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OBRAS

NOVAS ESCOLAS AVANÇAM
Cinco novos equipamentos vão ser construídos de
raiz e dois edifícios existentes vão ser remodelados.
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Encontra-se concluída a cons-
trução do Pavilhão Despor-
tivo de Santo Estêvão de Bar-
rosas, localizado no pe-
rímetro do Centro Esco-
lar. O custo da obra ul-
trapassa os 580 mil eu-
ros, comparticipado em
85% por fundos comu-
nitários, do ON 2.
O Pavilhão é composto
por um recinto princi-
pal de 44m x 25m, ao
qual está ligado um
corpo de apoio para
vestiário, balneários e
para assistência. Esta
área apresenta dois
pisos, sendo o piso su-

EQUIPAMENTOS

Pavilhão Desportivo de Santo Estêvão
perior ocupado por uma galeria
para assistência. O piso inferior
contém uma área administrativa,

gabinete médico, sanitários e
balneários para jogadores e ár-
bitros.
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Os sete novos centros escolares representam um investimento de 9,5 milhões de euros.
A demora na aprovação obrigou a intervenções pontuais nos equipamentos existentes.

Requalificação e alargamento do parque escolar

O arranque das obras
para a construção dos
Centros Escolares de
Caíde de Rei, Sousela,
Cristelos, Lodares, Mei-
nedo, está previsto para
finais deste mês. Até ao
final do ano devem ini-
ciar-se as obras para a
construção dos Cen-
tros Escolares em Nes-
pereira e Casais.
Em Cristelos e em Mei-
nedo os atuais edifícios das es-
colas vão ser remodelados e am-
pliados, enquanto nos restantes
vão ser construídos edifícios de
raiz em terrenos já adquiridos.

O valor total do investimento
ascende a 9,5 milhões de euros,
comparticipado em 85 por cento
por fundos comunitários no âm-
bito do Programa Operacional

Regional Norte – ON 2.
Devido ao atraso na
aprovação das candi-
daturas, a autarquia pro-
cedeu a pequenas in-
tervenções nos equipa-
mentos existentes, ten-
do como objetivo pro-
piciar aos alunos e co-
munidade educativa as
condições exigíveis de
funcionamento e de se-
gurança. Assim, na EB1

de Nespereira decorreram obras
de restauro da cobertura e dos
tetos e na EB de Lodares foi
requalificada a cantina e o re-
creio.
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Em Cristelos e Meinedo os edifícios existentes vão ser remodelados e ampliados estan-
do ainda prevista a construção de cinco novos equipamentos, comparticipados a 85%.

9,5 milhões de euros para novos equipamentos

A atual Escola do 1.º ciclo e o Jardim-de-
-Infância de Cristelos vão ser requalificados
e ampliados dando lugar a um moderno Cen-
tro Escolar. O edifício escolar passa a ser
composto por oito salas para o 1.º ciclo e
seis salas para a educação pré-escolar, sala
de estudo e biblioteca, sala para prolonga-
mento de horário, gabinete de atendimento e
sala de docentes, cozinha, refeitório e poli-
valente. O investimento ultrapassa um milhão
e meio de euros e o novo equipamento passa
a ter capacidade para 150 crianças do pré-
-escolar e 192 alunos do 1.º ciclo.

No terreno anexo ao atual Jardim-de-
-Infância vai ser construído o Centro
Escolar de Casais. O novo edifício vai
contemplar quatro salas para o 1.º ciclo
e duas para a educação pré-escolar, sala
de estudo e biblioteca, sala para pro-
longamento de horário, gabinete de
atendimento e sala de docentes, cozi-
nha, refeitório e polivalente. O valor da
obra ultrapassa os 907 mil euros e o
novo equipamento passa a ter capaci-
dade para 96 alunos do 1.º ciclo e 50
crianças do pré-escolar.

O Centro Escolar de Caíde de Rei
vai ser construído nas proximida-
des da EB 2,3 e o valor da obra as-
cende a um milhão e seiscentos mil
euros. O edifício contempla oito
salas para o 1.º ciclo e duas salas
para o pré-escolar, sala de estudo e
biblioteca, sala para o prolonga-
mento de horário, gabinete de aten-
dimento e sala de docentes, cozi-
nha, refeitório e polivalente. O novo
equipamento tem capacidade para
50 crianças do pré-escolar e 192 alu-
nos do 1.º ciclo.
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Os equipamentos que vão ser construídos integram no mesmo espaço os alunos do ensino
pré-escolar e do 1.º ciclo e ainda disponibilizam salas de apoio, refeitórios e polivalentes.

Escolas arrancam com financiamento comunitário

O novo Centro Escolar de Lodares, construção de
raiz, vai contemplar seis salas para o 1.º ciclo, com
capacidade para 144 alunos, e duas salas para a
educação pré-escolar, destinadas a 50 crianças.
Este novo equipamento vai ser construído em ter-
reno anexo ao Parque de Lazer e o valor da obra
ascende a um milhão e trezentos mil euros.

O novo Centro Escolar de Sousela, construção de
raiz, é composto por seis salas para o 1.º ciclo com
capacidade para 144 alunos e duas salas para a
educação pré-escolar, para 50 crianças. O novo
equipamento vai ainda dispor de sala de estudo,
biblioteca, gabinete de atendimento, sala de do-
centes, cozinha, refeitório e polivalente. O investi-
mento é superior a um milhão e trezentos mil euros
e vai ser construído próximo da Casa de Cimo de
Vila.

O Centro Escolar de Nespereira, construção de
raiz, vai contemplar seis salas para o 1.º ciclo, com
capacidade para 144 alunos e duas salas para a
educação pré-escolar, destinadas a 50 crianças. O
equipamento vai ainda incluir sala de estudo, biblio-
teca, gabinete de atendimento e sala de docentes,
cozinha, refeitório e polivalente. O valor da obra é
superior a um milhão e 300 mil euros e vai ser
construído junto à sede da Junta de Freguesia.O edifício existente em Meinedo vai ser requalificado

e ampliado formando um Centro Escolar com os
dois níveis de educação, pré-escolar e o 1.º ciclo.
O novo equipamento vai contemplar nove salas
para o 1.º ciclo com capacidade para 216 alunos e
três salas para a educação pré-escolar destinada a
75 crianças. O custo da obra ultrapassa um milhão
e 300 mil euros e inclui ainda sala de estudo e biblio-
teca, sala para prolongamento de horário, gabinete
de atendimento, sala de docentes, cozinha, refeitó-
rio e polivalente.
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ESCOLA A TEMPO INTEIRO

Atividades de enriquecimento para o 1.º ciclo
A autarquia continua a assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)
que, devido às alterações legislativas, este ano letivo se traduzem numa hora diária.
Este novo ano letivo as Ati-
vidades de Enriquecimento
Curricular apresentam algu-
mas alterações, introduzi-
das pelo Ministério da Edu-
cação. Assim, o número de
horas destinadas às AEC´s
diminui e representam 60
minutos diários.
A Câmara de Lousada em
cooperação com os vários
Agrupamentos de Escola do
concelho vai assegurar o funcio-
namento das cinco horas sema-
nais de atividades, com exceção
das Escolas Lousada Centro que
possui professores suficientes
para assegurar um período de 60
minutos por semana.
A Natação e a Atividade Física e
Desportiva, o Inglês e a Música
são as atividades à disposição
dos alunos do 1.º ciclo de forma
gratuita, assegurada pela Câma-
ra de Lousada.
As crianças que se encontrem a
frequentar o 3.º e o 4.º ano vão
usufruir de duas horas por se-
mana de Natação nas Piscinas
Municipais até à interrupção

letiva do Carnaval e depois fre-
quentam a Atividade Física e
Desportiva na escola. Os alunos
mais novos, do 1.º e 2.º ano, ini-
ciam o ano com a Atividade Física
e Desportiva e, depois do Car-
naval, usufruem das aulas de
natação.
No que respeita à Atividade Físi-
ca e Desportiva os mais novos
têm a possibilidade de contatar
mais de perto com as atividades
rítmicas e expressivas, para além
da minigolfe, gira-vólei, mini-bas-
quetebol, entre outras. Para além
da aprendizagem dos conceitos,
os civismo e o fair-play são trans-
mitidos.
O Inglês prossegue com duas

aulas por semana, de 60
minutos cada, destinadas
a todos os alunos do 1.º
ciclo. Nesta disciplina os
mais novos aprendem os
vocábulos básicos, como
os meses e estações do
ano, a construção de fra-
ses e textos, consoante o
ano de escolaridade em
que se encontrem.

A outra atividade de enriqueci-
mento é a Música com uma aula
por semana, com exceção para as
escolas de Lousada Centro que
assegura esta hora com os pró-
prios professores. No que res-
peita à Música os alunos têm a
oportunidade de identificar dife-
rentes timbres e fontes sonoras,
bem como fazer a leitura rítmica e
melódica, ler e escrever figuras
rítmicas, utilizar os instrumentos
musicais de modo criativo entre
outros.
Assim, entre as 9h00 e as 17h30,
os alunos do 1.º ciclo permane-
cem na escola com atividades
letivas e de enriquecimento cur-
ricular.
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APOIO ESCOLAR

Prolongamento de horário no pré-escolar
Cerca de 400 crianças encontram-se inscritas no prolongamento de
horário no pré-escolar. Assim, o horário de funcionamento dos jar-
dins-de-infância, entre as 9h00 e as 15h30, é alargado no período da
manhã e/ou da tarde, conforme as necessidades manifestadas pelos
encarregados de educação.

Os alunos do concelho, desde o
5.º ano até ao 12.º, usufruem de
apoio para o transporte escolar.
Mais de 2000 alunos deslocam-
-se em transporte escolar para os
estabelecimentos de ensino, re-
presentando um custo superior
a 980 mil euros, no ano letivo de
2012/2013.Para este ano letivo
prevê-se a manutenção do nú-
mero de alunos e um aumento
dos custos decorrente da subi-
da dos combustíveis.
A maioria é transportada por
empresas, cerca de 1300, acres-
centando-se 600 que viajam nos
autocarros do município e ainda
mais de 100 que frequentam o
ensino especial ou integrado e
alunos com apoio económico
para se deslocarem para escolas
fora do concelho por não encon-
trarem paralelismo pedagógico
em Lousada.
As crianças com necessidades
educativas especiais, cerca de 90,
deslocam-se, diariamente, em
viaturas próprias da autarquia ou
das juntas de freguesia e ainda
de táxi, representando um encar-
go superior a 148 mil euros, as-
segurado totalmente pela autar-
quia.
Até ao 9.º ano, os alunos usu-
fruem de passe gratuito, desde
que residam a mais de três quiló-
metros do estabelecimento de
ensino. Os restantes, possuindo
escalão A ou B, beneficiam, tam-
bém, de isenção ou redução sem-
pre que utilizem os autocarros da

Transporte escolar para cerca de 2000 alunos
A deslocação dos alunos é apoiada pela autarquia de acordo com a distância e o ano de
escolaridade e as crianças com necessidades especiais são transportadas gratuitamente.

autarquia. A partir do 10.º ano de
escolaridade, a Câmara assegura
o pagamento de metade do valor
do passe, assim como, para os alu-
nos que se deslocam para escolas
fora do concelho por não existir

paralelismo pedagógico. O trans-
porte escolar é comparticipado
pela Direcção Geral das Autarquias
Locais em 130 mil euros, cabendo
à Câmara de Lousada um investi-
mento superior a 850 mil euros.

7



8
ESPECIAL
educação

APOIO ESCOLAR

Alimentação saudável para todos os alunos

Por solicitação de algumas esco-
las, a autarquia continua a pro-
piciar aos mais novos um refor-
ço alimentar, no pequeno-almo-
ço, colmatando assim as neces-
sidades dos alunos mais caren-
ciados.
O almoço dos mais novos é con-
fecionado, diariamente, nos re-
feitórios escolares sob a coorde-
nação da autarquia e com a cola-
boração de uma nutricionista na
elaboração das ementas.
Em junho deste ano, a nutricio-
nista do Centro de Saúde rea-
valiou as ementas e introduziu
algumas alterações, tendo em
vista a diversificação alimentar,
o abandono à obesidade infantil
e a falta de alguns nutrientes na
alimentação.
O menu escolhido é variado e
incluiu uma sopa de legumes, um
prato que pode ser de peixe ou
de carne, alternadamente, e ain-
da a sobremesa onde a fruta é a
escolha mais frequente. Assim,
existe um reforço de pei-
xe e de leguminosas nas
novas ementas.
A forma de confecionar
as refeições tem como
principal preocupação a
eliminação de gorduras
de forma a criar hábitos
alimentares o mais sau-
dáveis possíveis, pelo
que não existem alimen-
tos fritos e a forma de
confecionar mais utiliza-
da passa pelos cozidos.

Os alunos que frequentam o pré-escolar e o 1.º ciclo usufruem de refeições confecionadas
na escola. O reforço no pequeno-almoço, o lanche e a distribuição de fruta mantém-se.

O preço cobrado pela autarquia
de cada refeição é de 1,46 euros
com mais de 65% dos alunos a
beneficiarem de isenção ou re-
dução de metade no pagamento,
devido à comparticipação exis-
tente.

FRUTA E LANCHE
Pelo quinto ano consecutivo, é
distribuído aos alunos do 1.º ci-

clo, duas vezes por semana, uma
peça de fruta, com a finalidade
de criar hábitos alimentares sau-
dáveis e corretos. A fruta esco-
lhida é da época, nacional onde
se incluem tangerinas, laranjas,
maçãs, peras, entre outros. Esta
iniciativa surge de uma candida-
tura aos ministérios da Agricul-
tura, da Educação e da Saúde,
com apoio comunitário.

A autarquia ofere-
ce ainda um lanche
a todos os alunos,
onde se inclui o
leite escolar e um
pão com mantei-
ga, fiambre, queijo
ou geleia. Cada es-
cola decide quan-
do entrega este su-
plemento, poden-
do ser no interva-
lo da manhã ou da
tarde.

8



9

OBRAS

ESPECIAL
educação

AÇÃO SOCIAL

Autarquia reforça iniciativas de apoio às famílias com maiores dificuldades financeiras,
desde aquisição de livros e material escolar até as refeições, transportes e bolsas de estudo.

Apoio escolar reforçado para as famílias

A autarquia tem vindo
a reforçar as interven-
ções no setor da edu-
cação, de forma a me-
lhorar apoiar as famí-
lias com maiores difi-
culdades financeiras.
Anualmente, a Câmara
de Lousada apoia na
aquisição de livros e de
material escolar a todos
os alunos do 1.º ciclo
com escalão A ou B.
Este ano letivo cerca de
1800 alunos beneficiam
deste apoio estando
previsto o pagamento
destas verbas às famí-
lias a curto prazo.
Diariamente os 40 re-
feitórios escolares, do
pré-escolar e do 1.º ci-
clo, servem cerca de
2800 crianças durante a
hora do almoço. Contabilizando
o custo dos géneros alimentares,
pessoal não docente e equipa-
mento de apoio cada refeição tem
um custo real de 2,80 euros, sen-
do cobrado aos alunos 1,46 euros
com redução para metade ou isen-
ção para os beneficiários de apoio
social. Neste ano letivo, cerca de
1800 alunos, 65 %, usufruem de
redução no pagamento.
No pré-escolar e no 1.º ciclo os
alunos usufruem de um lanche
grátis composto por pão com
manteiga ou compota e um pa-
cote de leite. Aos alunos do 1.º
ciclo é ainda distribuída, duas

alunos lousadenses
que frequentam o en-
sino superior, a au-
tarquia atribui anual-
mente bolsas de estu-
do, mediante compro-
vação dos baixos re-
cursos financeiros do
agregado familiar.

DICAS COMBATE
ABANDONO
O Programa DICAS-
-Diversidade, Inclu-
são, Complexidade,
Autonomia e Solida-
riedade, abrange to-
dos os alunos, desde
o pré-escolar até ao
secundário, que se
encontram a frequen-
tar o ensino público
no concelho. A autar-
quia, em colaboração

com a comunidade escolar, de-
senvolve uma dinâmica de inter-
venção que privilegia a deteção
precoce de forma a evitar o aban-
dono escolar e prevenir o insu-
cesso. No ano letivo de 2012/
2013 a taxa de abandono escolar
é de 0.19%.
O DICAS tem três projetos de
intervenção direta, de acordo
com a faixa etária dos alunos.
Assim, Pré-SEA dirige-se às
crianças do pré-escolar, o SEA
(Sinalização, Encaminhamento e
Acompanhamento) e Orienta e
Segue, direcionado em particu-
lar para os alunos do 9.º ano.

vezes por semana, fruta da épo-
ca gratuita.
Os alunos do concelho, desde o
5.º até ao 12.º ano, usufruem de
apoio no transporte escolar.
Mais de 2000 alunos utilizaram
transporte público para se des-
locarem para a escola, no ano
letivo de 2012/2013, com um en-
cargo superior a 904 mil euros. O
transporte das crianças com ne-
cessidades educativas especiais
é assegurado pela autarquia na
totalidade.
A autarquia apoia ainda na aqui-
sição de lenha para as salas do
pré-escolar e do 1.º ciclo. Para os
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