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Destaca-se ainda o trabalho que tem
vindo a ser realizado no CMEM,
decorrente da criação de Grupos de
Trabalho Temáticos, que envolvem os
vários conselheiros e convidados.
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CURRÍCULO LOCAL AEC

Entre as grandes novidades para o ano
letivo 2019/20, destaca-se a introdução
de novas Oficinas: Eco-Arte; Cartoon;
Teatro Marionetas, Impressão 3D;
Iustração Digital, Jazz e Golfe.

Depois de um período de merecido descanso, chegou o
momento de iniciar um novo ano letivo marcado por novas
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medidas que contribuem uma cidade mais inclusiva e

COM ON EUROPEAN PROJECT

O projeto Com ON visa fornecer um
programa formativo para capacitar os
adultos europeus a desenvolverem o seu
potencial e a poderem compreender,
criar e partilhar mensagens e histórias
audiovisuais.

sustentável.
A Escola de Segunda Oportunidade, em Matosinhos, integrou
finalmente o sistema público de educação, o que garante mais
oportunidades aos jovens em risco de exclusão. Assim, depois
de vários prémios que consagraram a instituição, vai ser
possível alargar integrar mais crianças e jovens num modelo
de ensino que se tem revelado um sucesso.
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Conhecer Matosinhos - Roteiro para professores

No dia 4 de setembro, à semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal de Matosinhos, assinalou o arranque
do novo ano letivo através da dinamização do roteiro “CONHECER MATOSINHOS - ROTEIRO PARA
PROFESSORES” direcionado aos/às novos/as professores/as que irão integrar o corpo docente das escolas do
concelho, no ano 2019/2020, professores/as do 1º CEB, coordenadores/as de estabelecimento, coordenadores/as
de ciclo e coordenadores/as de ano.
Este roteiro contou com 30 participantes e proporcionou a possibilidade de conhecerem alguns dos locais que
fazem parte do Currículo Local do Concelho, inseridos no projeto “ROTEIROS PEDAGÓGICOS DE
MATOSINHOS”. O roteiro teve início no Edifício dos Paços do Concelho com as boas vindas aos participantes
pela Sra. Presidente, Dr.ª Luisa Salgueiro e pelo Sr. Vereador da Educação, Prof. António Correia Pinto. O
programa contemplou a visita a quatro locais, nomeadamente, CMIA – Centro de Interpretação e Monitorização
Ambiental; Casa em Movimento; Igreja do Bom Jesus de Matosinhos e CIIMAR - Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental.
Para além do interesse demonstrado e da informação recolhida durante o roteiro, os presentes tiveram ainda a
oportunidade de conhecer com mais profundidade os serviços educativos da autarquia e as possibilidades de
trabalho articulado entre as escolas e o Município.
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3ª Edição do Roteiro Matosinhos, Mar Empresarial
Considerando o sucesso das edições anteriores, a Câmara Municipal de Matosinhos realizou, no dia 5 de
setembro, a 3ª edição do “Roteiro Matosinhos, Mar Empresarial”. Esta ação mobilizou diretores/as, docentes e
técnicos de cursos de dupla certificação das escolas e centros de formação do concelho, que tiveram a
oportunidade de visitar algumas empresas instaladas no território de Matosinhos.
Com esta iniciativa a Autarquia pretendeu estimular a troca de contactos entre as Escolas e as Empresas, a
divulgação de projetos existentes e, simultaneamente, valorizar o património e o tecido empresarial local. Na
impossibilidade de, num só dia, dar a conhecer a diversidade empresarial do concelho, optou-se, este ano, por
desdobrar o roteiro da manhã em dois percursos, que se distinguem pelo caráter mais inovador versus tradicional
das empresas. Em ambos os itinerários, os cerca de 45 profissionais puderam aprofundar o seu conhecimento
acerca dos processos e métodos de trabalho de diferentes setores de negócio, inteirando-se dos atuais desafios e
oportunidades do mercado de trabalho.
A sessão de boas-vindas decorreu na sala de sessões pública da Câmara Municipal de Matosinhos, que contou
com a presença da Sr.ª Presidente da Autarquia, Dr.ª Luísa Salgueiro e do Sr. Vereador da Educação, Prof.
Correia Pinto. Após a receção dos participantes, as visitas decorreram pelas seguintes empresas: Clavel’s
Kitchen, E-Goi, Sodexo, Conservas Portugal Norte, Neoturf e Schnitt + Sohn. De tarde, o roteiro prosseguiu
nas instalações do Centro Empresarial da Lionesa, com a apresentação do Masterplan 2025, passando pelo
Reactor, Pastry Lab, Cofco Internacional, Slash – Natural Habits e Glookast.
O grupo de visitantes foi muito bem-recebido pelas várias empresas, tendo-se perspetivado várias pontes de
colaboração para o futuro e muitos/as docentes ficaram, também, interessados/as em dar a conhecer estas
empresas aos seus/suas alunos/as. Por outro
lado, com esta iniciativa os/as docentes
reforçaram o seu contacto com os serviços
educativos da autarquia e estreitaram laços
entre si. A tónica final era de satisfação e de
vontade de repetir esta iniciativa, alargandoa a outras empresas.
Numa altura em que o desenvolvimento de
competências transversais nos/as alunos/as
assume especial importância, a cooperação
institucional entre as escolas e as empresas
é, sem dúvida, um dos caminhos a trilhar.
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Mobilidade Urbana
O passe Estudante-Maré resulta de uma parceria entre a Maré e a Câmara Municipal de Matosinhos, com vista
a proporcionar um apoio adicional às famílias matosinhenses com filhos inscritos em entidades de ensino
público no concelho de Matosinhos. Este passe pode ser solicitado por estudantes, com mais de 13
anos, matriculados e a frequentar as escolas públicas do concelho de Matosinhos, em todos os ciclos de ensino
não superior.
Para mais informações: www.maredematosinhos.pt
“A implementação deste passe gratuito da rede Maré cumpre dois objetivos fundamentais: incentiva os jovens
a usarem o transporte público, opção de mobilidade mais limpa que precisamos de valorizar e projetar
decididamente no nosso futuro e alivia ainda mais as famílias nas suas despesas mensais de transporte,
seguindo-se à diminuição do custo do passe Andante e ao seu alargamento a todas as linhas em Matosinhos.
O desenvolvimento sustentável e saudável da nossa comunidade passa por transformações importantes nos
hábitos de mobilidade e é obrigação do Município estimular essa mudança, com apoios que fazem a diferença
na vida das pessoas. Este é um deles.”
José pedro Rodrigues
Vereador da Mobilidade e Transportes

Matosinhos Inclusivo – Verão 2019
O projeto Matosinhos Inclusivo pretende ser um apoio fundamental
às famílias dos/as alunos/as que frequentam os Centros de Apoio à
Aprendizagem (CAA) das nossas escolas e é implementado pelo
segundo ano letivo consecutivo, numa relação estreita entre a
autarquia e os diversos agrupamentos de escolas.
Este Verão, durante o mês de julho, as crianças e jovens mencionados
usufruíram de um conjunto de atividades como culinária, cinoterapia,
hipoterapia, artes plásticas, visitas temáticas e de animação num
sentido de responsabilidade aliado a uma vertente de inclusão e de
construção pessoal e intelectual.
Foram cinco semanas de trabalho em equipa e dinâmica pedagógica
que se entrelaçaram para que as famílias pudessem cumprir as suas
obrigações profissionais e estes/as alunos/as pudessem ter uma
resposta cheia de atividades diversificadas e enriquecedoras.
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Projeto Soci@ll | Whole School Social Labs
Novos passos para a criação de abordagens inovadoras de inclusão social na Educação
Este projeto ERAMUS+ resultante de uma parceira entre a INOVA+, a Câmara Municipal de Matosinhos e o
Agrupamento de Escolas Abel Salazar, que engloba também parceiros do Chipre, Itália e Polónia, tem vindo a
desenvolver um conjunto de materiais e ferramentas específicas para que o tema da inclusão social na Educação
chegue às escolas e às comunidades.
Na semana de 23 de setembro, os parceiros deste projeto reuniram-se em Florença, Itália, para debaterem os
materiais que estão a ser construídos quer para as escolas, que deverão trabalhar este tema com os/as seus/as
alunos/as, quer para os municípios, que deverão desenvolver, ao longo deste ano letivo, um laboratório social
capaz de enumerar as principais problemáticas sentidas ao nível da inclusão social nas escolas e encontrar
soluções a testar para as mesmas.
O projeto SOCI@LL procura criar abordagens inovadoras de inclusão social, promovendo ferramentas
participativas e respostas criativas, sustentáveis e partilhadas em laboratórios sociais locais e numa plataforma
virtual.
Para saber mais sobre este projeto consulte o site http://wholeschoolsociallabs.eu e descubra todos os materiais
já disponíveis para escolas e comunidades.

Reunião dos parceiros do projeto Soci@ll nos escritórios da OXFAM, em Florença, Itália
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Dia Erasmus assinalado em Matosinhos
Novas abordagens à educação para a cidadania e para a inclusão social
Matosinhos associou-se à celebração internacional do Dia Erasmus, acolhendo no auditório da Biblioteca
Municipal Florbela Espanca, o seminário “Novas abordagens à educação para a cidadania e para a inclusão
social”.
Promovida pela Inova+, com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos e do Agrupamento de Escolas de
Matosinhos, esta iniciativa juntou mais de trinta técnicos e docentes para refletir sobre estes temas, tendo como
pano de fundo dois projetos apoiados pelo programa Erasmus+: o projeto Soci@ll - Whole School Social Labs,
(promovido pela Inova+) e o projeto EAR (promovido pela MENTORTEC). Estes dois projetos, que incidem
sobre abordagens inovadoras à educação inclusiva, encontram-se numa fase consolidada (tendo sido mapeadas
necessidades e prioridades com os principais atores chave), prevendo agora um conjunto de atividades piloto
com as comunidades escolares e/ou a comunidade em geral.
O programa contou com a participação da Dr.ª Ana Paula Alves, da Agência Nacional Erasmus+ Educação e
Formação, e do Professor Luís Gonçalves, do Grupo de Trabalho da Educação para a Cidadania (criado por
despacho conjunto da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e do Secretário de Estado da
Educação).
Nesta tarde foi possível refletir sobre o contributo do Programa Erasmus, dos seus projetos e parcerias, para
escolas e comunidades mais inclusivas.

Evento que assinalou o Dia Erasmus em Matosinhos
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Conselho Municipal de Educação de Matosinhos coopta novos elementos e
fomenta a reflexão através da criação de grupos de trabalho temáticos
O Conselho Municipal de Educação de Matosinhos (CMEM), criado em 2004, com a função de coordenar a
política educativa, de analisar e acompanhar o funcionamento do sistema educativo e de propor ações para a
promoção da sua maior eficiência e eficácia, assumiu uma nova composição decorrente da aplicação do DecretoLei n.º 21/2019, de 30 de janeiro.
Assim, na última reunião do CMEM, realizada a 14 de outubro último, tomaram posse o representante da
CCDR-N e o representante de cada Conselho Pedagógico dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas
do concelho. Este órgão consultivo e deliberativo passou a contar com a participação de 46 conselheiros/as e 8
convidados/as com assento habitual.
Destaca-se ainda o trabalho que tem vindo a ser realizado no CMEM, decorrente da criação de Grupos de
Trabalho Temáticos, que envolvem os vários conselheiros e convidados, a saber:
•

Grupo 1 - Estratégia Educativa para Matosinhos: apoio e envolvimento na construção dos
documentos estratégicos de Educação no concelho;

•

Grupo 2 - Educação de Matosinhos em Números: apoio na recolha e apresentação de dados
estatístico que apoiem a reflexão sobre a Educação;

•

Grupo 3 - Matosinhos, Cidade Educadora: apoio no fomento de parcerias institucionais, de pontes
entre os diversos projetos, do trabalho em rede e da interação com outras áreas municipais;

•

Grupo 4 - Rede de Oferta Educativa e Formativa

: apoio na análise sobre a oferta educativa e

formativa e a valorização dos cursos de dupla certificação;
•

Grupo 5 - Educação Inclusiva: apoio na análise sobre esta temática, apoiando o funcionamento das
instituições educativas, de acordo com a nova legislação em vigor.

O CMEM desempenha um papel de relevo na reflexão e debate em torno da Educação, tendo visto reforçada a
sua ação em Matosinhos aquando da assinatura do contrato de descentralização de competências que o
Município assumiu em 2015 com o governo.
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Currículo Local AEC
Início do ano letivo arranca com lançamento do Currículo Local & Programa de
Computação e Robótica Criativa nas AEC
desenvolvidas no formato de oficinas, com o
objetivo de dar continuidade a uma mudança de
paradigma no que respeita ao ensino-aprendizagem
destas atividades.
As oficinas integram o património da Cidade no
Currículo [ESCOLICIDADE] e visam proporcionar
outras

experiências

de

caráter

científico,

tecnológico, ambiental, ecológico, cultural, social e
O Currículo Local é uma das competências

desportivo, enriquecendo, desta forma, o currículo

previstas no Contrato de Educação e Formação

formativo dos/as alunos/as do concelho.

Municipal n.º 555/2015 (2ª série), de 28 de julho,

Dar-se-á continuidade à introdução do surf e

entre o Município de Matosinhos, os Agrupamentos

bodyboard, patinagem, hóquei patins, rope skipping

de Escolas e o Ministério da Educação, fundamental

(saltar à corda), violino e cavaquinho, laboratório

para estabelecer as linhas orientadoras futuras

3D, robótica, cinema, fotografia, arte e património,

(2018-2021) em matéria de política educativa local.

arquitetura e cidade.

Nesse sentido, a autarquia assinalou, no dia 14 de
outubro 2019, o arranque do ano letivo 2019/20,
com a receção e assinatura de contratos com cerca
de 100 docentes que irão desenvolver as atividades
de enriquecimento curricular no concelho de
Matosinhos, um investimento de cerca de um
milhão de euros.

Entre as grandes novidades para o ano letivo
2019/20, destaca-se a introdução de novas Oficinas:
Eco-Arte; Cartoon; Teatro Marionetas, Impressão
3D; Iustração Digital, Jazz e Golfe.
Computação & Robótica Criativa nas AEC
As novas tecnologias ocupam ainda mais destaque
no Currículo Local nas AEC, através de um novo

Educação Física & Modalidades Desportivas
Oficinas de Música

programa de literacia digital, que inclui as áreas da
computação, programação e robótica.

e integra

Oficina das Artes

todas as áreas do enriquecimento do currículo,

Oficinas de Teatro & Cinema

Desporto, Artes, Teatro, Cinema, Música, Xadrez e

Oficina das Ciências

Ciências, cuja sua implementação visa mobilizar

Xadrez

docentes e alunos/as para a urgente e necessária
transição da Educação para a Era Digital.
Viajar até Marte, visitar o museu do Louvre, a

Nessa sessão foi apresentada a matriz do currículo
local para as atividades de enriquecimento
curricular, que serão durante o ano letivo
Notícias
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Matosinhos, ver uma molécula ou a fisiologia do
corpo humano são algumas das possibilidades que a
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realidade aumentada permite, com recurso à
tecnologia 3D e à Holografia, que, este ano letivo,
estará à disposição dos/as alunos/as das escolas
públicas do concelho:
•

Scratch & Programação

•

Robótica & Computação Musical

•

Legos & Robótica

•

Weeebot

•

Drones

•

Eco-Robótica

•

Hidro-Robótica

•

Universo & Viagem 3D

•

Arte & Robótica

•

Laboratório Desenho & Impressão 3D

•

Ilustração Digital

•

3D, Realidade Virtual & Cinema

•

Linguagem, Scratch & Xadrez, e Jogos,
Xadrez & 3D.

Por último, destaca-se, a continuidade da aposta da introdução de docentes coordenadores em todas as áreas das
AEC, com vista a promover a articulação pedagógica, horizontal e vertical, com o plano de atividades dos
Agrupamentos de Escolas do concelho, que este ano letivo, enfrentam o duplo desafio de inspirar os/as nossos/as
professores/as e alunos/as para a transição para a Era Digital.

Notícias
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Projeto ERASMUS+ na eRC
No âmbito do Projeto ERASMUS+ Move Your Mind, entre março e julho de
2019, a Escola Profissional Ruiz Costa proporcionou mobilidades em países
europeus a trinta e quatro dos/as seus/suas alunos/as e a dois dos seus
professores.
Consciente da importância das experiências internacionais para a
empregabilidade e sucesso profissional dos/as seus/suas alunos/as num
contexto de um mundo de trabalho cada vez mais competitivo, a eRC
desenvolveu protocolos de estágio com empresas em Malta, Espanha, Itália
e Eslovénia. Assim, os participantes nesta aventura, alunos/as dos segundos
e terceiros dos cursos de Multimédia, Programação de Sistemas
Informáticos, Eletrónica e Desenho Digital, viveram uma experiência única
e inesquecível durante 60 dias entre destinos como Bilbao (12 alunos/as),
Lecce (11 alunos/as) e Maribor e Liubliana (9 alunos/as). No enquadramento deste processo de mobilidade
internacional, também foram incluídos alunos/as de anos letivos anteriores, proporcionando a dois diplomados
do curso de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos a oportunidade de experimentar o mercado de
trabalho em Malta, durante quatro meses.
Num balanço da aprendizagem, os participantes encontraram várias mais-valias: a experiência em mercados de
trabalho no estrangeiro permitiu-lhes não só um enriquecimento curricular como também a prática de uma
língua estrangeira e uma imersão em diferentes culturas capaz de ampliar a visão do mundo! Como não poderia
deixar de ser, estes “estagiários internacionais” lembraram também os muitos momentos de convívio entre todos
em passeios e visitas a locais emblemáticos das cidades de estágio, a par dos momentos merecidos de descanso
nos apartamentos que partilharam. A eRC acredita na importância deste tipo de experiência internacional para
o crescimento pessoal, académico e profissional dos/as seus/suas alunos/as, pelo que continuará a candidatar-se
a estes projetos e a investir em protocolos com empresas no estrangeiro, para proporcionar novas práticas nos
próximos anos letivos!

Notícias || Escolicidade:
Matosinhos: Município
Educador
Notícias
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Encontro Tecnológico
ATEC convida candidatos a conhecer cursos técnicos
A crescente digitalização tem imposto às entidades formadoras a necessidade de atualizarem a sua oferta
formativa. Em consonância, a ATEC – Academia de Formação tem vindo a reforçar e atualizar a sua oferta
especialmente ao nível dos cursos de nas áreas de Informática, Automóvel, Automação e Mecânica Industrial.
Por forma a promover a oferta junto da comunidade em geral, a ATEC promoveu no dia 20 de julho, nas suas
instalações em Perafita, um dia aberto, designado por Encontro Tecnológico.
A iniciativa teve dois grandes objetivos: “por um lado, despertar nos jovens o interesse pelas áreas técnicas,
nomeadamente, a Gestão de Redes, a Programação, Cibersegurança, Automação e Robótica, Mecatrónica
Automóvel e Mecânica Industrial, e, por outro lado, mostrar onde é dada a nossa formação, a tecnologia
utilizada na mesma e que alternativas temos, quer em termos de formação profissional para jovens quer para
adultos independentemente da sua situação laboral”, explicam os representantes da academia.
Cerca de duas centenas de visitantes assistiram a demonstrações de vários projetos no âmbito da formação e
ouviram o testemunho de vários ex-formandos que já estão no mercado de trabalho.
No Encontro Tecnológico o destaque foi para os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), cursos póssecundários, financiados com elevada aceitação no mercado de trabalho. Estes cursos conferem o nível 5 de
qualificação profissional e equivalência de créditos no ensino superior ao abrigo de parcerias.
Mais informações em www.atec.pt

Notícias
CidadEscola
Notícias || Escolicidade:
Matosinhos: Município
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Comunicação Audio-visual para todos: ComOn European Project
A tecnologia está a transformar cada vez mais rapidamente a forma como vivemos, nos relacionamos,
interagimos e comunicamos. Os Smartphones, tablets, notebooks, computadores…são ferramentas que podem
proporcionar e apoiar as pessoas a viverem melhor as suas vidas, mas são necessárias capacidades e
competências para realmente se aproveitar todo o seu potencial.
É quase impossível imaginar o mundo atual sem milhares de imagens que nos chegam diariamente. Desde um
anúncio publicitário até um anúncio na rua, ou mesmo uma foto no Facebook ou no Instagram, a comunicação
audiovisual invade-nos em diferentes formatos e através de todos os tipos de canais.
Todos os dias recebemos memes nos nossos telemóveis, descarregamos vídeos ou utilizamos podcasts, sem
sequer estarmos conscientes de que estamos a utilizar uma nova linguagem que entrou totalmente nas nossas
vidas e que, acima de tudo, está aqui para ficar.
Algumas estatísticas mostram que até 2020, 80% do tráfego da Internet será em consumo de vídeo. Atualmente,
10 milhões de vídeos são vistos no Snapchat, todos os dias.
Cada vez mais empresas, organismos públicos e outras instituições baseiam a sua comunicação em elementos
audiovisuais (vídeos, infografias, imagens, ilustrações ...) Mas também as pessoas criam suas próprias criações
(vídeos, gifs, memes, etc.), para expressar as suas ideias, desfrutar ou até mesmo pedir um emprego (por
exemplo, através de currículos de vídeo ou currículos infográficos).
O projeto Com ON visa fornecer um programa formativo para capacitar os adultos europeus a desenvolverem
o seu potencial e a poderem compreender, criar e partilhar mensagens e histórias audiovisuais.

Os objetivos do projeto incluem:
1. Oferecer um programa integrado e inovador que fomente a socialização e inclusão digital, de
adultos.
2. Impulsionar o desenvolvimento de uma competência social básica (comunicação), mas
também da criatividade e do pensamento crítico.
3. Promover competências de literacia digital, de acordo com a plataforma EC DIGCOMP, para
competências digitais.
4. Reduzir as desigualdades existentes no grupo-alvo de pessoas adultas, para que possam aceder
e participar ativamente, a partir das novas tecnologias, na educação não formal.

Siga-nos nesta aventura, com o projeto COM ON, e desenvolva o seu potencial de comunicação visual (áudio)!
www.comon-project.eu/pt/
Politécnico do Porto / ISCAP

Notícias
CidadEscola
Notícias || Escolicidade:
Matosinhos: Município
Educador

13

Câmara Municipal de Matosinhos

Vencedores Young VolunTeam
O Young VolunTeam é um projeto pedagógico em
que a Caixa distingue os melhores projetos de
voluntariado

dirigido

a

jovens

do

ensino

secundário.
No final do ano letivo 2018/2019, foram
divulgadas as três escolas vencedoras. Três
projetos que primam pela sensibilização por
questões ambientais e humanitárias e têm em
comum, a procura por um futuro melhor.
A única escola profissional, a nível nacional, a
obter esta distinção, situa-se em Matosinhos e é a
EPROMAT – Escola Edmundo Ferreira.
Parabéns à EPROMAT – Escola Edmundo Ferreira, Matosinhos
Projeto de sensibilização para questões ambientais, especialmente para a temática do lixo.
Foram realizadas três ações de limpeza da praia de Matosinhos em parceria com uma organização social
especializada (Sea Life), foram realizados workshops e palestras para sensibilizar para a temática do lixo
marinho e realizados vídeos em parceria com o curso de multimédia para sensibilizar a comunidade. A equipa
organizou ainda campanhas de angariação de bens para reciclar ou doar a instituições socias, eventos para
organizar fundos para custear os materiais necessários para as ações de voluntariado e construíram peças com
o lixo para vender para obter fundos para o mesmo efeito.
As duas outras escolas com projetos, também vencedores são a Escola Secundária D. Pedro V (Lisboa) e a
Escola Básica e Secundária D.ª Maria II (Vila Nova da Barquinha).
https://www.facebook.com/anossacaixa/videos/486214205469097/

A Escola Profissional de Matosinhos, EPROMAT Escola Edmundo Ferreira, recebeu, nas suas
instalações, o prémio, atribuído pela Caixa, no dia 1 de outubro, pelas 12h00, no âmbito do Young
VolunTeam.

EPROMAT - Escola Profissional de Matosinhos
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Matosinhos em números

1º CEB

2º CEB

3º CEB

Ensino Secundário

CEF/CV

PIEF - 2º CEB

PIEF - 3º CEB

EFA - 2º CEB

EFA - 3º CEB

Centro de Apoio à
Aprendizagem

Cursos Profissionais

nº turmas

Pré-escolar

Alunos/as a frequentar as escolas do ensino público no concelho de Matosinhos

84

229

144

206

115

3

1

2

1

24

3

46

nº alunos 1855 4964 3054

4568

2620

52

15

27

23

310

25

875

Total de turmas: 856

Total de alunos/as: 18 412
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Vai acontecer em Matosinhos
Dia Internacional da Cidade Educadora | 29 novembro 2019
“Escutar a cidade para a transformar”
Atividades a decorrer:

Manhã

10h30 – 11h30

Atividades de auscultação da
comunidade sincronizadas –
Grupos de alunos que irão dirigirse a instituições, associações,
entre outros, e ouvir o que a
população espera de e para
Matosinhos.

Vários locais em Matosinhos

14h30 – 15h30

Apresentação pública do projeto
“Oceano”, que consistirá no
lançamento da temática
“Educação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável”,
que irá estar disponível na
Plataforma Escolicidade, através
do referencial “Oceanos”.

CIIMAR

14h30 – 17h

Debate com alunos/as do ensino
secundário, que incidirá na
temática do direito à
participação jovem, decorrente
da comemoração dos 30 anos da
convenção dos direitos da
criança.

Auditório do Museu da Quinta de
Santiago

Tarde

Notícias
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Equipa Editorial_____
António Lopes | Câmara Municipal
de Matosinhos
Carla Dias | Câmara Municipal de
Matosinhos
Hugo Cruz | Câmara Municipal de
Matosinhos
Maria José Oliveira | Câmara
Municipal de Matosinhos

Poderá aceder aos vídeos de várias atividades através do seguinte link:
https://www.cm-matosinhos.pt/pages/274
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