuído pela
Segurança Social).
A atribuição deste subsídio está condicionada ao mesmo critério
referido para a alimentação.
Os valores mínimos das comparticipações a atribuir às famílias para
a aquisição de livros e material escolar são determinados,
anualmente, por despacho ministerial.
No entanto, no âmbito das suas competências, a autarquia decidiu
aumentar o valor destes subsídios, a fim de constituir uma ajuda às
famílias permitindo acesso mais equilibrado à educação.
Ao contrário dos valores do despacho, este subsídio de 80€ para o
escalão A e de 50€ para o escalão B é um valor único para livros e
material escolar e para todo o 1º CEB, sem distinção por anos de
escolaridade. O número de alunos abrangido foi o seguinte:

Escalão A [80€] Escalão B [50€]
103 86

Objetivo(s) Ajudar na aquisição de livros e material escolar os alunos
posicionados no escalão A e B.
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Ação Social Escolar

DESIGNAÇÃO
Transportes Escolares [transportes camarários]

Breve Descrição A rede de transportes escolares camarários foi concebida de modo
a ser eficaz, garantindo a acessibilidade à generalidade dos alunos
(pré-escolar, 1º CEB e restantes ciclos nas localidades não
abrangidas pelos transportes públicos) que o requeiram.
Neste sentido, foram definidas em Conselho Municipal de Educação
áreas de influência em termos de transporte, ou seja, a cada
localidade/escola do Concelho está afeto um percurso de transporte
previamente definido.
Apesar de não ser obrigatório a Câmara Municipal alargou o serviço
de transportes às crianças que frequentam os jardins-de-infância,
sem olhar à rigidez da lei quanto a distâncias, transportando todas
as crianças que não residem na localidade onde se encontra
implantado o jardim.
Os transportes camarários são assegurados por vigilantes
credenciadas e são dotados dos equipamentos exigidos por lei.

Nível de
Ensino

Ano
Escolaridade

Nº de
Alunos TOTAL

Pré-escolar - 50 50

1º CEB

1º Ano 27

123
2º Ano 35
3º Ano 33
4º Ano 28

2º CEB
5º Ano 3

6
6º Ano 3

3º CEB
7º Ano 5

138º Ano 6
9º Ano 2

Secundário
10º Ano 0

511º Ano 2
12º Ano 3

NEE 5ºano 1 1
TOTAL 198

Objetivo(s) Apoiar a deslocação dos alunos, independentemente do local onde
habitam ou da sua situação socioeconómica
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sem olhar à rigidez da lei quanto a distâncias, transportando todas
as crianças que não residem na localidade onde se encontra
implantado o jardim.
Os transportes camarários são assegurados por vigilantes
credenciadas e são dotados dos equipamentos exigidos por lei.

Nível de
Ensino

Ano
Escolaridade

Nº de
Alunos TOTAL

Pré-escolar - 50 50

1º CEB

1º Ano 27

123
2º Ano 35
3º Ano 33
4º Ano 28

2º CEB
5º Ano 3

6
6º Ano 3

3º CEB
7º Ano 5

138º Ano 6
9º Ano 2

Secundário
10º Ano 0

511º Ano 2
12º Ano 3

NEE 5ºano 1 1
TOTAL 198

Objetivo(s) Apoiar a deslocação dos alunos, independentemente do local onde
habitam ou da sua situação socioeconómica



ÁREA DE INTERVENÇÃO
Ação Social Escolar

DESIGNAÇÃO
Transportes Escolares [transportes públicos]

Breve Descrição A Câmara Municipal assegura a organização, financiamento e
controlo dos transportes escolares, no âmbito da transferência de
competências.
Os transportes escolares abrangem o concelho de Condeixa, só
tendo direito a subsídio de transporte os alunos nele residentes.
São abrangidos pelo serviço de transportes escolares (públicos)
apenas os alunos que frequentam o Ensino Básico obrigatório 2.º e
3.º CEB - 100% do valor e Ensino Secundário oficial, 10.º, 11.º e 12.º
- 50% do valor, quando a paragem de transporte público que serve a
área de residência diste 3 ou 4 Km do estabelecimento de ensino,
sem ou com refeitório respetivamente.
São igualmente abrangidos pelo subsídio de transporte escolar os
alunos residentes no concelho que se encontrem a frequentar
Cursos de Formação Profissional, e os que forem compelidos a
frequentar escolas fora do concelho, por falta de vaga, ou por
inexistência de curso.

Estabelecimentos de Ensino
Comparticipação

50%
Comparticipação

100%
Escola Sec Fernando Namora 23 42

EB nº2 Condeixa-a-Nova 151 -
Escola de Hotelaria e Turismo - 3
Escola Sec. Quinta das Flores - 5

Escola Sec. José Falcão - 3
Escola Sec. Avelar Brotero - 17

Escola Sec. D. Duarte - 22
Escola Sec. Jaime Cortesão - 1

Instituto de Almalaguês 4 2
Escola Martinho Árias - 3

Colégio Bissaya Barreto - 1
Colégio Imaculada Conceição - 2

TOTAL 178 101

Objetivo(s) Apoiar a deslocação dos alunos que frequentam o ensino básico,
secundário e profissional, cuja distância da sua residência ao
estabelecimento de ensino seja superior a 3 Km.
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Escola a tempo inteiro

DESIGNAÇÃO
Programa de Generalização do Ensino do Inglês e outras Atividades de Enriquecimento Curricular

Breve Descrição A Câmara Municipal assume-se como entidade promotora das
atividades de enriquecimento curricular no 1º CEB, tendo vindo a ser
responsável pela implementação do Programa de Generalização do
Ensino do Inglês e outras Atividades Extracurriculares desde o ano
letivo de 2006/2007.
A candidatura efetuada à DREC em 2012/2013 contempla o ensino
da língua Inglesa, atividade físico-desportiva, expressão musical e
atividades lúdico-expressivas

Expressão Nº Alunos Nº Profs

Língua Inglesa 548 5
Expressão Musical 548 5

Atividade Físico-Desportiva 548 6
Atividades Lúdico Expressivas 548 15*

*9 técnicos da autarquia lecionam Atividades Lúdico-Expressivas

Objetivo(s) Garantir, no espaço da escola a todos os alunos de forma gratuita, a
oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo
Promover a articulação entre o funcionamento da escola e o
fornecimento de respostas úteis no domínio do apoio à família.

37

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Escola a tempo inteiro

DESIGNAÇÃO
Programa de Generalização do Ensino do Inglês e outras Atividades de Enriquecimento Curricular

Breve Descrição A Câmara Municipal assume-se como entidade promotora das
atividades de enriquecimento curricular no 1º CEB, tendo vindo a ser
responsável pela implementação do Programa de Generalização do
Ensino do Inglês e outras Atividades Extracurriculares desde o ano
letivo de 2006/2007.
A candidatura efetuada à DREC em 2012/2013 contempla o ensino
da língua Inglesa, atividade físico-desportiva, expressão musical e
atividades lúdico-expressivas

Expressão Nº Alunos Nº Profs

Língua Inglesa 548 5
Expressão Musical 548 5

Atividade Físico-Desportiva 548 6
Atividades Lúdico Expressivas 548 15*

*9 técnicos da autarquia lecionam Atividades Lúdico-Expressivas

Objetivo(s) Garantir, no espaço da escola a todos os alunos de forma gratuita, a
oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo
Promover a articulação entre o funcionamento da escola e o
fornecimento de respostas úteis no domínio do apoio à família.

37

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Escola a tempo inteiro

DESIGNAÇÃO
Programa de Generalização do Ensino do Inglês e outras Atividades de Enriquecimento Curricular

Breve Descrição A Câmara Municipal assume-se como entidade promotora das
atividades de enriquecimento curricular no 1º CEB, tendo vindo a ser
responsável pela implementação do Programa de Generalização do
Ensino do Inglês e outras Atividades Extracurriculares desde o ano
letivo de 2006/2007.
A candidatura efetuada à DREC em 2012/2013 contempla o ensino
da língua Inglesa, atividade físico-desportiva, expressão musical e
atividades lúdico-expressivas

Expressão Nº Alunos Nº Profs

Língua Inglesa 548 5
Expressão Musical 548 5

Atividade Físico-Desportiva 548 6
Atividades Lúdico Expressivas 548 15*

*9 técnicos da autarquia lecionam Atividades Lúdico-Expressivas

Objetivo(s) Garantir, no espaço da escola a todos os alunos de forma gratuita, a
oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo
Promover a articulação entre o funcionamento da escola e o
fornecimento de respostas úteis no domínio do apoio à família.



ÁREA DE INTERVENÇÃO
Coordenação da política educativa local

DESIGNAÇÃO
Conselho Municipal de Educação

Breve Descrição O Conselho Municipal de Educação foi criado ao abrigo do Decreto-
Lei nº 7/2003,
Possui regimento próprio, reunindo no início do ano letivo e no final de
cada período escolar, ou sempre que convocado pelo Presidente.
Toda a logística e elaboração de atas é da responsabilidade da
autarquia, assim como toda a despesa decorrente das atribuições
deste órgão.
É constituído por vários elementos representantes de estruturas
ligadas à Educação, sediadas no Concelho, que se passa a indicar:
 Presidente da Câmara (preside o CME)
 Presidente da Assembleia Municipal
 Vereador da Educação
 Diretor Regional de Educação ou quem este designar em sua

substituição
 1 Representante do pessoal docente da Escola Sec. Fernando

Namora
 1 Representante do pessoal docente da EB23
 1 Representante do pessoal docente da Educação Pré-Escolar
 2 Representantes das Associações de Pais e Enc. de Educação
 1 Representante das IPSS concelhias
 1 Representante do serviço de Segurança Social local
 1 Representante das Forças de Segurança
 1 Representante dos Serviços Públicos de Saúde
 1 Representante dos Serviços de Emprego e Formação Profissional

Objetivo(s) Promover a coordenação da política educativa entre as autarquias,
os agentes escolares e os parceiros sociais
Analisar e acompanhar o funcionamento do sistema e propor ações
para torná-lo melhor e com oportunidades iguais para os alunos.
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AREA DE E INTERVENÇÃO
Coordenação da Política Educativa Local

DESIGNAÇÃO
Conselho Geral

Breve Descrição A autonomia das escolas encontra-se consagrada no decreto-lei nº
75/2008 de 22 de Abril, que veio instituir um órgão de direção
estratégica, com representação do pessoal docente e não docente,
dos pais e encarregados de educação, dos alunos [no caso dos
adultos e do ensino secundário], das autarquias e da comunidade
local – O Conselho Geral, a quem compete definir as linhas
orientadoras da atividade da escola. Os dois representantes da
autarquia intervêm neste órgão nomeadamente na aprovação do
regulamento interno da escola, do projeto educativo, dos planos
anual e plurianual de atividades, do relatório e contas de gerência e
na eleição do Diretor.

Objetivo(s) Definir linhas orientadoras da atividade da escola
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação e ensino do pré-escolar e 1º CEB

Garantir o apetrechamento dos
estabelecimentos do pré-escolar

e 1º CEB ao nível dos materiais
de educação cultura e recreio

A autarquia desempenha uma função decisiva na criação de
condições e no apetrechamento das escolas com materiais
indispensáveis à actividade lectiva, uma competência decorrente de
directivas governamentais, que também, se encontra estipulada na
Carta Educativa Concelhia.

Apetrechar e manter o
equipamento informático dos

estabelecimentos do pré-escolar
e 1º CEB

Todas as escolas de 1º ciclo se encontram equipadas com material
informático e internet.
As EB1 Nº 1 e Nº 3 contam com a existência de quadros interativos.
A EB1 nº 3 conta com uma sala de informática apetrechada com
todo o equipamento necessário
A EB1 de Belide conta com uma sala interativa apetrechada com
todo o equipamento necessário.

Garantir a implementação dos
Planos de Emergência nos

estabelecimentos de ensino

Um plano de emergência pode definir-se como a sistematização de
um conjunto de normas e regras de procedimento, destinadas a
evitar ou minimizar os efeitos das catástrofes que se prevê que
possam vir a ocorrer em determinadas áreas gerindo de uma forma
otimizada os recursos disponíveis. Assim, um plano de emergência
constitui um instrumento simultaneamente preventivo e de gestão
operacional, uma vez que, ao identificar os riscos, estabelece os
meios para fazer face ao acidente e, quando definida a composição
das equipas de intervenção, lhes atribui missões.
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3.3 Competências Não Formais

O Município de Condeixa-a-Nova,
independentemente das competências que
lhe são atribuídas, promove um conjunto de
iniciativas que são da sua inteira
responsabilidade.

O Município de Condeixa-a-Nova não só se
moldou às novas funções como em muitos
casos se antecipou na intervenção e
organização do desenvolvimento educativo
local.

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Escola a tempo Inteiro

DESIGNAÇÃO
Acordos Celebrados no âmbito da Componente de Apoio à Família para o 1º CEB

Breve Descrição Com o estabelecimento destas parcerias a autarquia pretende ir ao
encontro das solicitações dos pais que, na maior parte dos casos,
devido aos compromissos profissionais, não encaram como resposta
satisfatória o conceito de escola a tempo inteiro apenas até às
17h30.
Para o presente ano letivo foram estabelecidos os seguintes
acordos:
 Associação de Pais e Encarregados de Educação da Ega,

mediante esta parceria assegura a presença, de recursos
humanos no período da manhã das 8h às 9h e no período
da tarde das 17h30 às 18h30.

 Caritas Diocesana de Coimbra, que se constitui como
entidade responsável pela implementação das atividades da
CAF nas EB1 nº 1 e EB1 nº 3 de Condeixa-a-Nova.

Objetivo(s) Assegurar o acolhimento e o prolongamento dos alunos na escola
antes e após o término das aulas
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Apoio a Projetos e Atividades do Agrupamento

DESIGNAÇÃO
Cedência de Transporte Camarário

Saídas Pontuais/Visitas de
Estudo

A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova tem procurado
corresponder às necessidades sentidas pela comunidade educativa
local concedendo, neste sentido, anualmente visitas de estudo que
estejam integradas no Plano Anual de Actividades do Agrupamento
de Escolas.
Constatando-se a existência de um grande número de pedidos e
atendendo às limitações do parque automóvel da autarquia, foi
estabelecido em conjunto com o Agrupamento de Escolas um plafon
anual de saídas por ciclo de ensino que compete à direção do
Agrupamento gerir de acordo com as próprias prioridades.

Desporto Escolar A atividade física e desportiva assume particular importância na
dimensão da saúde, ajudando ao desenvolvimento de práticas e
estilos de vida mais saudáveis, assume também importância na
dimensão cívica permitindo aos jovens um contacto direto com
elementos da cultura desportiva essenciais para lá das fronteiras do
desporto e da escola.
Reconhecendo esta importância a autarquia de Condeixa-a-Nova
estabeleceu com o Agrupamento de Escolas um Protocolo, renovável
anualmente, em que se responsabiliza, na medida das suas
possibilidades e compromissos existentes a nível dos transportes
camarários, a transportar os alunos e professores no cumprimento
do respetivo plano anual de atividades para as competições
desportivas.

Hipoterapia O Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova tem em
funcionamento uma unidade de ensino estruturado para a educação
de alunos com perturbações do espectro do autismo o que constitui
uma resposta educativa especializada para alunos com perturbações
enquadráveis nesta problemática. Neste âmbito tem procurado
desenvolver parcerias que lhe permitam a execução de atividades de
enriquecimento curricular, designadamente a realização de
programas específicos de atividades físicas e a prática de desporto
adequado.
È com base nestes pressupostos que a autarquia tem colaborado
com o agrupamento de escolas, nos últimos anos letivos, no
transporte destes alunos para o Centro Hípico de Coimbra
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Apoio a Projetos e Atividades do Agrupamento

DESIGNAÇÃO
Apoio na atribuição dos prémios de Mérito Escolar [Quadros de Valor e Quadros de Excelência]

Breve Descrição O Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova decidiu valorizar
escolar e socialmente o mérito dos alunos do Agrupamento criando
o Quadro de Excelência para premiar os alunos com melhores
resultados escolares e o Quadro de Valor para reconhecer os alunos
que pelos seus comportamentos e atitudes constituem um exemplo
de civismo, solidariedade e responsabilidade.
A Câmara Municipal decidiu apoiar a iniciativa atribuindo prémios
monetários aos quadros de mérito e valor da lista definida pelo
agrupamento.

Objetivo(s) Valorizar os alunos e o seu sucesso escolar, motivando-os e
incentivando-os para a noção de trabalho útil e cidadania.
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3.4 Modernização e Inovação dos Serviços de Educação

Para o município de Condeixa-a-Nova é
importante promover a criação de
condições favoráveis ao desenvolvimento
de centros de excelência e de
competências educativas, bem como as
condições para a gestão eficiente e eficaz
dos recursos educativos disponíveis. O
objetivo é contribuir para a melhoria da

qualidade dos serviços disponíveis sendo os
processos geridos com especial
consideração pelos critérios de
racionalidade, eficácia e proximidade de
todos os agentes educativos [alunos,
pais/encarregados de educação,
professores, funcionários, técnicos e
outros colaboradores].

DESIGNAÇÃO
Adesão à Rede de Cidades Educadoras

Breve Descrição Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) é uma
organização cujos membros são cidades integradas em projetos
para a melhoria da vida dos seus cidadãos. Dado se verificar uma
identificação dos pressupostos de intervenção subjacentes à atuação
deste Município com a Carta das Cidades Educadoras; dada a
atividade sociocultural e educativa que este Município tem vindo a
desenvolver e dadas as vantagens que advêm da integração numa
rede nacional e internacional de informação, foi proposta candidatura
para adesão à Associação Internacional das Cidades Educadoras.

Objetivo(s) Promover o cumprimento dos princípios da carta das Cidades
Educadoras;
Impulsionar colaborações e ações concretas entre as cidades;
Participar e cooperar ativamente em projetos e intercâmbios de
experiências com grupos e instituições com interesses comuns;
Aprofundar o discurso das Cidades Educadoras e promover a sua
concretização;
Influir no processo de tomada de decisões dos Governos e das
Instituições Internacionais em questões de interesse para as Cidades
Educadoras;
Dialogar e colaborar com diferentes organismos nacionais e
internacionais.
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DESIGNAÇÃO
Elaboração de “GUIAS PARA PAIS”

Breve Descrição A intervenção da autarquia no âmbito da educação envolve diferentes
áreas de intervenção que pressupõem um conjunto de normas e
regras. Neste sentido de modo a facilitar o acesso dessas mesmas
normas aos pais, o gabinete de educação e o gabinete de ação social
da autarquia desenvolveram um conjunto de Guias que concentram
toda a informação útil necessária:
 Componente de Apoio à Família (pré-escolar)
 Ação Social Escolar (1º CEB)
 Guia para assistentes operacionais (pré-escolar, 1º CEB,

Transportes)
 Actividades de Enriquecimento Curricular
 Transporte Escolar (camarário/público)

Objetivo(s) Sistematizar toda a informação referente às áreas de intervenção
dos serviços de educação a fim de constituir um referencial de
qualidade para a comunidade educativa.
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da autarquia desenvolveram um conjunto de Guias que concentram
toda a informação útil necessária:
 Componente de Apoio à Família (pré-escolar)
 Ação Social Escolar (1º CEB)
 Guia para assistentes operacionais (pré-escolar, 1º CEB,

Transportes)
 Actividades de Enriquecimento Curricular
 Transporte Escolar (camarário/público)

Objetivo(s) Sistematizar toda a informação referente às áreas de intervenção
dos serviços de educação a fim de constituir um referencial de
qualidade para a comunidade educativa.
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DESIGNAÇÃO
PEA – Plataforma de Ensino Assistido

Breve Descrição A autarquia, através dos seus serviços de educação, apostou na
aquisição de plataforma para agilizar processos e aumentar a
eficiência dos serviços de Gestão da Ação Social e das Refeições
Escolares.
Com este investimento, a autarquia passa a gerir de forma
centralizada os processos operacionais e administrativos, e ter
acesso a indicadores estatísticos que lhe permitirão ter uma visão
global e integrada do panorama educativo e efetuar uma planificação
e gestão, mais eficaz, de recursos que se traduzirá na redução
efetiva de custos, nomeadamente ao nível da otimização de previsões
de utilização e consumo e na redução de custos com a logística e
utilização de papel, entre outros.
Desta forma todos os técnicos e colaboradores da autarquia com
funções na área da educação passam a trabalhar com maior
facilidade, comodidade e transparência, quer editando e validando
inscrições, quer gerindo escalões e fórmulas a aplicar, quer gerindo
pagamentos, analisando verbas gastas, elaborando mapas e
relatórios tudo num mesmo local, numa mesma aplicação.
Também os Encarregados de Educação têm muito a beneficiar com
esta ferramenta. Poderão acompanhar em tempo real todo o
processo sabendo os custos e consumos com a alimentação dos
seus educandos, comunicar com técnicos da Câmara Municipal de
Condeixa, consultar pagamentos efetuados, consultar dívidas e
ementas semanais. É também disponibilizada a possibilidade de
pagamentos por multibanco e indo ao encontro das inúmeras
solicitações dos pais, será emitida fatura mensal para pagamentos
por débito direto.

Objetivo(s) Promover uma gestão centralizada e integrada de todos os recursos
e agentes que intervêm no processo educativo
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DESIGNAÇÃO
Uniformização da imagem dos trabalhadores afetos ao serviço de educação

Breve Descrição A autarquia de Condeixa-a-Nova tem procurado gradualmente
proceder à uniformização do vestuário dos trabalhadores afetos ao
serviço de educação uma vez que é seu entendimento que a
utilização de um uniforme além da função de identificação tem
também a função de garantir a segurança e o bem-estar das
crianças, pois os educadores/professores, os pais e alunos terão
automaticamente a confirmação que determinado trabalhador é
funcionário da autarquia.

Objetivo(s) Identificar os trabalhadores da Câmara Municipal
Consolidar/valorizar a presença da autarquia nos estabelecimentos
e educação e ensino e melhorar a qualidade dos serviços
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DESIGNAÇÃO
Reformulação do Link da Educação na Página do Município

Breve Descrição
De modo a disponibilizar a todos os munícipes, principalmente pais e
encarregados de educação, informação atualizada no que diz
respeito a todos os serviços de educação, nomeadamente
estabelecimentos de ensino, calendário escolar, ação social escolar,
transportes, ementas escolares, inscrições, entre outros, está a ser
criada uma página da educação para o website da Câmara
Municipal.

Esta página terá uma estrutura pensada para encurtar distâncias,
incluindo opções interativas, formulários online, galeria de imagens,
calendário de eventos permitindo assim aos seus visitantes tirar
dúvidas e disponibilizar conteúdos/informações úteis.

Objetivo(s) Facilitar o acesso de informação a todos os Pais/Encarregados de
Educação.

Permitir uma maior divulgação das atividades da Área de Educação
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DESIGNAÇÃO
Formação

Breve Descrição A intervenção da autarquia na educação constitui-se como uma área
sensível uma vez que pressupõe o contacto constante com
pais/encarregados de educação, professores e crianças.
Neste sentido, a formação dos trabalhadores afetos ao serviço de
educação reveste-se de extrema importância procurando a autarquia
promover, em cada ano, o acesso a ações de formação que
desenvolvam uma mudança positiva e permitam a aquisição de
competências necessárias para o desempenho ou aperfeiçoamento
da função que cada um deles desempenha.

Plano de Formação
2012-2013

- Regras de higiene e segurança no serviço de almoços
- Plataforma de Ensino Assistido
- Formação complementar de motoristas de transporte coletivo de

crianças
- Certificação de motoristas de veículos pesados de passageiros -

CAM
- Educação – Atribuição e competências das autarquias locais
- Excel – Nível II
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Fun Férias Desportivas

Provas de Natação
Desporto Escolar

Corta Mato Escolar

II Gala do Desporto

ATL à Beira Mar

Comemoração de Dias
Temáticos
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Empreendedorismo

DESIGNAÇÃO
Projeto “empresa”

Breve Descrição Os alunos reúnem capital através der venda de títulos de participação, criam

um produto ou serviço, colocam-no no mercado e por último liquidam a

operação e pagam os dividendos aos titulares

Ao longo de um ano letivo os alunos experienciam o dia-a-dia de uma

empresa. Em cada uma das etapas do ciclo empresarial estarão a

desenvolver uma competência empreendedora fundamental para o seu

futuro.

Objetivo(s) Criar uma Mini-Empresa com a ajuda de um voluntário e de um professor

Grupo Alvo Escolas Publicas

Nível de Ensino Secundário

Local de Execução Escola Secundária Fernando Namora

Calendarização Novembro a Junho

Entidade Promotora Gabinete de apoio ao empreendedorismo da Câmara Municipal de Condeixa

e CIM-BM

Serviço Responsável Divisão de Apoio ao Urbanismo

Contacto Rua Lopo Vaz

3150 Condeixa-a-Nova
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Plano Local de Promoção de Acessibilidades – Peão é Rei

DESIGNAÇÃO
Concerto Som e Silêncio

Breve Descrição Concerto acústico e pedagógico, em que a cantora Paula Teixeira apresenta

temas musicais a crianças, convidando-as a viajar por dois mundos

aparentemente opostos, numa comunhão entre a Musica e a Língua Gestual

Portuguesa. As crianças são levadas a descobrir novos horizontes de

aprendizagem e partilha, dando um novo significado à palavra Comunicação.

Nesta ação serão desenvolvidas várias dinâmicas pedagógicas, artísticas e

lúdicas, adaptadas ao público-alvo, dando espaço e liberdade para responder

às expectativas e curiosidades dos espectadores.

Objetivo(s) Constituir a consciencialização e educação social das crianças através da

promoção da igualdades de direitos e oportunidades, valorizando as

diferenças.

Promover a educação inclusiva, recorrendo à mais universal de todas as

linguagens – a música.

Grupo Alvo Escolas Publicas

Nível de Ensino Pré-escolar

Local de Execução Cine-Teatro de Condeixa-a-Nova

Calendarização 25 de Outubro de 2012

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Divisão de Apoio ao Urbanismo

Contacto Rua Lopo Vaz

3150 Condeixa-a-Nova
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Plano local de Promoção de Acessibilidades – Peão é Rei

DESIGNAÇÃO
Falar da Acessibilidade pelo Desenho

Breve Descrição Abordagem inicial do projeto RAMPA seguida de uma explicação das noções

de acessibilidade: conceito de mobilidade condicionada, obstáculos e inclusão

social.

Num segundo momento convidam-se as crianças a fazer um desenho sobre

esta temática.

Posteriormente, os desenhos serão organizados e apresentados numa

exposição.

Objetivo(s) Sensibilizar em contexto sala de aula, durante o período de Atividade de

Enriquecimento Curricular, as crianças para as questões de acessibilidade.

Mobilizar os pais, através dos filhos, para as questões de acessibilidade

Grupo Alvo Crianças do 1º ciclo das Escolas Publicas da área do Plano (EB1 nº 1 e EB1

nº3)

Nível de Ensino 1º Ciclo do ensino básico

Local de Execução EB1 nº1 e EB1 nº3

Calendarização Início a 12 de Dezembro (exposição patente até 31 janeiro)

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Divisão de Apoio ao Urbanismo

Contacto Rua Lopo Vaz

3150 Condeixa-a-Nova

57

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Plano local de Promoção de Acessibilidades – Peão é Rei

DESIGNAÇÃO
Falar da Acessibilidade pelo Desenho

Breve Descrição Abordagem inicial do projeto RAMPA seguida de uma explicação das noções

de acessibilidade: conceito de mobilidade condicionada, obstáculos e inclusão

social.

Num segundo momento convidam-se as crianças a fazer um desenho sobre

esta temática.

Posteriormente, os desenhos serão organizados e apresentados numa

exposição.

Objetivo(s) Sensibilizar em contexto sala de aula, durante o período de Atividade de

Enriquecimento Curricular, as crianças para as questões de acessibilidade.

Mobilizar os pais, através dos filhos, para as questões de acessibilidade

Grupo Alvo Crianças do 1º ciclo das Escolas Publicas da área do Plano (EB1 nº 1 e EB1

nº3)

Nível de Ensino 1º Ciclo do ensino básico

Local de Execução EB1 nº1 e EB1 nº3

Calendarização Início a 12 de Dezembro (exposição patente até 31 janeiro)

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Divisão de Apoio ao Urbanismo

Contacto Rua Lopo Vaz

3150 Condeixa-a-Nova

57

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Plano local de Promoção de Acessibilidades – Peão é Rei

DESIGNAÇÃO
Falar da Acessibilidade pelo Desenho

Breve Descrição Abordagem inicial do projeto RAMPA seguida de uma explicação das noções

de acessibilidade: conceito de mobilidade condicionada, obstáculos e inclusão

social.

Num segundo momento convidam-se as crianças a fazer um desenho sobre

esta temática.

Posteriormente, os desenhos serão organizados e apresentados numa

exposição.

Objetivo(s) Sensibilizar em contexto sala de aula, durante o período de Atividade de

Enriquecimento Curricular, as crianças para as questões de acessibilidade.

Mobilizar os pais, através dos filhos, para as questões de acessibilidade

Grupo Alvo Crianças do 1º ciclo das Escolas Publicas da área do Plano (EB1 nº 1 e EB1

nº3)

Nível de Ensino 1º Ciclo do ensino básico

Local de Execução EB1 nº1 e EB1 nº3

Calendarização Início a 12 de Dezembro (exposição patente até 31 janeiro)

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Divisão de Apoio ao Urbanismo

Contacto Rua Lopo Vaz

3150 Condeixa-a-Nova



ÁREA DE INTERVENÇÃO
Plano local de Promoção de Acessibilidades – Peão é Rei

DESIGNAÇÃO
Percurso sensorial/radical

Breve Descrição Depois de uma abordagem inicial explicando o projeto RAMPA, abordam-se

as noções de acessibilidade: conceito de mobilidade condicionada, obstáculos

e inclusão social.

Num segundo momento convidam-se as crianças e jovens a vestir a pele de

uma pessoa com mobilidade física, visual e auditiva reduzida. Serão

facultados vendas e bastões, cadeiras de rodas, bengalas e canadianas,

tampões auriculares e fatos de envelhecimento.

Os participantes serão acompanhados por pessoas com mobilidade

condicionada que explicam como se superam os obstáculos promovendo o

diálogo e transmissão de conhecimentos e experiências de vida.

Concluído o percurso, os jovens serão convidados a inscreverem-se como

‘polícias dos passeios’, ou seja, a comprometerem-se na sua vida futura a

zelar para que não se criem obstáculos nos passeios.

Será ainda pedido aos jovens que redijam um breve texto sobre a

experiência, com o objetivo de reunir trabalhos para a realização de

concurso literário.

Objetivo(s) Sensibilizar para as questões da acessibilidade através da simulação de

incapacidades num percurso previamente definido e delimitado.

Compreender as dificuldades das pessoas de mobilidade condicionada.

Grupo Alvo Jovens dos 2º e 3º ciclos das Escolas Publicas da área-plano (EB1 n.º 2 e

Escola Secundaria Fernando Namora).

Nível de Ensino 2º, 3º ciclos e secundário

Local de Execução Praça da República

Calendarização 11 a 15 de Março

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Divisão de Apoio ao Urbanismo

Contacto Rua Lopo Vaz

3150 Condeixa-a-Nova
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Cidadania, desenvolvimento Vocacional e Pessoal

DESIGNAÇÃO
Intervenção Comunitária e Meio Escolar (atividade integrada na III Semana Sénior)

Breve Descrição Workshop na Escola Secundária Fernando Namora com a participação de

seniores e alunos do curso Psico Social e de Turismo.

Serão debatidos vários conceitos sobre o envelhecimento, facultando alguns

seniores testemunho sobre a participação nas diversas atividades

promovidas pela autarquia.

Objetivo(s) Promover a intergeracionalidade e o contributo juvenil para um

envelhecimento ativo

Proporcionar conhecimentos e informação sobre as medidas de apoio

concelhias à população sénior

Contribuir para o desenvolvimento de competências no âmbito do

envelhecimento

Grupo Alvo Escolas Publicas

Nível de Ensino Ensino Profissional

Local de Execução Escola Secundaria Fernando Namora

Calendarização 16 de Outubro

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Serviço de Ação Social e Saúde

Rua Dr. Simão da Cunha, nº37

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239940142
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Cidadania, desenvolvimento Vocacional e Pessoal

DESIGNAÇÃO
Seminário “re”pensar o Envelhecimento (atividade integrada na III Semana Sénior)

Breve Descrição Realização de seminário, nas instalações da Pousada de Santa Cristina, com

a participação de técnicos, dirigentes e alunos dos estabelecimentos de

ensino, quer a nível local quer regional, onde serão debatidas temáticas

diversas no âmbito do envelhecimento, enquadradas no Ano Europeu do

Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações.

Haverá lugar a um momento cultural com a participação de seniores.

Objetivo(s) Promover a análise do envelhecimento em Portugal e na Europa

Divulgar novas políticas de apoio à população sénior

Estimular o debate e discussão em relação ao envelhecimento ativo

Facultar troca de experiências

Grupo Alvo Escolas públicas e privadas, famílias, alunos do ensino superior

Nível de Ensino Todos

Local de Execução Pousada de Santa Cristina de Condeixa-a-Nova

Calendarização 18 de Outubro

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Serviço de Ação Social e Saúde

Rua Dr. Simão da Cunha, nº37

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239940142
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Cidadania, desenvolvimento Vocacional e Pessoal

DESIGNAÇÃO
Exposição Itinerante de Educação Financeira

Breve Descrição O projeto Educação+ Financeira é uma iniciativa conjunta do PmatE-Projeto

Matemática Ensino, da Universidade de Aveiro, e da Caixa Geral de

Depósitos, com o objetivo de sensibilizar, estimular e mobilizar os jovens com

idades entre os 7 e os 17 anos para as questões de educação financeira

Objetivo(s) Despertar a curiosidade, o espirito critico e o interesse aos alunos de forma

a leva-los a aprofundar conhecimentos, a desenvolver atitudes e a adotar

comportamentos responsáveis de cidadania.

Grupo Alvo Escolas públicas

Nível de Ensino 1ºciclo, 2º e 3ºs ciclos e Secundário

Local de Execução EBnº2 de Condeixa-a-Nova

Calendarização 22 a 24 de Janeiro

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Gabinete de Educação

Largo Artur Barreto

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239949120

edu.tecnicos@cm-condeixa.pt
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal

DESIGNAÇÃO
Conferência “Educação Financeira: é comigo?”

Breve Descrição Conferencia onde serão debatidas questões de educação financeira

Objetivo(s) Reforçar a sensibilização dos agentes educativos locais a quem cabe um

papel fundamental no desenvolvimento da educação financeira

Grupo Alvo Pais, professores, autarcas, funcionários municipais e outros quadros

Nível de Ensino Secundário e Universitário

Local de Execução Biblioteca Municipal

Calendarização 23 de Janeiro

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Gabinete de Educação

Largo Artur Barreto

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239949120

edu.tecnicos@cm-condeixa.pt

mailto:tecnicos@cm-condeixa.pt
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal

DESIGNAÇÃO
Dia da Família

Breve Descrição Dia em que as famílias do concelho podem em conjunto usufruir de uma

variedade de atividades lúdicas e culturais que visam reforçar a união entre

pais e filhos e destes com a restante comunidade

Objetivo(s) Sensibilizar a comunidade para a importância da família alertando-a para as

suas funções e evitando possíveis conflitos no seio familiar;

Promover o lazer e o convívio familiar

Grupo Alvo Escolas públicas, privadas e famílias

Nível de Ensino Todos

Local de Execução Parque Verde

Calendarização 19 de Maio

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Serviço de Ação Social e Saúde

Rua Dr. Simão da Cunha, nº37

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239940142
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Promoção do Livro da Leitura e da Escrita

DESIGNAÇÃO
Promoção da Leitura

Breve Descrição Os Jardins de Infância que o solicitam são transportados em veículo

camarário para a Biblioteca Municipal onde as crianças têm possibilidade de

participar numa sessão dinamizada por animadora socioeducativa.

Objetivo(s) Incentivar o gosto pela leitura.

Favorecer o espirito crítico e criativo.

Grupo Alvo Escolas Publicas

Nível de Ensino Pré-escolar e 1º ciclo

Local de Execução Biblioteca Municipal de Condeixa-a-Nova

Calendarização Novembro 2012 a Junho 2013

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Biblioteca Municipal

Contacto 239940140
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Promoção do Livro da Leitura e da Escrita

DESIGNAÇÃO
Projeto 30 livros, 30 dias

Breve Descrição Conjuntos de maletas itinerantes, constituídas por coleções de 30 livros, que
permanecem 30 dias numa Escola/Jardim-de-Infância do concelho que não
possua biblioteca escolar. De 30 em 30 dias, a equipa da Biblioteca
Municipal faz rodar as maletas pelas Escolas/Jardins-de-Infância,
apresentando uma dramatização na última escola visitada.

Objetivo(s) Proporcionar a manipulação e o contacto com o livro e com um conjunto de
meios que enriqueçam o percurso escolar dos alunos, fomentando o gosto
pela leitura;
Possibilitar o alargamento do âmbito e da qualidade das práticas
pedagógicas dos agentes educativos, oferecendo um conjunto de
possibilidades que induzam o recurso ao livro e à leitura como elementos
estruturantes do percurso cultural e formativo dos alunos;
Desenvolver um conjunto de literacias diversas, numa perspetiva de
formação ao longo da vida.

Grupo Alvo Escolas públicas
Nível de Ensino Pré-escolar e 1º ciclo

Local de Execução Biblioteca Municipal de Condeixa-a-Nova
Calendarização Novembro 2012 a Junho 2013

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
Serviço Responsável Biblioteca Municipal

Contacto 239940140
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Promoção do Livro da Leitura e da Escrita

DESIGNAÇÃO
Concurso “Poesia na Biblioteca”

Breve Descrição No intuito de criar e consolidar hábitos de leitura e de escrita e promover a

poesia em língua portuguesa, A Biblioteca Municipal instituiu em 2001 o

concurso “Poesia na Biblioteca”

Objetivo(s) Desenvolver competências ao nível da escrita criativa e literária

Promover a expressão escrita, especialmente a poesia em Língua

Portuguesa

Estimular a criatividade e a imaginação

Grupo Alvo Concorrentes maiores de 18 anos

Nível de Ensino Não aplicável

Local de Execução Biblioteca Municipal de Condeixa-a-Nova

Calendarização Receção de poemas - 28 de Janeiro a 15 de Fevereiro

Publicação dos poemas vencedores no site da Câmara e em marcadores de

livros – 21 de Março

Sessão de entrega de prémios – 5 Abril

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Biblioteca Municipal

Contacto 239940140



67

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Promoção do Livro da Leitura e da Escrita

DESIGNAÇÃO
Ateliês de Verão

Breve Descrição Dinamização de diversos Ateliês pedagógicos e culturais dirigidos a todas a

várias faixas etárias. (Programação atualizada e disponível em Junho de

2013)

Objetivo(s) Estimular a curiosidade para o livro, através do desenvolvimento de

processos criativos em contextos de recreação.

Potenciar o papel da Biblioteca Municipal enquanto agente promotor de

cultura.

Proporcionar momentos de lazer em torno de atividades lúdico-pedagógicas.

Grupo Alvo Escolas Publicas e Privadas

Nível de Ensino Todas as faixas etárias

Local de Execução Biblioteca Municipal de Condeixa-a-Nova

Calendarização Férias de verão

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Biblioteca Municipal

Contacto 239940140
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Promoção do Livro da Leitura e da Escrita
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Desporto e Saúde/Animação e Tempos Livres

DESIGNAÇÃO
Fun Férias Desportivas

Breve Descrição Campo de férias com um programa de atividades desportivas e lúdicas que

permite a ocupação saudável dos tempos livres das férias de Verão, Natal e

Páscoa.

Estas atividades a decorrer na Piscina Municipal, Pavilhão Municipal e

Parque Verde permitem proporcionar às crianças e jovens o contacto com

vários desportos, contribuindo assim, para o seu desenvolvimento, e

utilizando as infra-estruturas desportivas municipais como espaços de

formação desportivas das gerações mais novas do Município

Objetivo(s) Responder às necessidades de ocupação das crianças no tempo livre das

férias escolares;

Despertar nas crianças o gosto pela atividade física;

Oferecer um espaço de atividades com função formativa, ocupando o tempo

livre das crianças a par do tempo laboral dos encarregados de educação.

Grupo Alvo Escolas públicas e privadas

Nível de Ensino 1ºe 2ºciclos

Local de Execução Piscinas Municipais, Pavilhão Municipal, Parque Verde

Calendarização Interrupções letivas

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Gabinete de Desporto – Desporto e Associativismo

Contacto Piscinas Municipais de Condeixa

Bairro do Ciclo | 3150-122 Condeixa-a-Nova

239 940 003

gdesporto@cm-condeixa.pt

mailto:gdesporto@cm-condeixa.pt
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Desporto e Saúde/Animação e Tempos Livres

DESIGNAÇÃO
Provas de Natação do Desporto Escolar

Breve Descrição Provas de natação realizadas no âmbito do desporto escolar promovidas

pela Escola Fernando Namora.

Pontualmente ocorrem competições entre escolas do distrito.

Objetivo(s) Promover o desporto escolar

Dinamizar atividades de carácter competitivo entre escolas;

Aumentar o índice de praticantes da modalidade promovendo o

desenvolvimento físico geral dos atletas, de uma forma equilibrada e

harmoniosa.

Grupo Alvo Escolas Publicas

Nível de Ensino 2.º e 3.º Ciclos

Local de Execução Piscinas Municipais

Calendarização Finais dos períodos letivos

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Gabinete de Desporto – Desporto e Associativismo

Contacto Piscinas Municipais de Condeixa

Bairro do Ciclo | 3150-122 Condeixa-a-Nova

239 940 003

gdesporto@cm-condeixa.pt
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Desporto e Saúde/Animação e Tempos Livres

DESIGNAÇÃO
Provas de Natação do Desporto Escolar
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239 940 003
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Desporto e Saúde/Animação e Tempos Livres
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Desporto e Saúde/Animação e Tempos Livres

DESIGNAÇÃO
Corta Mato Escolar

Breve Descrição Prova de corta-mato do calendário desportivo anual da Associação Distrital

de Atletismo de Coimbra para os escalões mais jovens que permite o

apuramento para o Campeonato Nacional Escolar.

Objetivo(s) Proporcionar a prática da corrida a praticantes dos escalões etários mais

jovens, dando-lhe a oportunidade de uma prática regular desta modalidade.

Estreitar laços de maior relacionamento inter-concelhio;

Contribuir, através da prática da corrida, para a formação desportiva e social

dos jovens

Contribuir para a prospeção de valores na disciplina da corrida.

Grupo Alvo Escolas públicas

Nível de Ensino 1.º 2.º e 3.º ciclos

Local de Execução Junto ao Estádio Municipal

Calendarização 17 de Fevereiro de 2013

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Gabinete de Desporto – Desporto e Associativismo

Contacto Piscinas Municipais de Condeixa

Bairro do Ciclo | 3150-122 Condeixa-a-Nova

239 940 003

gdesporto@cm-condeixa.pt

mailto:gdesporto@cm-condeixa.pt
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Desporto e Saúde/Animação e Tempos Livres

DESIGNAÇÃO
II Gala do Desporto – Atividade Físico-Desportiva no 1º Ciclo do Ensino Básico

Breve Descrição Provas desportivas realizadas no estádio municipal

Objetivo(s) Estreitar laços de maior relacionamento inter-concelhio;

Contribuir, através da prática desportiva, para a formação desportiva e

social dos jovens

Dar visibilidade ao trabalho efetuado a nível desportivo no âmbito das

Atividades de Enriquecimento Curricular

Grupo Alvo Escolas públicas

Nível de Ensino 1º Ciclo do ensino básico

Local de Execução Estádio municipal

Calendarização Data a definir

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Gabinete de Desporto – Desporto e Associativismo

Contacto Piscinas Municipais de Condeixa

Bairro do Ciclo | 3150-122 Condeixa-a-Nova

239 940 003

gdesporto@cm-condeixa.pt
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Desporto e Saúde/Animação e Tempos Livres

DESIGNAÇÃO
ATL à Beira Mar

Breve Descrição Colónia de Férias para crianças económica e socialmente mais

desfavorecidas do concelho, com idades compreendidas entre os 6 e os 12

anos.

A Colónia tem a duração de uma semana com idas e regressos diários, para

a Figueira da Foz e zonas limítrofes, proporcionando às crianças estadia na

praia.

Objetivo(s) Permitir o acesso a ferias à Beira Mar a crianças que pertencem a

agregados familiares carenciados

Grupo Alvo Crianças carenciadas matriculadas nas escolas do 1º CEB e acompanhadas

no âmbito da CPCJ, RSI, Ação Social

Nível de Ensino 1º Ciclo do ensino básico

Local de Execução Figueira da Foz e áreas limítrofes

Calendarização 24 a 28 de junho (previsível)

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Serviço de Ação Social e Saúde

Rua Dr. Simão da cunha, nº37

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239940142
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Desporto e Saúde/Animação e Tempos Livres

DESIGNAÇÃO
Comemoração de Dias Temáticos

Breve Descrição Programa realizado ao longo do a:

Dia Mundial da Poesia

Dia Internacional do Livro Infantil

Aniversário do Fernando Namora

Dia Mundial da Imprensa

Dia Mundial da Criança

Dia Mundial das Bibliotecas

Dia Mundial dos Avós

Dia Internacional da Música

Objetivo(s) Complementar as atividades de educação com a comemoração de dias

temáticos que servem de mote à exploração de aspetos etnográficos e de

conservação do património cultural.

Grupo Alvo Jardins-de-infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo;

famílias

Nível de Ensino Pré-escolar; 1º, 2º, 3º ciclos; secundário

Local de Execução Equipamentos municipais e outros

Calendarização Ao longo do ano

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço(s) Responsável(eis) Biblioteca Municipal

Gabinete de Desporto

Contacto 239949120

239 940 003
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Arte e Cultura

DESIGNAÇÃO
A profissão de fotógrafo – conhecer Condeixa através da obra de Varela Pècurto

Breve Descrição Permitir ao público o acesso a uma perspetiva da história de Condeixa

(pessoas, festas, monumentos e paisagens) tendo por base uma recolha

fotográfica efetuada por Eduardo Francisco Varela Pècurto

Objetivo(s) Compreender a Historia de Condeixa tendo por base a fotografia

Perceber a evolução da história da Vila

Grupo Alvo Jardim-de-infância; escolas públicas e privadas; famílias,

Nível de Ensino Pré-escolar; 1º, 2º, 3º ciclos; secundário

Local de Execução A definir

Calendarização A definir

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviços Responsável Gabinete de Educação

Largo Artur Barreto

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239949120



75

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Arte e Cultura

DESIGNAÇÃO
Festival da Juventude

Breve Descrição A autarquia de Condeixa-a-Nova possui protocolos de geminação com

Bretten (Alemanha), Longjumeau (França), e Pontypool (País de Gales) que

celebram entre si anualmente, em sistema de rotatividade, um Festival da

Juventude em que participam cerca de 50 pessoas (10 participantes de

cada País) entre jovens e monitores.

Durante uma semana, os participantes conhecem a vila onde se encontra a

decorrer o festival através de um programa elaborado pelo Município de

acolhimento. Este ano o Festival da Juventude irá decorrer em Pontypool,

Pais de Gales.

Objetivo(s) Promover intercâmbio linguístico cultural e social entre os jovens das vilas

geminadas

Proporcionar aos jovens o contacto com modos de vida diversos

Premiar os melhores alunos do Secundário do Concelho

Dar a conhecer à comunidade educativa os protocolos de geminação

existentes

Grupo Alvo Escolas Publicas

Nível de Ensino Secundário

Local de Execução Pontypool

Calendarização Agosto (data a definir]

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Serviço de Geminações

Largo Artur Barreto

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239949120
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
Cerimónia de atribuição de prémios aos melhores alunos no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular

Breve Descrição A autarquia assume-se como a entidade promotora do programa de

generalização do ensino do inglês e de outras atividades de enriquecimento

curricular desde 2006. Neste sentido pretende através da realização de

cerimonia oficial reconhecer e premiar os melhores alunos no âmbito das

atividades de Enriquecimento curricular nas diferentes áreas (inglês, musica,

atividade física e desportiva)

Objetivo(s) Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido no âmbito das Atividades de

enriquecimento curricular

Reconhecer e premiar as aptidões adquiridas pelos alunos

Grupo Alvo Escolas públicas

Nível de Ensino 1º CEB

Local de Execução Cineteatro

Calendarização Maio (data a definir]

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Gabinete de Educação

Largo Artur Barreto

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239949120
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
Arco Iris à Mesa

Breve Descrição A alimentação saudável assume-se cada vez mais como um pilar essencial

no contexto da promoção e bem-estar e saúde infantil e juvenil.

É a seleção variada de alimentos constituintes dos mais diversos grupos

alimentares, selecionados em porções adequadas, que determinam o

equilíbrio alimentar/nutricional.

Pretende-se, por isso, implementar um programa de promoção de

alimentação saudável aos alunos do 1º CEB que lhes permita alterar

inadequados hábitos alimentares e incentivar a ingestão de novas

combinações alimentares mais salutares.

Objetivo(s) Sensibilizar os alunos para a importância de uma alimentação saudável

Promover o pequeno-almoço e lanche enquanto refeições fundamentais

Dotar os alunos de conhecimentos que lhes permitam escolher alimentos

saudáveis

Grupo Alvo Turmas da EB1 Nº3

Nível de Ensino 1º CEB

Local de Execução Centro Educativo de Condeixa (EB1 nº 3 de Condeixa]

Calendarização 9 Sessões

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Gabinete de Educação

Largo Artur Barreto

3150 - 120 Condeixa-a-Nova

Contacto 239949120
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
“ A conversar Também se Aprende”

Breve Descrição Programa de introdução às temáticas da Educação Social a desenvolver com

o 4ºC da EB1 Nº3 de Condeixa-a-Nova.

Objetivo(s) Fomentar a autonomia, a participação ativa, a reflexão e o espírito critico

sobre temáticas associadas à educação e cidadania, numa perspetiva de

responsabilização e de respeito por si e pelo outro;

Promover o conhecimento de valores de solidariedade, amizade, cooperação

e interajuda;

Estimular o conhecimento e valorização de diferentes formas de

comunicação (comunicação verbal e não verbal)

Promover o conhecimento sobre os Direitos da Criança, através da

apresentação dos princípios gerais e dos direitos consagrados na

Declaração Universal dos Direitos da Criança;

Grupo Alvo Turma 4ºC da EB1 Nº3

Nível de Ensino 1º CEB

Local de Execução Centro Educativo de Condeixa

Calendarização 1º Semestre do ano letivo 2012-2013

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Serviço de Ação Social e Saúde

Rua Dr. Simão da Cunha, nº37

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239940142
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
Expressão Visual e Plástica

Breve Descrição A Educação Visual e Plástica no 1º CEB desenvolve a perceção

sensorial/cognitiva, o espírito crítico, o pensamento criativo e o processo de

expressão/comunicação, convertendo-se simultaneamente num meio para a

iniciação das aprendizagens básicas: leitura e escrita.

Pretende-se com este programa incutir nos alunos algumas competências,

de uma forma lúdica.

Objetivo(s) Compreender a importância das expressões como meio de representação e

comunicação visual;

Aplicar os elementos estruturais da linguagem plástica e as suas interações

na construção de mensagens visuais;

Proporcionar experiências de aprendizagem lúdico-didáticas;

Explorar os diferentes materiais e técnicas de representação da forma

pictórica e escultórica. Promover a cooperação;

Despertar a curiosidade, participação e interação;

Estimular a criatividade e a capacidade de improvisação;

Desenvolver o espírito crítico na apreciação do trabalho realizado

individualmente e em grupo.

Grupo Alvo 1º C da EB1 nº 3 de Condeixa

Nível de Ensino 1º CEB

Local de Execução Centro Educativo

Calendarização Ano letivo 2012/13

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Serviço de Ação Social e Saúde

Rua Dr. Simão da Cunha, nº37

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239940142
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
Expressão Visual e Plástica
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
Histórias…do Património

Breve Descrição Apresentação do Património Cultural do concelho de Condeixa-a-Nova com

recurso a histórias Infantis, jogos pedagógicos, audiovisuais, PowerPoint

entre outros.

Objetivo(s) Incentivar a pesquisa individual e coletiva como forma de descoberta dos

principais monumentos da região;

Mostrar a importância da preservação do património cultural recorrendo a

histórias Infantis;

Motivar para a aprendizagem através do recurso a meios didáticos.

Grupo Alvo 2ºA da EB1 Nº1 de Condeixa

Nível de Ensino 1º Ciclo do Ensino Básico

Local de Execução Escola Básica nº1 Condeixa-a-Nova

Calendarização Ano Letivo 2012/2013

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Biblioteca Municipal de Condeixa-a-Nova

Contacto 239940140
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
“Histórias … em Cena…”

Breve Descrição “Era uma vez, há muito, muito tempo”… e é desta forma que muitas vezes

iniciam as histórias infantis e o despertar para um mundo mágico.

Estas histórias são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e pessoal

das crianças. Através delas, os mais pequenos poderão entender um pouco

melhor o dia-a-dia, desenvolver sentimentos, a criatividade e aprender a lidar

com as emoções.

Com o projeto “Histórias …em Cena…”, pretende-se apresentar ao público

infantil um leque variado de histórias, que expressem sentimentos e

permitam desenvolver a criatividade, a imaginação e as competências

pessoais relacionais.

Objetivo(s) Ampliar de forma descontraída e informal os conhecimentos e a curiosidade

dos alunos pelos múltiplos temas do mundo que os rodeia;

Compreender, reproduzir e recriar contos, mostrando atitudes de avaliação.

Exprimir sentimentos, desejos e ideias, mediante a linguagem oral;

Despertar o interesse pelas distintas temáticas com que as crianças

convivem no seu dia-a-dia;

Desenvolver a capacidade de observação individual e em grupo;

Compreender breves relatos ou textos narrativos, transmitidos oralmente.

Interpretar contos com ritmo e entoação adequados;

Exprimir oralmente fatos, ideias, sentimentos e vivências básicas, mediante

descrições, narrações ou expressões;

Participar em diálogos e conversações de grupo.

Grupo Alvo 1º A da EB1 Nº1 de Condeixa

Nível de Ensino 1º CEB

Local de Execução Escola Básica nº1 Condeixa-a-Nova

Calendarização Ano Letivo 2012/2013

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Biblioteca Municipal de Condeixa-a-Nova

Contacto 239940140
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Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
“Histórias … em Cena…”

Breve Descrição “Era uma vez, há muito, muito tempo”… e é desta forma que muitas vezes

iniciam as histórias infantis e o despertar para um mundo mágico.

Estas histórias são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e pessoal

das crianças. Através delas, os mais pequenos poderão entender um pouco

melhor o dia-a-dia, desenvolver sentimentos, a criatividade e aprender a lidar

com as emoções.

Com o projeto “Histórias …em Cena…”, pretende-se apresentar ao público

infantil um leque variado de histórias, que expressem sentimentos e

permitam desenvolver a criatividade, a imaginação e as competências

pessoais relacionais.

Objetivo(s) Ampliar de forma descontraída e informal os conhecimentos e a curiosidade

dos alunos pelos múltiplos temas do mundo que os rodeia;

Compreender, reproduzir e recriar contos, mostrando atitudes de avaliação.

Exprimir sentimentos, desejos e ideias, mediante a linguagem oral;

Despertar o interesse pelas distintas temáticas com que as crianças

convivem no seu dia-a-dia;

Desenvolver a capacidade de observação individual e em grupo;

Compreender breves relatos ou textos narrativos, transmitidos oralmente.

Interpretar contos com ritmo e entoação adequados;

Exprimir oralmente fatos, ideias, sentimentos e vivências básicas, mediante

descrições, narrações ou expressões;

Participar em diálogos e conversações de grupo.

Grupo Alvo 1º A da EB1 Nº1 de Condeixa

Nível de Ensino 1º CEB

Local de Execução Escola Básica nº1 Condeixa-a-Nova

Calendarização Ano Letivo 2012/2013

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Biblioteca Municipal de Condeixa-a-Nova

Contacto 239940140



ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
Turismo e Casa Museu

Breve Descrição “Turismo e a Casa Museu” possibilita a concretização de atividades

lúdico/didáticas ativas, diversificadas e socializadas, numa perspetiva

construtiva e interdisciplinar de modo a estimular o desenvolvimento das

competências dos alunos.

As sessões terão recurso a material didático diverso adequado aos temas e

às fachas etárias em questão.

Objetivo(s) Comprovar a importância dos recursos patrimonial, histórico, cultural e

natural do concelho para que se verifique uma exploração assim esses

sustentável;

Possibilitar que os alunos resgatem factos e dados para a valorização da sua

cultura.

Grupo Alvo 3ºA da EB1 Nº1 de Condeixa

Nível de Ensino 1º CEB

Local de Execução Escola Básica nº1 Condeixa-a-Nova

Calendarização Ano Letivo 2012/2013

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Biblioteca Municipal de Condeixa-a-Nova

Contacto 239940140
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
Introdução à Informática

Breve Descrição Numa sociedade cada vez mais dependente das ferramentas informáticas, o

ensino das tecnologias de informação e comunicação nos primeiros anos de

escolaridade é benéfico para o desenvolvimento dos alunos que ao iniciarem

numa fase inicial esta aprendizagem consolidam conhecimentos

imprescindíveis na vida futura.

Objetivo(s) Aprofundar o conhecimento de informática dos alunos do 1º ciclo

Grupo Alvo 3º A da EB1 nº1 de Condeixa

Nível de Ensino 1º CEB

Local de Execução EB1 Nº1

Calendarização Ano letivo 2012/2013

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Gabinete de Educação

Largo Artur Barreto

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239949120
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular
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Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Gabinete de Educação

Largo Artur Barreto

3150 Condeixa-a-Nova

Contacto 239949120
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
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Contacto 239949120



ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
Eco-Hortas

Breve Descrição Conceção e desenvolvimento de programa de criação de Eco-hortas nas

escolas do concelho.

1ª Fase: uma turma do Centro Educativo de Condeixa-a-Nova

2ª Fase (2012-2013): possibilidade de extensão a outras escolas do

concelho

Realização de aulas semanais de formação da comunidade escolar

Edição de uma folha informativa para divulgação das atividades e resultados

do projeto

Objetivo(s) Aprender a respeitar a natureza e os seres vivos vegetais como fonte de

vida;

Praticar o cultivo em modo de produção biológico;

Incentivar nos alunos o gosto pelo contacto com a terra;

Sensibilizar e educar a comunidade escolar para o respeito e defesa do

ambiente;

Fomentar a horticultura sustentável e biológica como atividade de lazer e

agricultura de subsistência;

Potenciar a utilização da compostagem e reforçar a sua importância

relativamente às questões relacionadas com os resíduos

Desenvolver a expressão oral e escrita com introdução de novos vocábulos;

Valorizar o espírito de trabalho em grupo

Articular as diversas atividades com os conteúdos curriculares

Grupo Alvo Comunidade escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico [em particular o 3º B da

Ebnº3 de Condeixa]

Nível de Ensino 1º Ciclo do Ensino Básico

Local de Execução Escolas do 1º ciclo do concelho com espaço exterior

Calendarização Ano letivo em curso

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos

Contacto Rua Lopo Vaz

3150 Condeixa-a-Nova
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular

DESIGNAÇÃO
Projeto Proteção Civil

Breve Descrição Conceção e desenvolvimento de programa letivo anual de proteção civil para

o 1º ciclo de ensino básico.

Abordagem diferenciada nos 3 períodos.

1ª Fase: segurança na escola

2ª Fase: segurança na natureza, riscos naturais e como evitá-los

3ª Fase: segurança em casa

Realização de aulas semanais de formação dos alunos.

Objetivo(s) Aprender o que é a Proteção Civil e quais os seus agentes;

O que são acidentes graves e catástrofes;

Implementar uma cultura de segurança na comunidade escolar;

Consciencializar as crianças e jovens para a necessidade de aumentar a

prevenção dos risco;

Fomentar  a participação dos alunos como agentes de mudança na família;

Aumentar os níveis de resiliência da população escolar face aos riscos;

Articular as diversas atividades com os conteúdos curriculares;

Grupo Alvo 3º A da EB1 nº3 de Condeixa

Nível de Ensino 1º CEB

Local de Execução Escolas do 1º ciclo do concelho com espaço exterior

Calendarização Ano letivo em curso

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Serviço Municipal de Proteção Civil

Contacto 918472927
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Enriquecimento Curricular
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Ambiente

DESIGNAÇÃO
Exposição itinerante “Casa do Ambiente ”

Breve Descrição Esta atividade é promovida pela ERSUC junto de todas as autarquias

abrangidas pelo seu sistema de gestão de resíduos.

Irá estar no concelho de Concelho de Condeixa-a-Nova entre o dia 8 e 11 de

Outubro 2012

A exposição consiste num camião tipo TIR, dentro do qual se desenvolvem

diversas atividades interativas sempre com o acompanhamento de

monitores especializados que irão esclarecer todas as dúvidas que surjam

ao longo da visita.

Para otimização desta atividade a autarquia coloca a disposição das escolas

interessadas em visitar a exposição meio de transporte entre a escola e a

exposição, em horário a definir.

Objetivo(s) Informar todos os participantes acerca do sistema de gestão de resíduos

sólidos urbanos, nomeadamente o funcionamento das estruturas e

processos de tratamento, valorização e deposição de resíduos em aterro,

Sensibilizar para a importância de separação de resíduos e promoção da

necessidade de redução da quantidade produzida de modo a minimizar o

envio para aterro

Grupo Alvo Esta iniciativa é direcionada para todos os munícipes que a pretendam visitar

destacando-se a população escolar.

Nível de Ensino Todos

Local de Execução Casa do Ambiente, junto ao Pavilhão Polidesportivo

Calendarização Semana de 8 a 12 de Outubro 2012

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova em parceria com a ERSUC

Serviço Responsável Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos

Contacto Rua Lopo Vaz

3150 Condeixa-a-Nova
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Ambiente

DESIGNAÇÃO
Não seja indiferente…ao passear o seu cão apanhe o presente

Breve Descrição Efetuar uma campanha de sensibilização junto dos proprietários dos animais

de companhia, sobre a necessidade de recolha dos dejetos caninos;

Realizar um desdobrável de informação para a população;

Efetuar cartazes de apoio à população, com toda a informação necessária;

Efetivar ação de sensibilização para os alunos dos terceiros e quartos anos

nas escolas EB1 nº1 e EB1 nº3 de Condeixa.

Objetivo(s) Consciencializar toda a população sobre a importância de recolherem os

dejetos caninos;

Mentalizar a população que os dejetos caninos são responsáveis pela

propagação de doenças graves, algumas das quais transmissíveis ao

Homem;

Consciencializar a população que esta temática constitui riscos não só para

o Homem, mas também para o Ambiente.

Estabelecer normas de procedimentos que visem a prevenção de doenças

com origem na temática referida;

Desenvolver ações de promoção de estilos de vida saudável através da

educação sanitária e cívica e através do envolvimento comunitário;

Atrair a atenção da população para esta temática;

Promover um município mais limpo e cuidado;

Promover boas práticas de gestão de limpeza dos espaços e ruas do

concelho.

Grupo Alvo Escolas do 1º ciclo da sede da vila

Nível de Ensino Alunos do 3º e 4ºano do 1º ciclo

Local de Execução EB1 nº 1 e nº 3 de Condeixa-a-Nova

Calendarização 7 a 15 de Janeiro

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço(s) Responsável(eis) Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos

Contacto Rua Lopo Vaz

3150 Condeixa-a-Nova
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Efetivar ação de sensibilização para os alunos dos terceiros e quartos anos

nas escolas EB1 nº1 e EB1 nº3 de Condeixa.

Objetivo(s) Consciencializar toda a população sobre a importância de recolherem os

dejetos caninos;

Mentalizar a população que os dejetos caninos são responsáveis pela

propagação de doenças graves, algumas das quais transmissíveis ao

Homem;

Consciencializar a população que esta temática constitui riscos não só para

o Homem, mas também para o Ambiente.

Estabelecer normas de procedimentos que visem a prevenção de doenças

com origem na temática referida;

Desenvolver ações de promoção de estilos de vida saudável através da

educação sanitária e cívica e através do envolvimento comunitário;

Atrair a atenção da população para esta temática;

Promover um município mais limpo e cuidado;

Promover boas práticas de gestão de limpeza dos espaços e ruas do

concelho.

Grupo Alvo Escolas do 1º ciclo da sede da vila

Nível de Ensino Alunos do 3º e 4ºano do 1º ciclo

Local de Execução EB1 nº 1 e nº 3 de Condeixa-a-Nova

Calendarização 7 a 15 de Janeiro

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço(s) Responsável(eis) Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos

Contacto Rua Lopo Vaz

3150 Condeixa-a-Nova
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Ambiente

DESIGNAÇÃO
Compostagem Doméstica nas Escolas no Ensino Básico no Concelho

Breve Descrição Desenvolvimento do programa de compostagem doméstica nos jardins das

escolas do concelho.

1ª Fase: todas as escolas básicas (com terreno disponível),

2ª Fase (2010-2011): extensão aos Jardins de Infância

Disponibilização de compostores às escolas envolvidas;

Realização de ações de sensibilização / formação da comunidade escolar,

incluindo a participação dos docentes e funcionários;

Disponibilização de uma brochura sobre a forma de compostar e de

documento informativo.

Objetivo(s) Promover programas de compostagem doméstica nos jardins das escolas

do concelho

Contribuir para a diminuição da quantidade de resíduos (em particular de

matéria orgânica) recolhidos de forma indiferenciada

Incrementar a educação ambiental de toda a comunidade escolar (crianças,

professores e auxiliares) para a necessidade da redução da quantidade de

resíduos produzidos e enviados para aterro de acordo com a hierarquia das

operações de gestão de resíduos.

Produção de composto para o jardim da escola

Assegurar o envolvimento e participação dos encarregados de educação

Grupo Alvo 1º CEB e JI

Nível de Ensino Pré-escolar e 1º ciclo

Local de Execução Escolas do 1º ciclo do concelho

Calendarização Ano letivo em curso

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos

Contacto Rua Lopo Vaz

3150 Condeixa-a-Nova
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Ambiente

DESIGNAÇÃO
Programa Reciclar na Escola

Breve Descrição Este Programa consiste na existência de mini-ecopontos por todas as

Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim-de-infância. O mini-ecoponto é

composto por 2 contentores de 120 litros direcionado para a deposição

separada do papel/cartão e embalagens de plástico. A recolha destes

contentores é efetuada semanal ou quinzenalmente por um trabalhador da

DASU que encaminha os resíduos de embalagens de plástico para o

ecoponto existente no estaleiro e os resíduos de papel/cartão para o

Parque de Resíduos. A DASU elabora um relatório onde regista o número de

sacos recolhidos por escola de cada material e os problemas detetados na

recolha e separação dos materiais.

A recolha efetuada nas escolas não se limita apenas a estes dois fluxos,

sendo que sempre que solicitado são igualmente recolhidos outros resíduos

e encaminhados para o Parque de Resíduos, como por exemplo pilhas,

tinteiros e tampinhas de plástico.

Objetivo(s) Consciencializar toda a comunidade escolar do 1º CEB para importância da

separação seletiva de resíduos.

Proporcionar aos participantes que se sintam parte ativa da estratégia de

gestão de resíduos da autarquia.

Grupo Alvo Alunos, professores e auxiliares de educação das escolas do 1º CEB e JI do

Concelho de Condeixa-a-Nova. Com este projeto pretende-se igualmente

chegar aos encarregados de educação.

Nível de Ensino 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância

Local de Execução Escolas do 1º ciclo do concelho e Jardins de Infância

Calendarização Ano letivo em curso

Entidade Promotora Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Serviço Responsável Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos

Contacto Rua Lopo Vaz

3150 Condeixa-a-Nova
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ÁREA DE INTERVENÇÃO
Proteção Civil

DESIGNAÇÃO
Riscos e Catástrofes

Breve Descrição Encontro temático com apresentação por parte do Comandante Operacional

Municipal dos riscos naturais e tecnológicos do concelho de Condeixa-a-Nova.

Pretende-se, através de um diálogo baseado nas situações existentes no

concelho, apresentar os riscos e formas de mitigação contribuindo para a

implementação da cultura de segurança desejada e aumentando a

capacidade de resiliência dos jovens.

Objetivo(s) Criar conhecimento no domínio de riscos naturais e tecnológicos.

Grupo Alvo Escolas Publicas

Nível de Ensino Secundário

Local de Execução Escola Secundaria Fernando Namora

Calendarização 1º período - Riscos Naturais, 2º período - Riscos Tecnológicos, 3º período -

visita ao Campo Escola dos BVC em Bendafé

Entidade Promotora Clube de Proteção Civil da Escola Secundária Fernando Namora

Serviço Responsável Serviço Municipal de Proteção Civil

Contacto 918472927



91

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Proteção Civil

DESIGNAÇÃO
Simulacro

Breve Descrição Simulacro de evacuação com a criação de cenário de ameaça de bomba.

A atualidade nacional revela uma tensão crescente de insegurança pelo que

urge ampliar o âmbito dos simulacros realizados.

Desta forma, a realização de um simulacro com uma ameaça de bomba

pretende alargar conhecimentos e colocar em prática as ações a realizar de

forma a minimizar o impacto deste tipo de situação

Objetivo(s) Praticar procedimentos de evacuação.

Testar a ação do coordenador de segurança em situação de emergência.

Grupo Alvo Escolas Publicas

Nível de Ensino 2º e 3º CEB

Local de Execução EB nº2 de Condeixa

Calendarização 31 de Janeiro 2013

Entidade Promotora Coordenador de segurança do Agrupamento de Escolas de Condeixa

Serviço Responsável Serviço Municipal de Proteção Civil

Contacto 918472927
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Contactos Úteis

Serviços da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova Largo Artur Barreto
3150-124 Condeixa-a-Nova
www.cm-condeixa.pt
geral@cm-condeixa.pt
Telefone: 239 949 120

Gabinete de Educação Largo Artur Barreto
3150-124 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 949 120
edu_tecnicos@cm-condeixa.pt

Casa Museu Fernando Namora Largo Artur Barreto
3150 -124 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 949 120

Galeria de Arte Manuel Filipe Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 949 120

Biblioteca Municipal Rua Conde Ferreira
3150-157 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 940 140
biblioteca@cm-condeixa.pt

Mercado Municipal Telefone: 239945480

Piscinas Municipais Bairro do Ciclo | 3150-122 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 940 003
gdesporto@cm-condeixa.pt

Pavilhão Polidesportivo Municipal Telefone: 239 944 711

Posto de Turismo Centro Cívico de Condeixa
Praça do Município
Telefone: 239 944 037

Gabinete de Ação Social Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 940 142
Fax:239 945 739
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Serviços Públicos

Centro de Saúde de Condeixa-a-Nova Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 940 060

APPACDM Condeixa [Associação Portuguesa de
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental]

Bairro do Ciclo
3150-122 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 942 898
Fax: 239 942 884

Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova Rua Wenceslau Martins de Carvalho, Apartado 85
3150-148 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 949 150
Fax: 239 949 159
geral@scmcondeixa.pt

CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens em Risco)

Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 940 142
Fax:239 945 739

Rede Social de Condeixa Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 940 142
Fax:239 945 739

Casa de Saúde Rainha Santa Isabel Rua Padre Bento Menni
3150 – 146 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 949 070
Fax: 239 945 329

Correios Rua Dr. João Antunes
3150-137 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 940 650
Fax: 239 948 704

Finanças e Tesouraria Rua Dr. Simão da Cunha
3150-140 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 941 242

Bombeiros Voluntários de Condeixa Avenida Visconde de Alverca
3150-120 Condeixa-a-Nova
Telefones: 239 941 503 I 239 942 115
Fax: 239 944 568

Guarda Nacional Republicana Rua Longjumeau, Bairro do Ciclo
3150-122 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 940 250
Fax: 239 940 258

mailto:geral@scmcondeixa.pt
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Tribunal Judicial Praça do Município
3150-113 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 949 240
Fax: 239 948 710

Conservatória do Registo Civil e Predial Praça do Município
3150-113 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 941 240

Segurança Social de Condeixa-a-Nova Avenida Visconde de Alverca
3150-120 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 944 654

Centro Social de Ega Ega
3150-256 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 941 270
Fax: 239 941 270

Museu Monográfico de Conímbriga Conímbriga, Condeixa-a-Velha
3150-220 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 941 177
Fax: 239 941 474
infogeral@conimbriga.pt

Ruínas Romanas de Conímbriga Conímbriga, Condeixa-a-Velha
3150-220 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 941 177
Fax: 239 941 474
infogeral@conimbriga.pt
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Ruínas Romanas de Conímbriga Conímbriga, Condeixa-a-Velha
3150-220 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 941 177
Fax: 239 941 474
infogeral@conimbriga.pt
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Jardins de Infância

Jardim de Infância Avenal 3150-275 Sebal
Telefone: 239 944 703

Jardim de Infância Nº1 de Condeixa Rua Conde Ferreira
3150-157 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 944 287

Jardim de Infância Nº3 de Condeixa Rua Fernando Namora
3150-136 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 949 001
Telefone: 239 944 653 (Bairro do Ciclo)

Jardim de Infância de Ega Ega
3150 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 945 250

Jardim de Infância de S. Fipo S. Fipo 3150-228 Ega
Telefone: 239 942 848

Jardim de Infância do Sebal Rua do Largo da Casa do Povo
3150 -287 Sebal
Telefone: 239 943 828

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico

EB1 Anobra Rua da República
3150-012 Anobra
Telefone: 239 944 807

EB1 Belide Rua Nossa Senhora da Saúde
3150-030 Belide
Telefone: 239 941 524

EB1 Nº1 de Condeixa Rua Conde Ferreira
3150-157 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 944 287

EB1 Nº3 de Condeixa Rua Fernando Namora
3150-136 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 949 000

EB1 Ega Ega
3150-256 Ega
Telefone: 239 941 238

EB1 Sebal Rua Principal
3150-287 Sebal
Telefone: 239 945 666
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Outras Escolas

Escola Secundária Fernando Namora Rua Longjumeau
3150-152 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 940 200

Escola Básica Nº2 Rua Conde Ferreira
3150-157 Condeixa-a-Nova
Telefone: 239 949 030
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