Plano Anual de Atividades
municipais para as escolas
Ano Letivo 2015/2016

AmbienteCidadania
CulturaDesporto
EducaçãoJuventude

Plano Anual de Atividades
municipais para as escolas

Plano Anual de Atividades
municipais para as escolas

Introdução
Exmos(as) Educadores(as) e Professores(as)

Ambiente
Cidadania
Cultura
Desporto
Educação
juventude

Dentro do respeito pelas competências próprias de cada um dos atores no
processo educativo, a Câmara Municipal de Lousada pretende disponibilizar
os seus recursos para que, enquadrados no Projeto Educativo de cada
Agrupamento de Escolas, possam contribuir para o desenvolvimento das
nossas crianças e jovens. Crianças e jovens que são os principais ativos do
concelho, que se orgulha em ser o mais jovem de Portugal Continental e
um dos mais jovens da Europa. É neste contexto de responsabilidades
partilhadas que apresentamos o Plano Anual de Atividades do Município
para as Escolas, este ano letivo, mais cedo e enriquecido com novas
atividades, que servirá, assim o esperamos, como um catálogo de recursos
para Educadores e Professores. Ao longo do ano poder-se-ão juntar novas
atividades e novas colaborações quer pela existência de oportunidades,
ainda não identificadas, quer por propostas dos próprios Agrupamentos
de Escolas. Este Plano vem reafirmar a forte centralidade que o Sector da
Educação tem na estratégia municipal e juntar-se a outras fortes apostas,
como são a promoção das Atividades de Enriquecimento Curricular, refeições
para os alunos do 1.º ciclo, transportes escolares, livros e material escolar e a
renovação do Parque Escolar, que só nos novos Centros Escolares (Sousela,
Casais, Lodares, Caíde de Rei, Meinedo, Cristelos e Nespereira) envolvem um
investimento de 9,5 milhões de euros.
A exemplo do ano letivo passado, este Plano organiza as Atividades
por temáticas (Cidadania, Ambiente, Juventude, Educação, Desporto
e Património e Cultura), faz uma pequena descrição de cada tópico
disponibilizado, calendariza-o e fornece os contactos dos responsáveis
para, de forma mais direta, permitir a sua marcação ou recolher mais
informações. Em anexo, inclui-se a oferta de educação patrimonial e
ambiental que o Serviço Educativo da Rota do Românico e a Ambisousa
(empresa intermunicipal de tratamento e gestão de resíduos sólidos da área
geográfica do Vale do Sousa) – entidades participadas pelo Município de
Lousada –, disponibilizam às escolas.
Estamos confiantes que este pode ser um importante contributo para o
sucesso dos nossos alunos.
Votos de bom trabalho.
O Presidente da Câmara

Pedro Machado
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Jornadas da Educação

Abertura do Ano Escolar 2015/2016, com as Jornadas da Educação – Gestão do Currículo, Desenvolvimento
Profissional e Expetativas dos Alunos
Palestras com: Carlos Gomes, Professor na Escola Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, Vila Nova de Gaia; Marta
Vieira de Sá, Regional Diretor Norte do Junior Achievement Portugal; Sandrina Rodrigues, Copywriter e
Community Manager da Inesting; Joaquim Luis Coimbra, FPCE da Universidade do Porto; José Carlos Morgado,
IE da Universidade do Minho; Luís Alcoforado – FPCE da Universidade de Coimbra; Manuela Guimarães, Diretora
Pedagógica da Escola profissional FORAVE; João Luís Nogueira, Diretor Geral da EP Amar Terra Verde e Presidente
da CP da Rede de Cooperação de escolas com EP – UCP; Liliana Faria, Universidade Europeia; Jorge Castro,
Administrador da EP de Aveiro e professor Universidade Lusíada, Porto; Ilídia Cabral, Cristina Palmeirão e José
Matias Alves, Professores da Universidade Católica do Porto.
Apresentação do projeto C-Mat. Este projeto resulta da parceria entre a Universidade de Aveiro, Municípios e
EduScience/LuduScience com o obetivo de criar ferramentas de Aprendizagem Lúdica para o 1.º ciclo – Cmat1
e 2.º ciclo – Cmat2. O CMat1 é um livro de exercícios, em forma de jogo (BookGame), que permite uma revisão
e consolidação dos conteúdos programáticos de matemática, do 1.º ciclo, apresentado na forma de Jogo de
tabuleiro. Os exercícios são elaborados a partir de aspetos histórico culturais do Município de Lousada, o que
permite aos alunos conhecerem caraterísticas únicas do concelho. Este projeto possibilita a aprendizagem
lúdica, onde a matemática e o património cultural de Lousada se interliguem de um modo simples, natural e
harmonioso.
Destinatários

Professores dos Agrupamentos de Escolas de Lousada

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Agrupamentos de Escolas e
CFAE Sousa Nascente

8 e 9 de setembro

Local

Auditório Municipal de Lousada
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“American way”

AMERICAN WAY constrói-se numa espécie de paisagem cénica despojada, onde o elemento primordial é a
mala de viagem. É um espetáculo multidisciplinar, assente numa narrativa cuja tema central é a emigração.
A projeção videográfica lembra a tradição migrante do português, a música original convoca a atualidade do
tema. Os personagens da peça escalpelizam virtudes e defeitos do ser português. O espetáculo lança perguntas,
aos espetadores caberá encontrar as respostas.
Encenação e Dramaturgia: Fernando Moreira
Interpretação: Marcela da Costa, Rita Calatré, Susana Morais, Vítor Fernandes e Xico Alves
Música Original e Pianista: Ricardo Fráguas | Coreografia: Hugo Romano | Espaço Cénico: Xico Alves | Figurinos:
Susana Morais | Confeção de Figurinos: Rita Bragança | Desenho de Luz: Fred Meireles e Fernando Oliveira |
Design Gráfico, Fotografia e Vídeo: Eduardo Ribeiro
Género Artístico: Comédia
Classificação Etária: M/12
Duração Aprox.: 80 min

Destinatários

Alunos do ensino secundário

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Pelouro da Cultura e Jangada
Teatro

De 28, 29 e 30 de setembro 2015 - 9h30 e 14h15

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt

Local

Auditório Municipal de Lousada

Contacto do Responsável

Luís Ângelo Fernandes
Tel. 255 820 500 / cultura@cm-lousada.pt
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“A fruta vai à escola”

Exposição Olímpica

Dia Mundial da Alimentação

Um projeto multidisciplinar que pode englobar áreas tão diversas como as ciências exatas, a música, a
gastronomia e a língua português. Tem como objetivo primordial a promoção de hábitos alimentares saudáveis,
com principal enfoque no consumo de fruta. As atividades a desenvolver serão adaptadas à faixa etária do
público alvo e, por inerência, ao nível de conhecimentos do mesmo, contemplando crianças com NEE.
Numa primeira fase, abordar-se-á uma história que versa a importância do consumo de fruta. Depois de realizada
a leitura expressiva do texto, far-se-á menção, de forma interativa, aos nutrientes presentes em cada fruta, bem
como os benefícios do seu consumo. Posteriormente, passar-se-á à(s) atividade(s) prática(s), como a criação
pratos atrativos com recurso a várias frutas; experiências culinárias; produção de tintas caseiras a partir de sumo
de beterraba, espinafre, etc.; produção pasta de dentes caseira; simulação de conversas entre diferentes frutas.

Destinatários

Alunos do 1.º ciclo

Calendarização

Destinatários
Entidade Promotora
Município de Lousada

16 de outubro 2015

Local

Estabelecimentos de Educação e Ensino
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Alunos das escolas do concelho

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão de desporto
Comité Olimpico de Portugal

Até 16 de outubro de 2015

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt

Local

Piscinas Municipais de Lousada

Contacto do Responsável

Ana Silva / Bruno Marante
255 820 500 / desporto@cm-lousada.pt
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Feira do Livro

A Feira do Livro de Lousada, realizar-se-á, pelo segundo ano consecutivo, numa tenda colocada na Avenida Senhor
dos Aflitos. Pretende-se que, este ano, seja privilegiada a literatura Infantojuvenil, proporcionando-lhes ateliês,
workshops, encontros com escritores ou sessões de autógrafos, com autores que escrevem propositadamente
para esta faixa etária, indo de encontro ao seu universo, aos seus gostos, sonhos e expetativas.
Será, igualmente, uma oportunidade para que toda a comunidade, nomeadamente os pais e encarregados de
educação dos jovens, conheça o que literariamente os motiva, podendo, inclusivamente, acompanhá-los nas
atividades propostas.

IV Jornadas de Bibliotecas

A Rede de Bibliotecas de Lousada, insere-se no âmbito da criação de parcerias que consolidem dinâmicas de
trabalho colaborativo ao nível da organização, gestão e disponibilização de recursos documentais, bem como
da promoção da leitura e das literacias. A RBL pretende reforçar e estreitar a ligação entre os responsáveis da
comunidade educativa local, o Município de Lousada, nomeadamente através da Biblioteca Municipal, e outros
parceiros tidos por convenientes e que celebraram entre si Protocolos de Cooperação.
As Jornadas Pedagógicas da RBL, cuja 4.ª edição a realizar em outubro vai ser dedicada à escrita humorística,
assume-se já como um encontro obrigatório para profissionais da área das bibliotecas, onde se trocam
experiências, debatem-se temas, conhecem-se várias abordagens e, acima de tudo, se aprende a ensinar a ler.
Acresce o facto de estas Jornadas serem devidamente acreditadas.

Destinatários

Entidade Promotora

Estabelecimentos de Ensino / População em geral

Município de Lousada / Pelouro da Cultura

Calendarização

Contacto do Responsável

De 22 a 25 de outubro 2015

Local

Avenida Senhor dos Aflitos
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Maria Adelaide Pacheco
255 820 570 / 969 517 943
cultura@cm-lousada.pt
biblioteca@cm-lousada.pt

Destinatários

Entidade Promotora

Professores, Educadores e Assistentes Operacionais

Município de Lousada / Rede de Bibliotecas de Lousada

Calendarização

Contacto do Responsável

23 e 24 de outubro 2015

Local

Auditório Municipal de Lousada

Maria Adelaide Pacheco
255 820 570 / 969 517 943
biblioteca@cm-lousada.pt
cfsn@cfaesousanascente.org
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“O Planeta Limpo do Filipe
Pinto”

“O Planeta Limpo do Filipe Pinto” é, sobretudo, a tua viagem, repleta de aventuras, ao planeta imaginário do
jovem músico Filipe Pinto!
Pela mão do Filipe Pinto, terás oportunidade de conhecer os recantos e encantos da floresta, cruzando-te com
os seus simpáticos habitantes, as mais diversas criaturas da natureza, e percebendo, na primeira voz, o impacto
negativo das más ações humanas na existência e na sobrevivência de todos os seres vivos.
Estás preparado para esta pequena aventura? Queres ser a personagem principal desta história, ajudando o
Filipe Pinto, o Tobias, o Tito, a Julieta e a Micas a melhorar o Planeta e o Ambiente? Então, agarra-te a este livro e
mergulha em “O Planeta Limpo do Filipe Pinto”!

“limite da dor”

Quatro histórias que se entrelaçam numa peça que traz aos espectadores de hoje, a experiência vivida por
muitos portugueses às mãos da PIDE, durante os anos da ditadura. Uma profunda reflexão sobre a resistência,
o medo, a humilhação, a dor e a dignidade do ser humano – esta é a proposta que fazemos ao espectador
de hoje, às novas gerações que provavelmente terão dificuldade em compreender a sua real dimensão. Três
mulheres e um homem: Georgina, Aurora, Conceição e Domingos, transitam durante setenta e cinco minutos
ante os nossos olhos, mas não são personagens teatrais, são personagens reais que testemunham através da
emoção e da técnica de um grupo de actores, experiências por eles vividas e que nos chamam a atenção para a
importância dos ideais, das convicções e da família. Do ponto de vista conceptual dividimos o espectáculo em
três áreas: a Dúvida, a Estratégia e a Família.
A partir do Livro “No Limite da Dor” de Ana Aranha e Carlos Ademar
Encenação e Dramaturgia Julio Cesar Ramirez
Interpretação: Ana Ademar, António Revez e Marisela Terra | Cenografia: Julio Cesar Ramirez | Figurinos, Grafismo
e Fotografia: Ana Rodrigues | Banda Sonora: João Nunes e Fernando Pardal | Desenho de Luz e Sonoplastia: Ivan
Castro | Operação de Luz e Som: Ivan Castro | Construção de Cenário: Ana Rodrigues e Ivan Castro | Produção
Executiva: Rafael Costa
Lendias d’Encantar - Companhia de Teatro

Destinatários

Destinatários

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Pelouro da Cultura

Novembro, 14h15

Local

Auditório Municipal de Lousada
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Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Pelouro da Cultura

4 de Novembro de 2015

Contacto do Responsável

Luís Ângelo Fernandes
Tel. 255 820 500 / cultura@cm-lousada.pt

Local

Auditório Municipal de Lousada

Contacto do Responsável

Luís Ângelo Fernandes
Tel. 255 820 500 / cultura@cm-lousada.pt
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“Guerra é Guerra”

“Memórias Partilhadas”

“Guerra é Guerra”narra com humor a epopeia vivida pelo povo Português na resistência às três Invasões Francesas.
Com os seus personagens, viajamos pelo país e conhecemos os locais, a gastronomia, os acontecimentos, os
intervenientes da guerra e até provérbios que tiveram origem na época.

(“Uma carteira vazia” de Therese Collins) O que há na carteira de uma pessoa diz-nos muito sobre a pessoa.
Anna, tem um fascínio com carteiras, não pode deixá-las sozinhas – especialmente as das outras pessoas. Se ela
está tão fascinada com elas, por que não pode ela abrir a carteira da sua mãe falecida?

De Horácio Manuel

(“O Lápis” de Abel Neves) A caneta é mais poderosa que uma espada, ou no caso de Delfim, um lápis. Com um
lápis, você pode destravar o mundo. É a espada da verdade. Pode transportar um navio para a segurança, pode
tomar banho de ervas no Montemuro - pode colmatar uma lacuna ou esconder-se na floresta. Bem, pode na
mão de Delfim e com a imaginação de Delfim.

Com Bibi Gomes, Fernando Jorge Lopes, Horácio Manuel e Rui Cerveira
Teatro Extremo (Almada)

(“A Almofada de Penas de Cuco”de Peter Cann) Em 1966 existiam dois amigos Adão e Fábio que faziam tudo
juntos. Em 1966 houve um Campeonato do Mundo e Eusébio agraciava o jogo. Em 1966, um dos amigos
apaixonou-se e tudo mudou. O que fazes se nunca mais vês o teu único e verdadeiro amigo? O que fazes para
as coisas voltem a ser como eram antes dela chegar? O que não deves fazer, é dar ao teu amigo uma almofada
de penas de cuco.
Textos de Peter Cann, Therese Collins e Abel Neves Encenação de Steve Johnstone | Direção Musical de Simon
Fraser | Interpretação de Abel Duarte, Eduardo Correia e Paulo Duarte | Cenografia e figurinos de Sandra Neves
| Construção de Cenários Carlos Cal | Desenho de Luz Paulo Duarte | Assistência á construção de cenários e
figurinos Maria da Conceição Almeida | Direção de Produção Paula Teixeira | Direção de Cena Abel Duarte
Teatro Regional da Serra de Montemuro
Destinatários

Destinatários

Alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Pelouro da Cultura

20 de Novembro de 2015

Local

Auditório Municipal de Lousada
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Alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Pelouro da Cultura

24 de Novembro de 2015

Contacto do Responsável

Luís Ângelo Fernandes
Tel. 255 820 500 / cultura@cm-lousada.pt

Local

Auditório Municipal de Lousada

Contacto do Responsável

Luís Ângelo Fernandes
Tel. 255 820 500 / cultura@cm-lousada.pt
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Férias 5 Estrelas
Edição de Natal

Conselho Jovem Estudante

Reunião com os delegados e subdelegados de turma de todos os agrupamentos de escolas, que termina o ano
letivo com um passeio convívio com todos os membros do conselho.

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Pelouro da Juventude

13 de junho de 2015

Local

EB 2,3 e Secundária
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Atividades desenvolvidas pelos professores das Atividades de Enriquecimento Curricular com a com
colaboração das Piscinas Municipais e Conservatório de Música do Vale do Sousa, para os alunos do 1.º ao 4.º
ano de escolaridade, das 9h às 17h30m, com possibilidade de almoço e lanche.

Destinatários

Destinatários

Alunos do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico

(culinária, atelier de música de natal, dança, hora do conto, expressão plástica, cinema, natação, ...)

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico das Escolas Públicas
de Lousada

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão de Educação e Desporto

18 a 23 e 28 a 31 de dezembro 2015

Contacto do Responsável

Carla Dias
255 820 500 / carla.dias@cm-lousada.pt

Local

Escola Básica e Secundária de Nogueira

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt
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Torneios Gira-vólei Intraescola,
Concelhia, Regional e Nacional

Taça Municipal de Desporto Inter-Escolas
Atletismo, Basquetebol e Natação

Três dias de competição diferenciados, repartidos pelos segundo e terceiro períodos, nas modalidades
de Natação, Atletismo e Basquetebol, a desenvolver nas Piscinas Municipais, Pista de Atletismo e Pavilhão
Polidesportivo do Complexo Desportivo de Lousada.

Enquadrado no projeto nacional de Gira-Volei, dinamizado pela Federação Portuguesa de Voleibol e pelas
respetivas Associações, neste caso em concreto pela Assocação de Voleibol do Porto, o Gabinete de Desporto
dinamiza o Voleibol com as regras adaptadas às capacidades do público-alvo – alunos dos 3.º e 4.º anos.

Esta competição pretende promover sinergias entre os alunos das diferentes escolas do concelho, nos 2.º e 3.º
ciclos e secundário. Cada modalidade terá a competição com a duração de uma manhã única, em dois escalões
diferentes – alunos nascidos em 1999/00 e nos anos de 2002/03 – e para cada um dos géneros. A atividade
dirige-se às escolas E.B. 2/3 do Concelho de Lousada e às escolas Secundárias.

Pretende-se dar a conhecer e dinamizar esta modalidade, na qual os alunos têm demonstrado um grande
interesse ao longo dos anos deste projeto.
Lousada é um dos maiores centros de Gira-vólei do país, pois consegue integrar a quase totalidade dos seus
alunos do 1.º ciclo.
A competição inicia-se, numa primara fase, com os torneios Inter-Escolas, em que as melhores duplas se apuram
para a competição concelhia. Nesta, os alunos que obtiverem os melhores resultados representarão o concelho
na competição regional e caso tenham prestação de relevo, poderão mesmo chegar à fase final nacional

Destinatários

Destinatários

Alunos do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

Alunos do 3.º e 4.º anos do Ensino Básico

Calendarização

Entidade Promotora

2.º e 3.º Período

Município de Lousada / Divisão de desporto

Local

Contacto do Responsável

Pista de Atletismo e Pavilhão Polidesportivo do
Complexo Desportivo de Lousada e Piscinas Municipais
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Ana Silva / Bruno Marante
255 820 500 / desporto@cm-lousada.pt

Entidade Promotora

Calendarização

De fevereiro a junho de 2016

Município de Lousada / Divisão de desporto
Associação de Voleibol do Porto

Local

Contacto do Responsável

Cada uma das escolas do concelho e Complexo Desportivo
de Lousada, Fase regional e nacional em local a designar

Ana Silva / Bruno Marante
255 820 500 / desporto@cm-lousada.pt
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Desfile Escolar de
Carnaval

Braçada XXI

Encontro dos alunos da natação, no âmbito da abordagem da modalidade nas Atividades de Enriquecimento
Curricular, para uma prova conjunta, colocando em competição os alunos de todas as escolas, incluindo
também os alunos de Atividade Física e Desportiva para a realização de atividades lúdicas.

Desfile de Carnaval Escolar percorre na sexta-feira de manhã as ruas da Vila. São muitos os estabelecimentos de
ensino do concelho, públicos e privados, que aderem a esta iniciativa, com cerca de 2000 alunos.
A cada edição é proposto um tema para este desfile carnavalesco.
Todas as escolas do concelho que participaram no Desfile de Carnaval Escolar têm direito a um prémio
monetário oferecido pela autarquia, em função do número de turmas que aderiram a esta iniciativa.

Destinatários

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão de desporto
e Lousada Século XXI

março e maio de 2016

Local

Piscinas Municipais de Lousada
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Destinatários

População Escolar

Município de Lousada

Calendarização

5 de fevereiro de 2016

Contacto do Responsável

Ana Silva / Bruno Marante
255 820 500 / desporto@cm-lousada.pt

Entidade Promotora

Local

Pelas ruas do centro da Vila de Lousada

Contacto do Responsável

Secretaria de Apoio Administrativo à Divisão de
Educação
255 820 500 / educacao@cm-lousada.pt
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Pré-Seleção das
Olimpíadas da Europa

Mega-Encontro AFD

(Atividade Física e Desportiva)

Encontro relativo às aulas de Atividade Física e Desportiva, aberto a toda a comunidade escolar do 1.º Ciclo,
combinando o incentivo para a prática do exercício físico de forma regular com a promoção da oferta desportiva
existente no concelho, assim como outras atividades de cariz lúdico e divertido.
Pretende-se que os alunos conheçam realidades desportivas diferentes, pelo que a colaboração dos clubes
desportivos com atividade para as camadas jovens é fundamental.
Assim, os alunos podem experimentar, e poder passar a praticar com regularidade, combatendo o sedentarismo
e promovendo hábitos de vida saudáveis, desde a infância.

Destinatários

Destinatários

Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

Calendarização

Alunos inscritos em AFD, no âmbito das AEC’s

Entidade Promotora

Município de Lousada / Pelouro da Juventude

xxxxxxxxx

Local

Sedes dos Agrupamentos de Escolas de Lousada
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Contacto do Responsável

Carla Dias
255 820 500 / carla.dias@cm-lousada.pt

Calendarização

Entidade Promotora

março e maio

Município de Lousada / Divisão de desporto

Local

Contacto do Responsável

Pavilhão Desportivo Municipal ou Complexo Desportivo de
Lousada

Ana Silva / Bruno Marante
255 820 500 / desporto@cm-lousada.pt
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Férias 5 Estrelas
Edição de Páscoa

“Foliazinho”

Festival de arte do espetáculo para a infância

FOLIAZINHO
(culinária, atelier de música de natal, dança, hora do conto, expressão plástica, cinema, natação, …)
Atividades desenvolvidas pelos professores das Atividades de Enriquecimento Curricular com a com
colaboração das Piscinas Municipais e Conservatório de Música do Vale do Sousa, para os alunos do 1.º ao 4.º
ano de escolaridade, das 9h às 17h30m, com possibilidade de almoço e lanche.

Seguindo os passos do seu congénere Folia, a partir de 2008, a Jangada Teatro iniciou a programação e realização
do Foliazinho, festival de teatro para a infância e juventude, sendo este um dos principais motores para a ação
promotora das artes, com o especial enfoque nas camadas mais jovens.
A completar o trabalho desenvolvido pelo Folia, as edições transatas do Foliazinho, demonstraram já o seu
papel imprescindível como adjuvante na captação de jovens para o teatro em particular e para as artes de palco
no geral.
Teatro e música para o pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico.
Sessões de teatro a 1€/aluno

Destinatários

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico das Escolas Públicas
de Lousada

Calendarização

Destinatários
Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão de Educação e Desporto

de 21 a 24 de março e 29 de março a 1 de abril 2016

Local

Escola Básica e Secundária de Nogueira
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Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Pelouro da Cultura e Jangada
Teatro

De 3 a 7 de maio 2016 - 9h30m e 14h15m

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt

Local

Auditório Municipal de Lousada

Contacto do Responsável

Luís Ângelo Fernandes
Tel. 255 820 500 / cultura@cm-lousada.pt

23

Plano Anual de Atividades
municipais para as escolas

Plano Anual de Atividades
municipais para as escolas

Finalíssima Olimpíadas da
Europa

Hospital dos Pequeninos

Esta atividade é feita em parceria com a Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar da Universidade do Porto (AEICBAS), através dos seus membros do Curso de Medicina e o Hospital de
Santo António.
O Hospital dos Pequeninos é uma iniciativa inspirada no projeto Teddy Bear Hospital concretizado pela
International Federation of Medical Students Association (IFMSA) e pela European Medical Students Association
(EMSA).
A sua principal finalidade é desmitificar a “bata branca” ao proporcionar um contacto com a profissão médica
e com o ambiente hospital de modo descontraído num meio adaptado ao mundo infantil, bem como fazer,
precocemente, educação para a saúde.
Através da colaboração com os educadores de infância, é pedido a cada uma das crianças que visitem o Hospital
dos Pequeninos que tragam um urso doente (em mau estado) e escolham uma doença, para que possa ser alvo
de observação e dos cuidados médicos.

Destinatários
Pré-Escolar

Calendarização

Destinatários
Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão de Educação

maio de 2016

Local

Espaço AJE
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Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Pelouro da Juventude

xxxxxxxxx

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt

Local

Esola Secundária de Lousada

Contacto do Responsável

Carla Dias
255 820 500 / carla.dias@cm-lousada.pt
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Clever Pants

CLEVER PANTS has over 10 years’ experience providing interactive English language theatre for audiences of all
ages, abilities, backgrounds and hairstyles throughout Spain, Portugal and Italy.
CLEVER PANTS’ unique shows are written, directed and performed with the simple aim of giving students a
motivating, participative immersion in English with maximum comprehension and minimum frustration.
CLEVER PANTS is an all terrain theatre company with vast experience of performing its quality shows in big
cities or tiny villages and in a wide variety of venues, like gymnasiums, dining halls, large classrooms... and even
theatres!

Dia Mundial da Criança

Comemoração do Dia Mundial da Criança com atividades dirigidas às crianças, como insufláveis, hospital de
brinquedos, mostra de atividades físicas e construção da roda dos alimentos. Alimentos a serem doados no final
a uma IPSS.
A CPCJ de Lousada pretende despertar a consciência da sociedade em geral, relativamente à promoção e
proteção dos seus direitos.

Especializações
110% English language theatre, Interactive musical comedy theatre, Follow-up work packs for teachers, English
for foreigners, English Language Teaching, Theatre for all ages.

Destinatários

Alunos do 8.º ano

Calendarização

Destinatários
Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão de Educação

maio de 2016

Local

Auditório Municipal de Lousada
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Aberto à população (participação das escolas)

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / CPCJ – Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens

5 de junho 2016

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt

Local

Parque Urbano Dr. Mário Fonseca

Contacto do Responsável

Inês Cardoso / Bruno Fernandes
255 820 500 / asocial@cm-lousada.pt
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Jornadas da Juventude
Empreendedorismo e Inovação

Serviço Flor de Lis e SIM-PD

O serviço Flor de Lis é um serviço especializado da Autarquia de Lousada que presta às vítimas de violência
doméstica/familiar um apoio personalizado e integrado, através de uma intervenção multidimensional,
informando-as sobre os seus direitos e sobre os recursos existentes, apoiando-as na reconstrução do seu
“projeto de vida”. Surgiu com o objetivo primordial de prevenir/combater o fenómeno da Violência Doméstica,
mas, também, de sensibilizar a Comunidade para este fenómeno, incluindo a comunidade escolar.
O SIM-PD informa-o sobre os direitos, benefícios e recursos existentes na área da deficiência.
Orienta-o na tomada de decisões quanto ao seu processo de habilitação, reabilitação e participação.
Procura as melhores respostas para as suas questões.
O SIM-PD é um serviço que está instalado a nível municipal e tem como objetivo garantir a plena participação
das pessoas com deficiências ou incapacidade.
Estes dois serviços pretendem desenvolver ações de sensibilização sobre ambas as problemáticas em causa.

Destinatários

Alunos do Pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º Ciclo e Secundário

Calendarização

1.º Período – Pré-escolar e 1.º ciclo
2.º Período – 2.º e 3.º ciclo e secundário
3.º Período - secundário

Local

Agrupamentos de Escolas
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Destinatários
Entidade Promotora

Município de Lousada / Pelouro da Juventude

Alunos do ensino público do concelho de Lousada.

Calendarização
Ao longo do ano

Contacto do Responsável

Carla Dias
255 820 500 / carla.dias@cm-lousada.pt

Local

Escolas públicas do concelho de Lousada

Entidade Promotora

Município de Lousada/ Pelouro da Ação Social – Serviço
Flor de Lis e SIM-PD

Contacto do Responsável

Ana Faria / Maria João Freitas
255 820 500
ana.faria@cm-lousada.pt / maria.freitas@cm-lousada.pt
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Festa Final das AEC’s

O Parque Urbano Dr. Mário Fonseca e as Piscinas Municipais de Lousada são o palco da Festa de Encerramento
das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) que decorre no mês de junho.
A habitual Festa de Encerramento das AEC é uma mostra daquilo que os alunos do 1.º ciclo desenvolvem ao
longo do ano letivo, nas várias vertentes, desde a música, ao inglês, atividade física. Desta forma, os alunos são
convidados a participar e a mostrar aos pais e encarregados de educação, que os acompanham, algumas das
competências adquiridas e desenvolvidas.

Lousada Visual Artes

Esta atividade pretende mostrar os trabalhos de Artes Plásticas, sob a forma de exposição, realizados pelos
alunos do Ensino Básico e Secundário, dando, desta forma, visibilidade pública e valorizando o trabalho que,
nesta área, se faz nos Agrupamentos de Escolas.
Os trabalhos não têm que obedecer a nenhum tema previamente estabelecido. Devem ser identificados com
o nome dos alunos, idade, o ano de escolaridade, escola e agrupamento de escolas.

A tarde conta com a atividade “Braçada XXI” onde os alunos vão ter a oportunidade de demonstrar os seus dotes
na natação.
A música também está presente com um concerto, também no Parque Urbano, em que os protagonistas são
os alunos do Conservatório do Vale do Sousa.
Este evento resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal, o Conservatório de Música do Vale do Sousa e a
Empresa Municipal Séc. XXI.

Destinatários

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico que frequentam as
AEC’s

Calendarização

Destinatários
Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão de Educação e Desporto

Junho de 2016

Local

Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
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Alunos de todas as escolas do concelho

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão de Educação

Junho de 2016

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt

Local

A definir

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt
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Olimpíadas do Desporto
da CIM – Tâmega e Sousa

Competições desportivas entre os concelhos pertencentes à CIM – Tâmega e Sousa, em diferentes modalidades
como o Atletismo, Futebol de 7, Futsal, Basquetebol, Ténis de Mesa, Ténis, Natação, Pólo Aquático, Andebol,
Hóquei em Patins, Btt e Voleibol.
Todas as competições disputam-se na vertente masculina e na vertente feminina. Destina-se a jovens nascidos
em 2001 (preferencialmente), 2002 e 2003.
A seleção dos participantes centra-se nos clubes que têm as modalidades organizadas, nas escolas através dos
grupos de desporto escolar ou em grupos informais de alunos.
Esta atividade ainda comtempla o desporto adaptado, nas suas vertentes de atletismo e natação.

Visitas guiadas ao Complexo
Desportivo de Lousada

Visita guiada ao Complexo Desportivo de Lousada, com um dos técnicos do Gabinete de Desporto, dando a
conhecer todas as infraestruturas existentes: Estádio Municipal de Hóquei em Campo, Residência Desportiva,
Campos Multifuncionais (sintéticos), Campos de Ténis, Estádio Municipal de Futebol, Pista de Atletismo e
Pavilhão Polidesportivo.
Pretende-se também dar a conhecer as modalidades que se desenvolvem nos diferentes espaços, podendo
haver uma experimentação das mesmas.
Será também relevante mostrar como funcionam os espaços, os diferentes trabalhos desenvolvidos e as
manutenções necessárias.

No ano de 2016 decorrerá em três municípios, mais concretamente em Castelo de Paiva, Cinfães e Resende.

Destinatários

Alunos do 3.º Ciclo e Secundário

Calendarização

Destinatários
Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão do desporto em parceria
com os outros concelhos do Vale do Sousa

Junho de 2016

Locais
Castelo de Paiva, Cinfães e Resende
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Contacto do Responsável

Ana Silva / Bruno Marante
255 820 500 / desporto@cm-lousada.pt

Alunos do concelho de Lousada (todos os ciclos)

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão do desporto

De janeiro a junho

Local

Complexo Desportivo de Lousada

Contacto do Responsável

Ana Silva / Bruno Marante
255 820 500 / desporto@cm-lousada.pt
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Oficinas de Animação
Festival de Luz

Cerimónia de
Reconhecimento Social

Atividade em colaboração com a Casa Museu de Vilar – A Imagem em Movimento e o realizador e produtor de
cinema Abi Feijó, para a realização de 6 oficinas de Animação.

A Educação e Formação das nossas crianças e jovens é, sem dúvida, um enorme desafio para a comunidade
escolar, em particular, e para toda a sociedade em geral.

Pretende-se em cada uma destas Oficinas fazer um pequeno filme de animação, que será apresentado durante
o Festival de Luz de Lousada no início de julho de 2016 em espaço público exterior a designar posteriormente.

Com o alargamento para 12 anos da escolaridade obrigatória, os alunos passaram a estar ligados à escola até
aos 18 anos, ou seja, até à maioridade, legalmente falando.
Se para uma grande parte dos alunos essa realidade não trouxe qualquer mudança, pois o prosseguimento
de estudos, nomeadamente a frequência de um curso superior, era já uma meta a atingir, para outros, que
por várias razões apresentam um percurso escolar irregular, um curso profissional ou vocacional será sempre a
hipótese mais adequada. Oferecendo uma vertente muito mais prática, onde a prática em contexto de trabalho
é fundamental, estas ofertas educativas estão estreitamente direcionadas para o mundo do trabalho.
Assim, é fundamental o estabelecimento de parcerias entre os Agrupamentos de Escolas do Concelho de
Lousada, as empresas e Instituições que recebem estes alunos e que são igualmente responsáveis pela sua
formação, numa perspectiva conjunta de responsabilidade social. Neste pressuposto, a Câmara Municipal
pretende evidenciar a importância desta responsabilidade social das Empresas e Instituições que, generosamente
e de forma sistemática dão o seu contributo para a formação de jovens mais capazes, numa cerimónia de
reconhecimento público.
Numa sociedade cada vez mais exigente e competitiva, todos temos de contribuir para que essa sociedade
seja, ao mesmo tempo, facilitadora, acolhedora, inclusiva e, acima de tudo, mais justa.
Destinatários

Destinatários

Alunos do 2.º, 3.º Ciclo do Ensino e Secundário

Calendarização

Preparação ao longo do ano letivo, apresentação em julho
2016

Local

Espaço público exterior
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Entidade Promotora

Município de Lousada / Casa Museu de Vilar

Empresas e Instituições que recebem alunos dos cursos
profissionais e vocacionais

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão de Educação

julho 2016

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt

Local

Auditório Municipal de Lousada

Contacto do Responsável

Ana Carla Fonseca
255 820 500 / ana.carla@cm-lousada.pt
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i-decide

inEcVET

Um kit de ferramentas inovadoras para as
políticas de inclusão

Este projeto tem como objetivo formar decisores políticos, diretores de escola, professores e educadores sobre
o desenvolvimento de políticas e práticas de inclusão nas suas escolas.
Muitas vezes, em determinados contextos, nalgumas decisões, não são tidos em conta os grupos marginalizados.
Em resultado disso as politicas que estão a ser desenvolvidas e implementadas não servem de igual forma
todos os alunos e grupos.
Cada parceiro do projeto deverá desenhar, implementar e avaliar um programa de formação sobre “como
lidar com problemas controversos nos processos de tomada de decisão”, destinado aos seguintes grupos alvo:
decisores políticos, inspetores, autoridades da educação e diretores de escola.
Especificamente, cada parceiro deve analisar de que forma são tomadas as decisões a nível político e a nível
da escola; desenvolver um conjunto de ferramentas para orientar os diretores de escola sobre como tomar
decisões inclusivas; desenvolver uma plataforma online e um aplicativo móvel para apoiar a tomada de decisões
inclusivas; desenvolver um conjunto de ferramentas e implementar 1 curso de formação em duas escolas em
cada país e recolher dados avaliação importantes; desenvolver estudos de casos, políticas e recomendações de
boas práticas a partir da implementação em cada país; contribuir para a divulgação dos resultados do projeto
proposto.
Destinatários

Junho e julho 2016

Contacto do Responsável

Artur Pinto
255 820 500 / artur.pinto@cm-lousada.pt
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Os desafios e oportunidades da globalização e do desenvolvimento tecnológico levaram a uma maior tónica
na inovação como fator-chave para o desenvolvimento económico sustentável. A inovação é essencial para
o crescimento das sociedades modernas e para alcançar o desenvolvimento económico e social. Embora a
inovação seja geralmente reconhecida como fundamental para a melhoria contínua da educação, ainda não é
sistematicamente parte do desenvolvimento de política de educação e as dinâmicas de inovação na educação
ainda estão à espera de ser plenamente compreendidas.
Se a contribuição do ensino vocacional e profissional para as sociedades inovadoras deve ser melhorado, e se
é para atender às necessidades dos futuros mercados de emprego, então os sistemas de ensino vocacional e
profissional precisam de desenvolver uma cultura de inovação e criatividade.
O projeto pretende melhorar a incidência da inovação no ensino vocacional e profissional. O objetivo do projeto
é definir e pilotar um sistema de inovação para o ensino vocacional e profissional. A função desse sistema deve
ser a de apoiar a identificação, análise, desenvolvimento e avaliação de novas abordagens inovadoras no ensino
vocacional e profissional. Sustentar uma economia da inovação significa evolução, adaptação, re-imaginação
e reinventar para criar e utilizar novas ideias e informações nos produtos e serviços de educação existentes ou
nos que possam ser criados.

Destinatários

Decisores políticos, diretores de escola,
professores e educadores

Calendarização

Sistema de inovação para o ensino
vocacional e profissional

Decisores políticos, diretores de escola,
professores e educadores

Entidades Promotoras

Município de Lousada / Divisão da Educação, Ministério
da Educação e Cultura do Chipre, Direção Regional da
Educação na Irlanda, Universidade na Grécia, Centro
para a investigação e desenvolvimento na educação no
Chipre, Universidade de Pitesti na Roménia, Empresa de
consultoria para a liderança e inovação das organizações.

Calendarização

Junho e julho 2016

Contacto do Responsável

Artur Pinto
255 820 500 / artur.pinto@cm-lousada.pt

Entidades Promotoras

Município de Lousada / Divisão da Educação, Direção Geral de
Estabelecimentos Escolares na Irlanda, Empresa de desenvolve
programas de desenvolvimento rural, social e económico na Irlanda,
Empresa de consultoria nas áreas da educação/formação, empresarial
e comunicação na Irlanda, Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa,
Universidade no Chipre, Centro para a investigação e desenvolvimento
na educação no Chipre, Universidade de Pitesti na Roménia, Associação
empresarial na Roménia, Empresa de consultoria que produz soluções
Web para outras empresas públicas e privadas na Finlândia.
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EXIA: Pesquisa e implementação de

“Da loja para o lixo”

procedimentos sobre a dislexia nos sistemas
de educação e formação profissional.

A dislexia é uma deficiência causada por uma alteração neurobiológica e que provoca dificuldades de leitura,
que têm diferentes níveis de gravidade e é muitas vezes acompanhada por disortografia, disgrafia, discalculia,
e às vezes também por outras deficiências mentais. A Associação Europeia de Dislexia refere que 10%
da população europeia sofre de dislexia. A plena participação das pessoas com deficiência na sociedade e
na economia é essencial se a UE quiser assegurar o êxito da Estratégia Europa 20-20 para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo. Coerentemente com um dos objetivos da Europa 20-20 as pessoas com
deficiência devem ser integradas adequadamente no sistema geral de ensino e beneficiar de apoio individual.
Os objetivos do projeto são:

Esta campanha tem como objetivo dar a conhecer formas de redução dos residios indiferenciados e recicláveis
e a redução e consumo sustentável, regras de triagem, acondicionamento e deposição.
Reduza a quantidade de resíduos produzidos. Da loja ao lixo é apenas um passo
Reutilizar e reciclar também são formas de fazer menos lixo!

- remover a barreira jurídica e organizacional que impede, às pessoas com deficiência, o acesso a sistemas de
aprendizagem ao longo da vida e educação geral;
- prestar apoio à educação acessível, aprendizagem personalizada para todos;
- assegurar uma formação adequada e de apoio aos profissionais do sistema de educação.
Para obter esses resultados pode ser funcional a difusão de um protocolo sobre a dislexia, o que constituirá
uma referência comum para os diferentes centros de educação, formação e inclusão no mercado de trabalho.

Destinatários

Decisores políticos, diretores de escola,
professores e educadores

Calendarização

de outubro de 2015 a outubro de 2017

Contacto do Responsável

Artur Pinto
255 820 500 / artur.pinto@cm-lousada.pt
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Entidades Promotoras

Município de Lousada / Divisão da Educação, Associação
que organiza formação profissional dirigida ao mercado
de trabalho em Palermo, Itália, Empresa que presta
serviços de integração profissional e formação no
âmbito da economia social em França, Autoridade para
a educação na Turquia, (parecido com a nossa DGEST),
Organização de Gestão de fundos comunitários do FSE,
na Sicília em Itália, Universidade de Modena em Itália.

Destinatários

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada/ Divisão de Ambiente e Serviços
Urbanos/SUMA

Nos meses de outubro e novembro de 2015

Local

Nos Estabelecimentos de Educação e Ensino

Contacto do Responsável

Sílvia Teixeira
255 820 500 / silvia.teixeira@cm-lousada.pt
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“Compostagem”

Visita ao Ecocentro

Sessões de sensibilização sobre compostagem.

Destinatários

Alunos de todos os níveis de educação e ensino

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada/ Divisão de Ambiente e Serviços
Urbanos/Ambisousa

Quando solicitado, por marcação

Local

Nos Estabelecimentos de Educação e Ensino
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Destinatários

Alunos de todos os níveis de educação e ensino

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada/ Divisão de Ambiente e Serviços
Urbanos

Quando solicitado, por marcação

Contacto do Responsável

Sílvia Teixeira
255 820 500 / silvia.teixeira@cm-lousada.pt

Local

Ecocentro

Contacto do Responsável

Sílvia Teixeira
255 820 500 / silvia.teixeira@cm-lousada.pt
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Visita ao Aterro

Visita ao aterro da Ambisousa, incluindo à central de triagem (Lustosa)

Destinatários

Alunos de todos os níveis de educação e ensino

Calendarização

Quando solicitado, por marcação diretamente com a
Ambisousa

Local

Aterro da Ambisousa
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Entidade Promotora

Município de Lousada/ Divisão de Ambiente e Serviços
Urbanos/Ambisousa

“Jardins em Lousada”

Visita detalhada, descrição das espécies arbóreas e arbustivas existentes e enquadramento histórico do monte.

Destinatários

Alunos de todos os níveis de educação e ensino

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada/ Divisão de Ambiente e Serviços
Urbanos

Quando solicitado

Contacto do Responsável

Sílvia Teixeira
255 820 500 / silvia.teixeira@cm-lousada.pt

Local

Aterro da Ambisousa

Contacto do Responsável

Natália Carvalho
255 820 500 / natalia.carvalho@cm-lousada.pt
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Visita de Estudo ao
Horto Municipal

Oficina de jardinagem

Propagação de plantas; Plantas aromáticas e medicinais; O Jardim; A compostagem.

Destinatários

Alunos de todos os níveis de educação e ensino

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada/ Divisão de Ambiente e Serviços
Urbanos

Quando solicitado

Local

Nos estabelecimentos de educação e ensino
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Destinatários

Alunos de todos os níveis de educação e ensino

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada/ Divisão de Ambiente e Serviços
Urbanos

Quando solicitado

Contacto do Responsável

Natália Carvalho
255 820 500 / natalia.carvalho@cm-lousada.pt

Local

Horto Municipal

Contacto do Responsável

Natália Carvalho
255 820 500 / natalia.carvalho@cm-lousada.pt

45

Plano Anual de Atividades
municipais para as escolas

Plano Anual de Atividades
municipais para as escolas

Visita à Loja Interativa
de Turismo

“Projeto Ninhos”

Esta atividade consiste na colocação por parte dos alunos do 3.º ano do Ensino Básico, de ninhos artificiais na
mata do Parque de Vilar e no Parque Urbano, Dr. Mário Fonseca.

A Loja interativa de Turismo de Lousada constitui um projeto de relevo na promoção turística do concelho,
com recurso a valências tecnológicas inovadoras e integrando a rede de Lojas de Turismo do Porto e Norte de
Portugal.
A loja está equipada com tecnologia interativa, permitindo o acesso às informações turísticas da região Norte,
de forma simples e rápida, através de uma mesa interativa, de um videowall e de uma promotora virtual no
exterior do edifício.
Neste espaço é possível consultar e interagir com vídeos promocionais, aceder a mapas interativos, roteiros
interativos temáticos, aplicações para smartphones, visitas virtuais, e visionar vídeos em 3D, entre outras.
A visita à Loja Interativa de Turismo pretende dar a conhecer as valências deste espaço, enquanto promotor das
potencialidades turísticas do nosso concelho, permitindo um contacto direto com as tecnologias inovadoras
disponíveis. Pretende igualmente evidenciar a oferta turística do Município, potenciando o interesse nos alunos
para a visita in loco aos vários recursos turísticos dispersos pelo território.

Destinatários

Alunos de todos os níveis de educação e ensino

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada/ Divisão de Ambiente e Serviços
Urbanos

outubro de 2015 a fevereiro de 2016

Local

A definir
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Destinatários

Alunos de todos os níveis de educação e ensino

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada/ Pelouro do Turismo

Durante todo o ano, por marcação

Contacto do Responsável

Porfírio Machado
255 820 500 / antonio.machado@cm-lousada.pt

Local

Loja Interativa de Turismo de Lousada

Contacto do Responsável

Carla Vilela
255 820 580 / turismo@cm-lousada.pt
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“Riscos Naturais e
Tecnológicos”

Planos de Emergência

Depois de aprovados os planos é necessário proceder à sua implementação que consiste na formação dos
recursos humanos de cada estabelecimento de ensino no domínio da segurança contra incêndios e a formação
deve especificar os objetivos em três áreas fundamentais:.
- atitudes, valores e regras;

A prevenção é o 1.º passo para a segurança dos cidadãos. Nesse sentido , existem algumas medidas que cada
cidadão deve desenvolver, como por exemplo:

- procedimentos;
- atos e conceitos
Posteriormente deve ser feito um simulacro que é “A representação de uma resposta a uma emergência
provocada por um ou mais fenómenos ou agentes perturbadores”. Durante o exercício deve ser simulado
diversos cenários, os mais próximos da realidade, com a finalidade de testar e preparar a resposta mais eficaz
perante eventuais situações reais de perturbação.

Destinatários

Toda a comunidade escolar

Calendarização

Nos próprios estabelecimentos de educação e ensino
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- Promover cultura de segurança;
- Conhecer as medidas de autoproteção;
- Adotar medidas preventivas face a cada um dos riscos.

Destinatários
Entidade Promotora

Município de Lousada/ Proteção Civil

Em data a definir

Local

A ocorrência de acidentes graves ou catástrofes relacionadas com os mais diversos tipos de riscos é uma ameaça
com a qual temos de lidar diariamente. Não e possível eliminar por completo os perigos existentes, embora se
possa , com uma adequada preparação, diminuir a vulnerabilidade das diversas sociedades e assim minimizar
o risco.

Toda a comunidade escolar

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada/ Proteção Civil

Quando Solicitado

Contacto do Responsável

Porfírio Machado
255 820 500 / antonio.machado@cm-lousada.pt

Local

A definir

Contacto do Responsável

Porfírio Machado
255 820 500 / antonio.machado@cm-lousada.pt
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Orçamento Participativo
Jovem

O Município de Lousada, através do Orçamento Participativo Jovem (OPJ), vem promover a participação plural
dos jovens Lousadenses na escolha e definição de políticas públicas.
O OPJ pretende reunir opiniões e contributos importantes junto da juventude Lousadense, de forma a
inscrever as suas ideias e projetos no Orçamento Municipal e nas Grandes Opções do Plano. Esta medida apela
à participação cívica dos jovens, promovendo um elevado sentido de cidadania e comunidade, onde seja
aprofundado o diálogo e concertação de propostas juntamente com o executivo municipal, na definição de
prioridades de investimento autárquico.

Na Linha do Tempo…

A autarquia irá desenvolver um projeto pedagógico junto das escolas que tem como tema “Na Linha do Tempo”.
A atividade é direcionada para todas as turmas do 3.º ano do ensino básico e tem entre os seus objetivos a
divulgação e o conhecimento do património local, a promoção e a análise crítica da história da freguesia e dos
elementos patrimoniais e a aprendizagem de conceitos através da vertente lúdica.
A escolha do monumento a visitar parte da iniciativa das respetivas escolas, cabendo aos técnicos da Câmara
Municipal realizar a visita guiada e organizar um peddy-paper baseado nos conhecimentos previamente
adquiridos, bem como alguns jogos infantis tradicionais.

O OPJ visa contribuir para uma participação ativa e responsável dos jovens na governação municipal tendo
como principais objetivos: Promover o diálogo entre o executivo municipal, técnicos do município, jovens e
restante sociedade civil, com o intuito de criar renovadas soluções tendo em conta os recursos disponíveis e a
sua criteriosa gestão; Desenvolver a participação cívica dos jovens na vida do município e de toda a sociedade;
Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, em particular dos jovens lousadenses, mediante a implementação
de políticas públicas municipais adequadas às suas necessidades e em concordância com as suas opiniões;
Promover um contacto constante, próximo, transparente e efetivo entre os cidadãos e os eleitos, num processo
de concertação de esforços em prol do concelho de Lousada.
O OPJ é um processo de cariz consultivo e deliberativo promovido pelo Município de Lousada, introduzindo
mecanismos de decisão partilhada com os diversos intervenientes.
O processo participativo assenta na consulta direta dos cidadãos jovens com idades compreendidas entre 14
e os 30 anos.

Destinatários

Entidade Promotora
Município de Lousada

População Jovem de Lousada

Calendarização
Data a definir
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Destinatários

Alunos a frequentar o 3.º ano do Ensino Básico

Município de Lousada/ Gabinete de Arqueologia e Património

Calendarização

Por marcação prévia

Contacto do Responsável

XXXXX
255 820 500 / XXXXXXX@cm-lousada.pt

Entidade Promotora

Local

Um monumento de uma freguesia do concelho

Contacto do Responsável

Cristiano Cardoso / Luís Sousa
255 820 500
cristiano.cardoso@cm-lousada.pt / luis.sousa@cm-lousada.pt
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Palestras

Visitas guiadas

O Gabinete de Património e Arqueologia da Câmara Municipal de Lousada, mediante marcação prévia e
indicação da temática ou âmbito cronológico por parte do professor titular, procede à apresentação de
palestras em contexto de aula alusivas ao património arqueológico e monumental do concelho de Lousada.
Esta atividade dirige-se a todos os grupos escolares do 1.º, 2.º, 3.º ciclo e secundário, sendo orientada para a
preservação, valorização e divulgação do património e memória identitária do território lousadense.

O Gabinete de Património e Arqueologia da Câmara Municipal de Lousada poderá, pontualmente, promover
visitas guiadas ao Património Local destinadas a níveis escolares específicos e enquadradas em iniciativas de
temática mais abrangente, como as Jornadas Europeias do Património ou o Dia Internacional dos Monumentos
e Sítios.

Destinatários

Destinatários

Alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo e secundário

Entidade Promotora

Contudo, os técnicos do Gabinete têm disponibilidade para efetuar visitas guiadas fora do contexto anterior,
por solicitação direta da escola ou professor com indicação do sítio/monumento pretendido. As visitas ao
Património Local incidem especialmente sobre a história da freguesia, de um monumento, de uma instituição
ou de uma personalidade, propondo leituras sobre a arquitetura dos edifícios, a arte integrada, a arqueologia
dos sítios e a observação contextualizada da paisagem humanizada e do território.

Alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo

Município de Lousada/ Gabinete de Arqueologia e Património

Calendarização

Quando solicitado, por marcação

Local

Sala de aula
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Contacto do Responsável

Cristiano Cardoso / Luís Sousa
255 820 500
cristiano.cardoso@cm-lousada.pt / luis.sousa@cm-lousada.pt

Entidade Promotora

Município de Lousada/ Gabinete de Arqueologia e Património

Calendarização

Quando solicitado, por marcação

Local

A definir

Contacto do Responsável

Cristiano Cardoso / Luís Sousa
255 820 500
cristiano.cardoso@cm-lousada.pt / luis.sousa@cm-lousada.pt
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Promoção da Leitura

As Atividades de Promoção da Leitura são transversais a todos os níveis de ensino, incluindo o ensino pré-escolar,
que consistem na implementação de vários projetos, cada um direcionado para um público-alvo específico,
potenciando o trabalho em rede, sendo a Biblioteca Municipal o elo de ligação entre a Rede de Bibliotecas
Escolares (RBE), com o Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE), e o próprio Plano Nacional de Leitura
(PNL). Estas atividades podem ser, também, um excelente meio de articulação entre os diversos pelouros da
Câmara Municipal, sempre que estes incluam os livros e a leitura nos seus próprios projetos.
Serão dinamizados os seguintes projetos, entre outros:
- As Tartarugas Também Voam – crianças do ensino pré-escolar;

Hora do Conto

A Hora do Conto consiste em atividades de animação de leitura, onde se pretende incutir nas crianças, desde
cedo, o gosto pelos livros. Dedicado a crianças que não sabem ler ou a alunos que começam a desenvolver
as suas competências de leitura e escrita, A Hora do Conto é um momento lúdico, de interação e, sobretudo,
viagem imaginária pelas histórias gravadas nos livros.
Com o intuito de complementar as atividades desenvolvidas pelos Professores Bibliotecários, tendo como
base os princípios do trabalho em rede, protocolado na Rede de Bibliotecas de Lousada, a Biblioteca põe à
disposição os seus técnicos para que, mediante solicitação dos estabelecimentos de ensino e/ou dos Professores
Bibliotecários, a Hora do Conto aconteça

- Amigo Eficiente, Amigo do Ambiente – alunos do 2.º ano – em colaboração com o Pelouro do Ambiente e
com a CIM do Tâmega e Sousa;
- O Planeta Limpo do Filipe Pinto – alunos das “Eco-escolas” – em colaboração com o Pelouro do Ambiente.

Destinatários

Destinatários

Crianças do Ensino Pré-escolar e alunos dos 1.º, 2.º, 3.º
ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário.

Calendarização

Ao longo de todo o ano letivo, mediante solicitação dos
Estabelecimentos de Ensino

Local

Estabelecimentos de Educação e Ensino
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Crianças do Ensino Pré-escolar e alunos dos 1.º ciclo do
Ensino Básico

Entidade Promotora
Município de Lousada / Rede de Bibliotecas de Lousada

Contacto do Responsável
Maria Adelaide Pacheco
255 820 570 / 969 517 943
biblioteca@cm-lousada.pt

Calendarização

Ao longo de todo o ano letivo, mediante solicitação dos
Estabelecimentos de Ensino

Local

Estabelecimentos de Educação e Ensino / Biblioteca
Municipal

Entidade Promotora
Município de Lousada / Rede de Bibliotecas de Lousada

Contacto do Responsável
Maria Adelaide Pacheco
255 820 570 / 969 517 943
biblioteca@cm-lousada.pt
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Concurso Literário “Ler
Lousada”

Tendo como ponto de partida a leitura dos livros “Contos do Rio que Corre”, escrito por Álvaro Magalhães, e “O
Caderno de JB encontrado em Lousada”, de António Mota, em que Lousada surge como pano de fundo das
histórias e dos seus enredos e que serão oferecidos aos alunos dos 4.º e 6.º anos, respetivamente, nada mais
aliciante do que mostrar e premiar as diferentes perspetivas de leitura dos mesmos.
Depois de trabalhados por professores e alunos, estes livros que são nossos, deverão reabrir-se, revelando toda
a magia e encanto com que foram lidos.
Em 2016 a Semana da Leitura terá como tema e decorrerá. A Biblioteca Municipal de Lousada associase sempre
a esta iniciativa, com várias atividades de articulação com a RBE e a RBL, bem como atividades direcionadas para
os seus utilizadores e população em geral. É neste ambiente de festa em que os livros são os protagonistas e
a leitura é celebrada, que a Câmara Municipal de Lousada pretende premiar aqueles que melhor saibam “Ler
Lousada”.

Calendarização

Entidade Promotora
Município de Lousada / Rede de Bibliotecas de Lousada

Semana da leitura

Local

Estabelecimentos de Educação e Ensino / Biblioteca
Municipal
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A “cultura” perspetivada como modelo de desenvolvimento da sociedade torna-se um dos componentes
mais importantes no processo de mudança e de realização do bem-estar das populações. Neste contexto
e privilegiando as políticas culturais, o Município de Lousada tem vindo a desenvolver programas / projetos
que incentivam conexões com artistas e organizações culturais ao nível local, nacional e internacional. Entre
os vários projetos que desenvolve, o Município de Lousada integra, de momento, o projeto europeu “Project
ePublisher” em parceria com instituições sediadas nas cidades de Vílnius, na Lituânia, Cracóvia, na Polónia e
Lieto As, na Finlândia. O projeto pretende contribuir para o desenvolvimento público, através da promoção de
formas inovadoras de publicação de poemas, facilitando assim o seu acesso e ajudando os poetas profissionais
e amadores a alargar o seu público-alvo.
Uma das atividades a constar do plano do ePublisher será este Concurso de Poesia direcionado, prioritariamente,
para os alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, a ser dinamizado pela Biblioteca Municipal,
em articulação com a Rede de Bibliotecas de Lousada (RBL)

Destinatários

Destinatários

Alunos dos 4.º e 6.º ano de escolaridade

Concurso de Poesia

Alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário

Calendarização

Entidade Promotora
Município de Lousada / Rede de Bibliotecas de Lousada

Maio de 2015

Contacto do Responsável
Maria Adelaide Pacheco
255 820 570 / 969 517 943
biblioteca@cm-lousada.pt

Local

Estabelecimentos de Educação e Ensino / Biblioteca
Municipal

Contacto do Responsável
Maria Adelaide Pacheco
255 820 570 / 969 517 943
biblioteca@cm-lousada.pt
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Universidade Júnior

“As Tartarugas também voam”

A Universidade do Porto desenvolve, desde 2005, um programa de cursos de verão destinados aos jovens do
2.º e 3.º ciclo do ensino básico e secundário – a Universidade Júnior.

Esta atividade será realizada nos Jardins de In-fância, concretamente para as crianças que fre-quentam o
prolongamento de horário.

Sendo o maior programa nacional de iniciação ao ambiente universitário, a Universidade Júnior, tem como
principal missão a sensibilização e promoção do gosto pelo conhecimento em diversas áreas do saber
procurando, também, ajudar os jovens na sua orientação vocacional.

Pretende-se com este estimular o gosto pela lei-tura e pelos livros; promover hábitos de leitura;

O Município de Lousada proporciona a alguns jovens do concelho, a possibilidade de frequentarem
gratuitamente este programa.

Calendarização

Crianças do ensino pré-escolar – Pro-longamento de
horário

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão da Educação

Junho e julho 2016

Local
Porto
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Adquirir vocabulário; estimular a fantasia e a cria-tividade; trabalhar atenção e a concentração; reforçar laços de
amizade.

Destinatários

Destinatários

Alunos do 9.º e 10.º ano

Desenvolver o gosto pelo álbum ilustrado e pelas artes plásticas; compreender a leitura em voz alta;

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão da Educação

Durante o ano letivo 2015/2016

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt

Local

Nos estabelecimentos do ensino pré-escolar

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt
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Pequenos Deputados,
Grandes Ideias

Constituição de uma assembleia com representantes dos alunos do 4.º ano, onde poderão discutir os problemas
do concelho que mais os preocupam.

Prémios para os
melhores Alunos

Colaborar com os agrupamentos de escolas na atribuição dos prémios do melhor aluno do Ensino Secundário.

Esta iniciativa pretende dar a conhecer a sala onde se realizam as sessões da Assembleia Municipal, o significado
do mandato autárquico, as regras do debate autárquico e o processo de decisão da Assembleia Municipal,
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos lousadenses; promover o debate democrático, o respeito
pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões; incentivar a reflexão e o debate sobre
os problemas do concelho; proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais; educar para
a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política; estimular as capacidades de expressão
e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da
maioria.
Cada escola deverá selecionar um aluno do 4.º ano, que será o representante de todos os alunos dessa escola.
Esse aluno deve recolher as ideias e preocupações de todos os colegas, com a ajuda do professor.

Destinatários

Alunos do 4.º ano de escolaridade

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão da Educação

Em data a definir

Local

Salão Nobre dos Paços do Concelho
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Destinatários

Alunos do 12.º Ano

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão da Educação

Junho/julho de 2016

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt

Local

Escolas

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt
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Champimóvel

O “Champimóvel” da Fundação de Champalimaud é uma experiência tri-dimensional, interactiva e móvel com
base num filme que transporta tecnologia de ponta cientifica-médica para o coração e a mente das crianças
ibéricas com idades entre os 9 aos 14 anos. O anfitrião desta viagem, o”Champi”, guia o espectador através do
corpo humano a fim de testemunhar os problemas mais relevantes e mais contemporâneas na ciência médica
tais como as células estaminais , nanotecnologias, DNA e a terapia genética.
O Champimóvel é um dos conceitos mais originais da ciência educativa e despertará a curiosidade científica em
milhares de jovens. Como experiência tri-dimensional e interactiva, os estudantes imergem no funcionamento
do corpo humano ao nível microscópico. A sua descoberta dos temas científicos subjacentes será feita de forma
natural e agradável. Além disso, sendo uma exposição itinerante, o Champimóvel permite levar a ciência até
às crianças, independentemente da área da sua escola ou de onde vivem A ciência é para todos e a Fundação
Champalimaud proporcionará esta fantástica aventura percorrendo Portugal e Espanha.

Comunicar em Segurança

O programa Comunicar em Segurança, promovido pela Fundação Portugal Telecom, pretende alertar a
comunidade educativa para a utilização correta e segura das tecnologias de informação, designadamente
Internet e telemóvel, através de sessões de sensibilização em sala de aula e uma peça de Teatro.
Este programa surge em 2009, no seguimento da política de responsabilidade social da Portugal Telecom (PT),
como uma iniciativa de voluntariado empresarial com o objetivo de alertar consciências e combater a iliteracia
na utilização das tecnologias de informação, sobretudo dos mais jovens.
No seguimento da sua Política de Responsabilidade Social, e consciente dos alertas que têm surgido sobre a
iliteracia nas tecnologias de informação, a PT sente o dever de contribuir para a infoinclusão, sobretudo dos
mais jovens. A massificação da Internet tem promovido uma maior penetração de acesso às novas tecnologias
que não tem sido acompanhada de informação adequada sobre os seus riscos.

As crianças portuguesas tiveram seu primeiro contacto com o Champimóvel em 10 de Abril durante a
sua inauguração em Lisboa. Durante esta sessão inaugural, acompanhada por membros do Conselho de
Administração da Fundação, trinta e cinco crianças da área de Lisboa experimentaram a fantástica sensação
de viajar através do corpo humano com o Champimóvel. Nesta ocasião foi também assinado um acordo entre
a Fundação Champalimaud e o Ministério da Educação que permite o acesso do Champimóvel a todas as
escolas de Portugal. Depois do lançamento em Lisboa, o Champimóvel partirá para o distrito de Vila Real onde
começará sua excursão nas escolas de todo o país.
Destinatários

Alunos do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão da Educação e Fundação
Champalimaud

2.º Período

Local

Junto à Escola Secundária de Lousada
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Destinatários

Alunos do 3.º Ciclo e Ensino Secundário

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão da Educação e Fundação
Portugal Telecom

2.º Período

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt

Local

Escolas com 3.º Ciclo e Secundário

Contacto do Responsável

Vera Cunha / Cristina Lopes
255 820 500 / aecurricular@cm-lousada.pt
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SEA – Sinalização Encaminhamento
e Acompanhamento

Pré-SEA

Com este projeto, pretende-se efetuar um rastreio das aptidões e competências adquiridas, necessárias para
os processos de aprendizagem, bem como identificar as possíveis lacunas desenvolvimentais que restrinjam o
sucesso educativo. Este rastreio é efetuado em crianças com mais de 4 anos de idade.

O projeto “SEA” baseia-se na sinalização, no encaminhamento e no acompanhamento dos alunos e na articulação
direta dos Técnicos de Psicologia com o Tecido Social de Lousada, numa lógica do sistema ecológico da família,
com particular incidência nos estabelecimentos de ensino.

O projeto “Pré-SEA” tem também como finalidade orientar e esclarecer os Educadores de Infância para as reais
competências e estados de desenvolvimento atual dos seus alunos, podendo minimizar possíveis expectativas
desajustadas e adequar a estimulação necessária para colmatar limitações e desenvolver as áreas necessárias
para os processos de aprendizagem.

Através deste projeto, há a possibilidade de se intervir na dimensão escolar e familiar, entre alguns exemplos:
Avaliação Psicológica de alunos com dificuldades de aprendizagem, relacionamento ou comportamento;
orientação da família e corpo docente em alguma dificuldade no contexto educativo; atendimento e
intervenção de cariz psicossocial, assim como encaminhamento/sinalização a outros serviços para auxílio da
aplicabilidade das medidas sociais em vigor.

Desta forma, possibilita-se também o encaminhamento e acompanhamento dos alunos com lacunas
desenvolvimentais.

Destinatários

Crianças com mais de 4 anos a frequentar os Jardins de
Infância públicos do Concelho de Lousada e ainda não
intervencionadas nos anos letivos anteriores

Calendarização

Intervenção no decorrer do 1.º período letivo
Divulgação dos resultados no 2.º período letivo

Local

Estabelecimentos de Educação e Ensino
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Destinatários

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão da Educação

Contacto do Responsável

Bruno Fernandes
255 820 500 / bruno.fernandes@cm-lousada.pt

Crianças e Jovens a frequentar os estabelecimentos de
ensino públicos no Concelho de Lousada, desde o ensino
pré-escolar ao ensino secundário
Famílias nucleares das crianças e jovens a frequentar os
estabelecimentos de ensino públicos no Concelho de
Lousada

Calendarização
Ao longo do ano

Local

Estabelecimentos de Educação e Ensino

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão da Educação

Contacto do Responsável

Bruno Fernandes
255 820 500 / bruno.fernandes@cm-lousada.pt
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Orienta-te e Segue
Aprendiz por 1 dia

Orienta-te e Segue

Projeto de orientação vocacional dirigido a alunos do 9.º ano de escolaridade, com o objetivo da redução
do abandono precoce da escolaridade mínima obrigatória e uma orientação para a escola do futuro, numa
perspetiva de prevenção do abandono e de incentivar a progressão escolar para a conclusão da escolaridade
obrigatória.
Este projeto ambiciona concretizar o verdadeiro conceito de escola futura, orientada em consonância com as
oportunidades de empregabilidade e as suas ofertas formativas por si disponibilizadas, em áreas de interesse
que muitas vezes são esquecidas ou até desvalorizadas por falta de informação.

Uma das ações do projeto “Orienta-te e Segue”, denomina-se “Aprendiz por 1 Dia”.
Esta ação tem como destinatários todos os jovens que frequentam as sessões de orientação vocacional, através
da qual têm oportunidade de, durante um dia, acompanhar um profissional ao longo das suas funções diárias e
participar nas tarefas quotidianas de um dia de trabalho, permitindo o contacto com o mundo real do mercado
de trabalho numa área que vá de encontro às suas preferências.
Para a concretização desta ação, é essencial a estreita colaboração com empresas, serviços e instituições, tanto
do Concelho de Lousada como de outros Concelhos.

O projeto “Orienta-te e Segue” tem então como objetivos gerais:
Informar e orientar os alunos que frequentam o 9.º e 12.º ano de escolaridade nos estabelecimentos de ensino
do Concelho de Lousada, sobre as diversas ofertas formativas existentes.
Sensibilização para a progressão académica, conclusão da escolaridade obrigatória e aumento do nível de
formação dos jovens, indo de encontro aos seus interesses e à rede formativa existente.

Destinatários

Destinatários

Alunos do 9.º de escolaridade a frequentarem os
estabelecimentos de ensino públicos no Concelho de
Lousada e que frequentem as sessões de orientação
vocacional no âmbito do projeto Orienta-te e Segue

Crianças com mais de 4 anos a frequentar os Jardins de
Infância públicos do Concelho de Lousada e ainda não
intervencionadas nos anos letivos anteriores

Calendarização

Intervenção no decorrer do 1.º período letivo
Divulgação dos resultados no 2.º período letivo

Local

Estabelecimentos de Educação e Ensino
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Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão da Educação

Contacto do Responsável

Bruno Fernandes
255 820 500 / bruno.fernandes@cm-lousada.pt

Calendarização

Entidade Promotora

Interrupção letiva do 2.º período (férias da Páscoa)

Município de Lousada / Divisão da Educação

Local

Contacto do Responsável

Empresas, serviços e instituições, dentro ou fora do
Concelho de Lousada

Bruno Fernandes
255 820 500 / bruno.fernandes@cm-lousada.pt
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Orienta-te e Segue

Ações de sensibilização
“ Famílias do Avesso”

Visita à “Qualifica 2016: Feira de Educação,
Formação, Juventude e Emprego”

Uma das ações do projeto “Orienta-te e Segue”, será a visita à “Qualifica 2015: Feira de Educação, Formação,
Juventude e Emprego”.

O projeto de intervenção “Famílias do Avesso” aborda a Violência Doméstica, Maus Tratos e da Igualdade de
Género, junto das crianças mais novas, incentivando à prevenção e sensibilização para estas temáticas.

Esta ação tem como destinatários todos os jovens que frequentam as sessões de orientação vocacional, através
da qual têm oportunidade de, durante um dia, visitar e verificar in loco diversas ofertas formativas e/ou de
emprego, que vão poderão ir de encontro às suas preferências e expectativas.

Com recurso a histórias infantis, escritas de acordo com as temáticas abordadas, pretende-se agir precocemente
na prevenção da violência, pois só assim, é possível desenvolver competências nas crianças que poder-se-ão
manter, ou desenvolver ainda mais na idade adulta.

Esta feira pretende dar resposta às dúvidas e inquietações dos jovens, apresentando todo um leque de
oportunidades para os que estão à procura de novos rumos e saídas profissionais.

É de extrema importância a prevenção primária, que deverá iniciar o mais cedo possível, muito antes do
problema se manifestar, para que se evite o surgimento de novos casos.

A despesa com o transporte e a entrada na feira será suportada pelos respetivos agrupamentos de escola.

Destinatários

Alunos do 9.º ano de escolaridade a frequentarem os
estabelecimentos de ensino públicos no Concelho de
Lousada e que frequentem as sessões de orientação
vocacional no âmbito do projeto Orienta-te e Segue

Calendarização

Entidade Promotora

Município de Lousada / Divisão da Educação /
Agrupamentos de Escolas do Concelho de Lousada

abril de 2016

Local

EXPONOR – Feira Internacional do Porto
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Destinatários

Alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico

Calendarização

Todas as terças e quintas-feiras ao logo do ano letivo

Contacto do Responsável

Bruno Fernandes
255 820 500 / bruno.fernandes@cm-lousada.pt

Local

Estabelecimentos de Educação e Ensino

Entidade Promotora

Município de Lousada / Pelouro da Ação Social / Pelouro
da Educação / CPCJ Lousada

Contacto do Responsável

Ana Faria / Inês Cardoso
255 820 500
ana.faria@cm-lousada.pt / cpcj@cm-lousada.pt
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Campanha Laço Azul – “Mês de
sensibilização de Mau Trato Infantil”

Campanha Laço Azul – “Mês de
sensibilização de Mau Trato Infantil”

A CPCJ de Lousada pretende despertar a consciência da sociedade, em geral, relativamente aos maus-tratos
contra as crianças, na sua prevenção e na promoção e proteção dos seus direitos. Assim, convidamos a juntaremse à nossa Campanha usando toda a comunidade educativa uma peça de roupa azul no dia 24 de abril de 2016,
e a divulgarem a história da avó Bonnie Finney, através da exploração em aula da história desta avó, utilizando
o panfleto cedido pela nossa Comissão. Desafiamos ainda, para a organizarem uma parada humana às 15h00
no dia 24 de abril na sede do vosso agrupamento, para uma largada de balões. Caso seja possível os alunos, dos
vários anos letivos, poderão criar ao longo do ano, na disciplina que acharem mais adequada um laço azul para
utilizarem no dia acima indicado.

A CPCJ de Lousada pretende despertar a consciência da sociedade, em geral, relativamente aos maus-tratos
contra as crianças, na sua prevenção e na promoção e proteção dos seus direitos. Assim, convidamos a juntaremse à nossa Campanha usando toda a comunidade educativa uma peça de roupa azul no dia 24 de abril de 2016,
e a divulgarem a história da avó Bonnie Finney, através da exploração em aula da história desta avó, utilizando
o panfleto cedido pela nossa Comissão. Desafiamos ainda, a criação ao longo do ano letivo de um laço azul
para utilizar no dia acima indicado. Pretendemos ainda a colaboração de duas turmas do 3.º e 4.º anos de
escolaridade de todas as escolas básicas do vosso agrupamento, no sentido de dinamizarmos uma parada
humana na Avenida Senhor dos Aflitos às 15h00 para a largada de balões.

Destinatários

Comunidade Escolar

Calendarização

24 de abril de 2016

Local

Agrupamentos de Escolas de Lousada
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Entidade Promotora

Município de Lousada/ Comissão de Proteção de
Menores

Contacto do Responsável
Inês Cardoso
255 820 500
ines.cardoso@cm-lousada.pt

Destinatários

Comunidade Escolar

Calendarização

24 de abril de 2016

Local

Escolas Básicas do Agrupamento de Escolas de Lousada

Entidade Promotora

Município de Lousada/ Comissão de Proteção de
Menores

Contacto do Responsável
Inês Cardoso
255 820 500
ines.cardoso@cm-lousada.pt
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Campanha Laço Azul – “Mês de
sensibilização de Mau Trato Infantil”

A CPCJ de Lousada pretende despertar a consciência da sociedade, em geral, relativamente aos maus-tratos
contra as crianças, na sua prevenção e na promoção e proteção dos seus direitos. Assim, convidamos a juntaremse à nossa Campanha usando toda a comunidade educativa uma peça de roupa azul no dia 24 de abril de 2016,
e a divulgarem a história da avó Bonnie Finney, através da exploração em aula da história desta avó, utilizando o
panfleto cedido pela nossa Comissão. Desafiamos ainda, para a organizarem uma parada humana às 15h00 no
dia 24 de abril na sede do vosso agrupamento, para uma largada de balões. Pretendemos ainda, a colaboração
de 10 alunos do 11.º ano para desenvolverem uma atividade junto da Comunidade em geral, distribuindo
panfletos e pins em locais estratégicos da Vila de Lousada.

Destinatários

Comunidade Escolar

Calendarização

24 de abril de 2016

Local

Agrupamentos de Escolas de Lousada
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Entidade Promotora

Município de Lousada/ Comissão de Proteção de
Menores

Contacto do Responsável
Inês Cardoso
255 820 500
ines.cardoso@cm-lousada.pt
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