
1 

 
 

Câmara Municipal de Matosinhos                                               Volume 2 |     Issue 2 |     junho |    2018 

 

 

 Newsletter da Educação  

  

Educação | Escolas |      Cidade  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mensagem do Município 
 
 

Só existe um modo de melhorar a vida que temos: sermos capazes 

de, enquanto comunidade, assumir o desígnio coletivo de criar e ser 

parte de um concelho participado por todos, vivido por todos, 

assumido por todos e capaz de criar riqueza e bem-estar.  

Matosinhos tem de ser capaz, por isso, de atrair e de fixar mais 

empresas, que criem mais e melhor emprego. 
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SURFING NA ESCOLA  

Com este projeto aliamos o 

mar e os desportos náuticos a 

um verdadeiro enriquecimento 

do currículo destes/as 

alunos/as, diversificando as 

suas experiências apostando 

numa resposta 

pedagogicamente concertada. 
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MATOSINHOS 

COMPROMETIDO COM A 

EDUCAÇÃO DE SEGUNDA 

OPORTUNIDADE  

Matosinhos encara a 

Educação de Segunda 

Oportunidade como uma 

resposta essencial e específica 

ao problema persistente do 

abandono escolar e das baixas 

qualificações dos jovens… 

  

15  
PROJETO AUTONOMIA E 

FLEXIBILIDADE 

CURRICULAR  
O Agrupamento de Escolas 

Professor Óscar Lopes aderiu 

ao Projeto Autonomia e 

Flexibilidade Curricular e 

gere os 25% da carga horária 

semanal em Projetos de 

Integração Curricular… 
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Este objetivo, essencial para o nosso futuro coletivo, só o atingiremos 

se formos capazes de insistir na capacidade para captar 

conhecimento, atrair quadros jovens e instruídos, capazes de inovar, 

de fazer diferente e melhor e de impulsionar a economia local, 

perseverando, ao mesmo tempo, na formação dos matosinhenses 

mais jovens. Daí a aposta consistente e continuada que a Câmara 

Municipal de Matosinhos tem vindo a fazer na Educação. 

Quando tomei posse como presidente da Câmara Municipal de 

Matosinhos, deixei claro que pretendo ser um elemento 

impulsionador de um concelho ambicioso, inovador, ousado, 

sustentável, inclusivo e progressista, dando sequência a uma 

estratégia que tem sido capaz de afirmar Matosinhos como um 

concelho de referência aos mais diversos níveis. A excelência que 

procuramos atingir só se alcança, porém, se tivermos consciência de 

que cada um dos objetivos que pretendemos alcançar depende da 

nossa capacidade para reforçar ainda mais o ensino e a instrução 

daqueles que vão ser os matosinhenses de amanhã. 

Matosinhos tem já um dos melhores parques escolares do país, 

unanimemente reconhecido pela sua altíssima qualidade. Isto, 

porém, não é suficiente. As excelentes escolas de Matosinhos têm de 

ser capazes de criar também os melhores alunos do país e, acima de 

tudo, têm de ser capazes de ser o viveiro de novas gerações de 

matosinhenses, que queremos mais competitivos, mais eficazes, 

melhor formados, melhores profissionais, mais exigentes e cidadãos 

de pleno direito, capazes de intervir e de contribuir para o progresso 

da nossa comunidade.  

 

 

A   Presidente da Câmara 

Luísa Salgueiro
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 CriAtividade®: problem solvers em ação  

 
 
O Programa CriAtividade®, apoiado pela Área 

Metropolitana do Porto (AMP), no âmbito do Projeto 

Metropolitano Trilhos para a Inovação Educativa, está 

a funcionar como projeto piloto nos 17 municípios da 

AMP, e conta com a participação de 500 jovens do 6º 

ano do 2º Ciclo do Ensino Básico. Em Matosinhos está a 

ser implementado numa turma no Agrupamento de 

Escolas Irmãos Passos.  

Este programa vem responder à necessidade de se 

intervir no desenvolvimento pessoal e social dos jovens, 

de modo a melhorar a qualidade do clima da escola e a 

autorregulação emocional. Pretende-se diminuir os 

índices de absentismo e abandono e promover o sucesso 

escolar através do envolvimento cívico e social dos 

alunos e da promoção dos valores da criatividade, 

partilha, pensamento crítico, consciência social, 

cooperação e resiliência.  

CriAtividade é um programa educativo, avaliado e 

reconhecido nacional e internacionalmente, que 

desenvolve um grande leque de competências fulcrais 

para o sucesso do Jovem do século XXI, designadamente 

nas áreas da Aprendizagem e Inovação, Tecnologias e 

Gestão de Informação, Competências para a Vida e 

Trabalho. CriAtividade: problem solvers em ação 

propõe-se desenvolver competências de pensamento 

criativo e de resolução de problemas, aprofundar 

conhecimentos relacionados com as STEaM, aplicar o 

processo criativo em variados contextos, potenciar a 

colaboração e a comunicação e reduzir o insucesso 

escolar.  

World Creativity and Innovation Day foi celebrado no dia 21 

de abril de 2018, no Pavilhão Multiusos de Gondomar e 

contou com a participação dos CriAtivos (alunos), 

CoMentores, Mentores e outros elementos diretamente 

relacionados com o projeto CriAtividade dos 17 

municípios da AMP.  

Durante este dia foram lançados aos CriAtivos desafios 

práticos a serem resolvidos em curto espaço de tempo, 

recorrendo a competências, tais como, trabalho 

colaborativo, pensamento crítico e capacidade de tomada 

de decisão e a criação de um plano de ação de resolução 

de um problema/desafio complexo, utilizando a estrutura 

do Collaborative Creative Problem Solving. Este evento 

traduziu-se numa oportunidade para que todos os 

participantes pudessem enriquecer os seus saberes e 

competências, através da observação e partilha das 

realizações em exposição.  

 
  

 

Collaborative Creative Problem Solving 
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Lançamento do Projeto Surfing na Escola

Decorreu no passado dia 11 de maio o lançamento do 

projeto “Surfing na Escola” que envolveu 52 alunos/as 

de duas turmas de 1.º Ciclo do Ensino Básico, dos 

Agrupamentos de Escolas de Matosinhos e Prof. Óscar 

Lopes, dos 282 alunos/as que estão a frequentar, 

gratuitamente e no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular, concretamente na Atividade 

Física e Desportiva, esta modalidade. Esta iniciativa teve 

como intuito assinalar os primeiros passos na nova 

parceria, com a Associação Onda do Norte e com a 

Escola Superior de Educação, e que tem como objetivo 

o desenho, a conceção e a implementação de uma matriz 

do currículo local do Concelho de Matosinhos 

(2018/2021), no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular. 

Assim, a Câmara Municipal de Matosinhos assume mais 

uma conquista, que tem como objetivo primordial o 

desenvolvimento integral dos alunos, nas suas vertentes 

social e educacional, onde o empenho e o envolvimento 

de toda a comunidade é fulcral. 

Primamos por ser uma cidade que otimiza os seus 

recursos locais e a Praia de Matosinhos, pelas suas 

caraterísticas de Onda Curta, reúne condições de 

excelência para a aprendizagem do Surf e Bodyboard. 

Com este projeto aliamos o mar e os desportos náuticos 

a um verdadeiro enriquecimento do currículo destes/as 

alunos/as, diversificando as suas experiências apostando 

numa resposta pedagogicamente concertada. 

Matosinhos tem a ambição de estar sempre à frente do 

seu tempo. Em matéria de currículo local também 

desejamos ser pioneiros, o que só é possível com o 

envolvimento de toda a comunidade

. 

Workshop “Hortícolas à Mesa” 

No âmbito do Divercook, projeto de Educação Alimentar implementado em todos os jardins de infância e escolas do 1.º 

ciclo da rede pública do concelho de Matosinhos, decorreu no passado dia 21 de abril, na EB da Igreja Velha, o workshop 

“Hortícolas à Mesa” para todos os membros da comunidade educativa e particularmente, encarregados de educação, 

dirigido pelo Chef Hugo Martins e pela Nutricionista Dr.ª Maria Goreti Silva. Este workshop foi realizado no sentido de 

promover o consumo de hortícolas junto das crianças, através da confeção de receitas, nas quais os hortícolas são os 

protagonistas.  

No Workshop, os 30 participantes, tiveram a oportunidade de preparar e degustar várias receitas saudáveis (pão de tomate 

e sementes de chia, creme de batata doce e abóbora, salteado de legumes, brownie de feijão preto, entre outros) e de 

esclarecer dúvidas sobre alimentação e nutrição e algumas técnicas de confeção.  

No final do Workshop foi aplicado um questionário aos participantes, através do qual foi possível concluir que a maioria 

dos participantes considerou o tema muito pertinente, tendo-lhes sido fornecidas ferramentas práticas de aplicação no dia 

a dia. Os participantes consideraram importante continuar a dinamizar iniciativas no âmbito da educação alimentar.  



Notícias |  Matosinhos: Município Educador 5 

 

I Torneio de Rope Skipping 

Câmara Municipal de Matosinhos  

  
Concurso “História do Frutinhas” 

 
 
No âmbito do Concurso “História do Frutinhas”, promovido pela Câmara Municipal de 

Matosinhos, no âmbito do projeto Regime de Fruta Escolar, foram selecionados os 

seguintes vencedores: 

1.ª classificada: Leonor Pereira Domingues, da EB Nogueira Pinto (2.º ano de 

escolaridade) – Agrupamento de Escolas Eng.º Fernando Pinto de Oliveira; 

2.ª classificada: Leonor Jacinto Dias, da EB Padre Manuel Castro (3.º ano de 

escolaridade) – Agrupamento de Escolas Abel Salazar; 

3.ª classificada: Leonor Soares Dias, da EB Praia de Angeiras (4.º ano de 

escolaridade) – Agrupamento de Escolas Dr. José Domingues dos Santos; 

4.ª classificada: Catarina Freitas Domingues, da EB da Ermida (4.º ano de 

escolaridade) – Agrupamento de Escolas Abel Salazar; 

No próximo ano letivo (2018/2019), a caderneta do Frutinhas incluirá a história 

vencedora da aluna Leonor Domingues. Serão entregues, nas respetivas escolas, 

os prémios aos alunos vencedores, em datas a comunicar oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorreu no dia 20 de 

Maio de 2018, no 

Pavilhão de Desportos e 

Congressos, o primeiro 

torneio de Rope Skipping 

(Salto à Corda) que 

contou com a presença de 542 alunos/as, do 1.º Ciclo de 

Ensino Básico, do 1.º ao 4.º ano de escolaridade, de todas 

as escolas de 1.º ciclo do Concelho. Esta iniciativa teve 

como intuito assinalar os primeiros passos na nova 

parceria, com a Associação Portuguesa de Rope Skipping, 

e que tem como objetivo o desenho, a conceção e a 

implementação de uma matriz do currículo local do 

Concelho de Matosinhos (2018/2021), no âmbito das 

Atividades de Enriquecimento Curricular. O currículo 

Local é uma das competências previstas no Contrato de 

Educação e Formação Municipal n.º 555/2015 (2ª série), de 

28 de julho, entre o Município de Matosinhos, os 

Agrupamentos de Escolas e o Ministério da Educação, 

fundamental para estabelecer as linhas orientadoras futuras 

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

A prática desta modalidade desportiva permite-nos 

recordar como uma brincadeira do recreio escolar se pode 

tornar numa resposta que permite envolver meninos e 

meninas, não discriminando o género, trabalhando em 

equipa, numa competição saudável. 

O Rope Skipping (salto à corda) está indicado como uma 

das modalidades desportivas que a baixo custo e com uma 

aprendizagem simples das várias técnicas que se vão 

complexificando à medida que os/as alunos/as vão 

ganhando mais destreza física e coordenação motora, 

combate um dos problemas mais graves da infância atual, 

a obesidade infantil, promovendo hábitos de vida saudável.



Notícias |  Matosinhos: Município Educador 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Câmara Municipal de Matosinhos  

 

Feira da Oferta Formativa 
Escolhas com Futuro 

 
Realizou-se uma vez mais a Feira da Oferta Formativa 

“Escolhas com Futuro”, nos dias 12 e 13 de abril, no Jardim 

Basílio Teles, que este ano ocorreu em simultâneo com a 

Feira da Proteção Civil, com a participação de toda a 

comunidade educativa do concelho.  

Este evento afirma-se mais uma vez como uma iniciativa 

de grande impacto que permite a divulgação projetos 

educativos e da oferta educativa e formativa das várias 

escolas e instituições do concelho, com particular 

destaque para a divulgação das ofertas formativas de 

dupla certificação.  

AS 43 instituições do Município que estiveram envolvidas, 

nomeadamente escolas públicas, escolas profissionais, 

centros de formação, institutos do ensino superior, forças 

de segurança e outras entidades de relevo no concelho, 

puderam apresentar, com atividades práticas e 

demonstrativas, a sua oferta educativa e formativa, com o 

objetivo último de esclarecer os/as jovens e as suas 

famílias em momentos de transição de ciclo, que 

acarretam uma orientação vocacional e de carreira. 

Contou ainda com vários workshops subordinados ao 

tema, nomeadamente “Associativismo Jovem e 

Programas Ocupacionais”, “Acesso ao Ensino Superior” e 

“Caminhos para a Integração Profissional de jovens com 

NEE” e “Speed datings com profissionais” no sentido de 

promover o contato dos/as jovens com diferentes 

percursos profissionais de diferentes áreas. Estes 

momentos permitiram esclarecer dúvidas, desmontar 

ideias preconcebidas sobre algumas profissões e aguçar o 

interesse por uma ou outra área, num processo de 

exploração vocacional e de auxílio na autodescoberta de 

cada jovem. Visitaram esta feira cerca de 2000 alunos/as, 

que para além de conhecerem a oferta educativa e 

formativa disponibilizada ao longo de 64 stands, assistiram 

também às diversas atividades em palco. Muitas foram as 

escolas e instituições educativas que quiserem subir ao 

palco, demonstrando os seus dotes nas artes do 

espetáculo – dança, música, poesia, teatro, tornando esta 

iniciativa uma oportunidade de abertura da escola à 

comunidade, permitindo criar laços e fortalecer a relação 

entre os agrupamentos de escola e a comunidade 

matosinhense. 

 

 



Notícias |  Matosinhos: Município Educador 

 

7  

 

   
Câmara Municipal de Matosinhos  

 

 XX Torneios Desportivos Interescolas Secundárias  

 

Na semana de 16 a 20 de abril de 2018 decorreram os XX Torneios 

Desportivos Interescolas Secundárias do Concelho de Matosinhos. 

Esta iniciativa, da responsabilidade dos Professores/as de Educação 

Física e das direções das escolas/agrupamentos das escolas: Básica e 

Secundária do Padrão da Légua, Secundária Abel Salazar, Secundária 

de Augusto Gomes, Secundária da Boa Nova, Secundária Gonçalves 

Zarco e Secundária da Senhora da Hora, conta com a participação de 

alunos/as das escolas Secundárias do Concelho e tem o apoio da Câmara 

Municipal de Matosinhos.  

A promoção da prática desportiva organizada e do intercâmbio entre os 

alunos/as das diversas escolas constituem o mote principal deste projeto 

com cerca de dezoito anos. As escolas envolvidas apresentaram os/as 

seus/suas melhores praticantes nas modalidades de Badminton, Futsal, 

Voleibol, Basquetebol e Atletismo, propiciando um nível competitivo 

tão elevado quanto possível, para alunos/as do ensino secundário do 

Concelho. 

A inauguração da exposição dos cartazes alusivos a este torneio, 60 cartazes, realizou-se na Biblioteca Municipal Florbela 

Espanca, em Matosinhos, no dia 12 de março, com a entrega de prémios na presença dos professores, alunos/as, EE e das 

várias entidades ligadas ao pelouro da Educação da Câmara Municipal de Matosinhos.  

 

Gala 7/1 

 

Este é um projeto promovido pela Câmara Municipal de 

Matosinhos, onde são apresentadas 6 Curtas metragens 

produzidas pelos alunos das Escolas Secundárias do 

concelho, num Festival de Cinema que se realizou no dia 

18, no Teatro Municipal Constantino Nery. 

É um projeto que pretende educar pela Arte, levando o 

cinema às escolas secundárias, onde os alunos podem 

criar e executar ideias numa curta metragem por eles 

produzida e realizada, com a ajuda de profissionais da 

área dentro do próprio estabelecimento de ensino. 

Para dar inicio ao trabalho, os participantes estão 

presentes numa formação onde são constituídas as  

 

equipas artística e técnica. O primeiro grupo elabora o 

argumento a atribui personagens, já o segundo grupo 

aprende a manusear o equipamento técnico. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ht2XQg6Hdeg&feature=youtu.be 

 

Projeto Cinescolas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Câmara Municipal de Matosinhos  
 

 

 

 

 

Este é igualmente um projeto promovido pela Câmara de Matosinhos, e foi apresentado numa Gala no dia 16 de Maio, no 

Teatro Municipal Constantino Nery. 

Dirige-se aos alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico e é constituído pela produção de curtas metragens com o objetivo 

de motivar os alunos, quer nas atividades curriculares quer nas atividades extracurriculares, desenvolvendo a atenção e 

concentração e o interesse pela escola, estimulando comportamentos e posturas adequadas. 

Desta forma pretende-se combater fatores de risco de alunos em situação de insucesso e abandono, motivar alunos de risco 

para a frequência da escola, encontrar mecanismos de transformação da imagem negativa da escola para determinados 

alunos, enfatizar o trabalho de projeto como resposta a problemas detetados e despertar o interesse pelas artes.  

É escolhido um tema/problema sobre o qual os alunos gostariam de trabalhar e é esse o mote para a realização das curtas 

metragens, que se configuram como uma mostra reveladora de talentos nas áreas de interpretação, técnica de cinema e 

liberdade criativa. 

Este tipo de ação permite despoletar novas dinâmicas educativas de enriquecimento e complemento curricular nos 

diferentes agrupamentos de escolas do concelho. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4o-zTFKcKI4&feature=youtu.be 

 

Prémios Escola Filme 

Melhor Filme e Melhor Argumento  ES Augusto Gomes Efeito Tetris 

Melhor Realização e Melhor Produção ES João Gonçalves Zarco Santos da Casa 

Melhor Som, Direção de Fotografia, Direção 

de Arte e Ator Principal Masculino 

ES Abel Salazar Quebrar o Gelo 

Melhor Ator Principal Feminino  ES do Padrão da Légua Senha 67 

Melhor Ator Secundário Feminino  ES da Boa Nova À Flor da Pele 

Melhor Ator Secundário Masculino  ES da Senhora da Hora O Interrogatório 

Escola  Prémios 

Agrupamento de Escolas de Matosinhos Melhor Filme / Interpretação 

Agrupamento de Escolas Dr. José Domingues dos Santos Melhor História Original / Argumento 

Agrupamento de Escolas Abel Salazar Melhor Som 

Agrupamento de Escolas Eng. Pinto de Oliveira  Melhor Imagem 

Agrupamento de Escolas Óscar Lopes Direção de Arte 

Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora Direção de Arte  

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos (Sede) Interpretação  

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos Interpretação  

Agrupamento de Escolas do Padrão da Légua Interpretação  

Agrupamento de Escolas de Perafita  Interpretação  

https://www.youtube.com/watch?v=ht2XQg6Hdeg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4o-zTFKcKI4&feature=youtu.be
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Câmara Municipal de Matosinhos 

 

 “NO POUPAR ESTÁ O GANHO” 

Educação Financeira nas Escolas 

 

 

Pelo 3º ano consecutivo Matosinhos participou no projeto 

de educação financeira No Poupar Está o Ganho, com 12 

turmas do 1º ciclo do ensino básico, envolvendo cerca de 

250 alunos/as e os seus professores/as (cf. tabela abaixo).   

Este projeto, da autoria da Fundação Dr. António Cupertino 

de Miranda (FACM), tem como principal objetivo 

desenvolver competências que permitam aos alunos/as a 

tomada de decisões financeiras mais conscientes e 

informadas.  

Os temas abordados vão ao encontro do referencial 

nacional de educação financeira e consistem nos seguintes: 

planeamento e gestão do orçamento, necessidades e 

desejos, despesas e rendimentos, riscos e incertezas no 

plano financeiro, produtos financeiros básicos, meios de 

pagamento, conta de depósito à ordem, empréstimos, 

seguros e poupança.  

Para a concretização deste projeto foram realizadas várias 

atividades ao longo do ano, a destacar: a formação dos/as 

professores/ as, a visita de estudo ao Museu do Papel 

Moeda, a utilização da plataforma de educação financeira, 

a dinamização de eventos temáticos como os desafios 

mensais, o dia mundial da poupança, e a Global Money 

Week, a participação nas olimpíadas de educação financeira 

e a realização de um trabalho de turma apresentado a 

concurso final. 

A turma 3.º D da EB de Gondivai, do AE do Padrão da 

Légua, representou Matosinhos na final da 2ª edição das 

Olimpíadas de Educação Financeira, que ocorreu a 22 de 

março na FACM, e arrecadou o 3º lugar das escolas do 1º 

ciclo do ensino básico a nível nacional.  

A final da 8ª edição do Concurso de Educação Financeira 

teve lugar no passado dia 12 de junho e a turma do 3.º E da 

EB de Gondivai, representou Matosinhos e ficou em 2º 

lugar nas escolas do 1º ciclo do ensino básico a nível 

nacional.  

Desde o ano letivo 2015/16 que este projeto já envolveu, 

em Matosinhos, mais de 900 alunos e cerca de 50 

professores.  

A literacia financeira é considerada uma das cinco 

competências mais importantes para o aluno do século 

XXI, pelo que a capacitação de uma nova geração de 

consumidores assume-se como uma área de intervenção  

prioritária.  

 

 

 

 

 

 

Turmas participantes no ano letivo 2017/18 

2.ºE EB Igreja Velha 

4.ºD EB Ermida 

3.ºD e 3.º E EB Gondivai 

3.ºA e 3.º B EB Sendim 

4.ºC e 4.º B EB Quinta S. Gens 

3.ºA EB de Matosinhos 

3.ºB EB do Godinho 

3.ºA EB Agudela  

3.º A  EB Cabanelas 
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Câmara Municipal de Matosinhos 

    

Matosinhos comprometido com a Educação de Segunda Oportunidade 

 

A publicação do Livro Branco "Ensinar e Aprender: Rumo 

à Sociedade Cognitiva", de Édith Cresson, foi a génese para 

a Comissão Europeia lançar, em 1997, o projeto-piloto 

"Escolas de Segunda Oportunidade"(E2O). Este projeto 

permitiu a criação, até ao ano de 2000, de uma rede de E2O, 

um pouco por toda a Europa, tendo-se desenvolvido uma 

forte dinâmica de intercâmbio entre estas e, como 

resultado, os representantes das cidades e autoridades 

locais com E2O decidiram criar a E2C Europe (Europe 

Second Chance) que é uma associação europeia de 

Cidades, Instituições e Escolas de Segunda Oportunidade.  

Quando o projeto piloto terminou, muitas escolas 

fecharam, mas a rede resistiu. Coincidentemente com a 

abertura da Escola de Segunda Oportunidade de 

Matosinhos (ESOM), em 2008, inicia-se um período de 

recuperação, em que várias outras escolas têm vindo a 

surgir e a solicitar a sua adesão à rede. Atualmente as E2O 

são referidas regularmente em documentos da Comissão e 

do Parlamento Europeus como instrumentos privilegiados 

de combate ao abandono escolar precoce, confirmando-se 

como dispositivos sociopedagógicos fundamentais neste 

âmbito. 

Matosinhos e a ESOM integram a direção desta rede. De 

entre as várias atividades promovidas pela E2C-Europe, 

destacam-se o Youth Summit que prevê o maior e mais 

importante encontro anual de jovens de várias escolas dos 

países membros, o Teacher’s meeting, dirigido aos 

docentes e técnicos destas escolas e a Assembleia Geral 

anual dos seus membros. 

Este ano, de 4 a 8 de junho, Matosinhos acolheu estas 

iniciativas, com o tema Second Chance Education for 

Social Inclusion of Young People - National Policies to 

Reduce Early Leaving from Education and Training, fruto 

da organização conjunta do Município e da ESOM.  

Participaram no Youth Summit 2018 mais de 100 jovens, 

de 9 países e de 16 escolas/organizações. Ao longo da 

semana, os jovens realizaram diversos workshops 

temáticos, ligados às várias artes e desporto e puderam 

desfrutar de um batismo de surf na praia de Matosinhos. A 

participação nos workshops resultou na apresentação de um 

espetáculo final ao ar livre, aberto ao público, na noite de 7 

de junho. 

Deste programa fez ainda parte a conferência 

internacional Escolas de Segunda Oportunidade: 20 após 

o Projeto Piloto da EU, Desafios Futuros, no dia 6 de 

junho, que contou com a presença de Édith Cresson e 

acolheu mais de 140 participantes. 

Matosinhos encara a Educação de Segunda Oportunidade 

como uma resposta essencial e específica ao problema 

persistente do abandono escolar e das baixas qualificações 

dos jovens, acreditando que esta se poderá vir a constituir 

como uma resposta enquadrada e consolidada do sistema 

educativo português. 
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Multiculturalidade como Caminho para o Sucesso 

 
Integrado no princípio do Agrupamento de Escolas do 

Padrão da Légua “Multiculturalidade como Caminho 

para o Sucesso”, foram desenvolvidos vários projetos 

que fazem jus a este princípio, nomeadamente na EB do 

Araújo e na EB do Padrão da Légua. 

A Escola Básica do Araújo fez uma Viagem às suas 

Origens, ficando a conhecer melhor as lendas do 

concelho e as diferentes freguesias que o constituem. 

Este projeto contemplou sessões de motivação para a 

comunidade educativa, orientadas pela arqueóloga da 

Câmara Municipal de Matosinhos, Dra. Conceição Pires. 

Todas as turmas, desde a Educação Pré-escolar ao 4.º 

ano, exploraram lendas do concelho, sendo o resultado 

bastante diversificado: bandas desenhadas, recontos, 

ilustrações, dramatizações, acrósticos, tudo trabalhado 

numa lógica de transversalidade do currículo. Os 

trabalhos realizados organizaram-se num livro que 

integra uma exposição final, aberta à comunidade, 

juntamente com outros trabalhos e com a 

dramatização da lenda “A Praia do Matizadinho”, 

representada pelos alunos. 

Outro momento muito gratificante foi a visita ao 

Castro Monte Castelo em Guifões que permitiu uma 

aprendizagem significativa para os nossos alunos, 

através da descoberta e do contacto com as raízes do 

nosso concelho, desenvolvendo saberes, saber fazer e 

saber ser, indispensáveis à formação das nossas 

crianças. 

A EB do Padrão levou a cabo o Projeto “Brincar com as 

nossas Raízes” e reuniu numa única estrutura todas as 

áreas de conteúdo da Educação Pré-escolar e disciplinas 

do 1.º Ciclo. Incentivou a interação social entre a escola 

/ família e contribuiu para o reconhecimento e 

valorização da diversidade para o sucesso escolar.  

O projeto centrou-se no conhecimento de outras culturas 

existentes na escola, com a apresentação à comunidade. 

Posteriormente, realizaram-se pesquisas sobre os países 

de onde os alunos são oriundos, seguidas de uma 

exposição de trabalhos partilhada com a comunidade.  

Dois projetos de sucesso que só foram possíveis através 

das parcerias estabelecidas entre a Escola, a Autarquia, a 

União de Freguesias e outras entidades locais. Valeu a 

pena unir esforços!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Padrão da Légua  
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Projeto PERTENCER – Viver na Escola 

 

O projeto PERTENCER – Viver a Escola nasce da 

vontade de promover uma cultura de Agrupamento, 

com o intuito de fomentar um ambiente saudável e 

intercultural, promovendo a cidadania através da 

participação social interpares. O objetivo central 

visa promover o desenvolvimento pessoal, social e 

escolar de todos os alunos, desde o ensino pré-

escolar ao 12º ano de escolaridade, através de 

atividades conjuntas que facilitem o processo de 

adaptação dos alunos em início de ciclo (1º, 5º e 7º 

anos de escolaridade). 

Para implementar este projeto foram constituídos 

pares de turmas de diferentes anos de escolaridade - 

pré-escolar/3º ano; 1º ano/4º ano; 5º ano/9º ano; 7º 

ano/11º e 12 º anos. Às turmas que integraram este 

projeto foi dada a possibilidade de participar na sua 

totalidade ou apenas com um grupo mais restrito de 

alunos. 

Tratando-se do ano “zero” de implementação, a 

primeira fase correspondeu à divulgação do projeto 

junto das turmas tutoras, convidando-as a realizarem uma apresentação às turmas tutorandas. A segunda fase consistiu no 

desenvolvimento de uma atividade conjunta: as turmas/grupo de alunos poderiam concretizar as atividades planificadas 

em conjunto ao longo do ano letivo, ou apenas num período escolar. 

Destacamos alguns exemplos que consideramos terem sido de maior impacto: alunos do 11º ano visitaram turmas do 7º 

ano para dialogar sobre formas de rentabilizar o estudo, reforçando o papel da escola no desenvolvimento pessoal; alunos 

do 9º ano dinamizaram a recolha de material escolar para escolas de Guiné-Bissau com turmas de 5º ano; alunos do 4º ano 

partilharam atividades lúdicas com alunos do 1º ano. 

Acreditamos e apostamos neste projeto, pois consideramos que promove valores e princípios de cidadania e potencia, entre 

outros, níveis de confiança, tolerância e comunicação, competências transversais quer ao projeto PERTENCER – Viver a 

Escola, quer ao nosso Projeto Educativo. 

  

 

Agrupamento de Escolas Senhora da Hora 
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Engenheiras por um dia 

 

No passado dia 04 de maio, o AE Dr. José Domingues dos Santos participou no Seminário de Encerramento do Projeto 

“Engenheiras Por um Dia”.  

O projeto nasce do quadro da agenda para a Igualdade no Mercado de Trabalho e nas Empresas e tem como objetivo 

prevenir e combater a segregação das mulheres nas engenharias. A iniciativa é coordenada pela Comissão para a Igualdade 

e a Cidadania e tem como parceiros o Instituto Superior Técnico (IST) e a Associação Portuguesa De Estudos Sobre as 

Mulheres. 

Para a implementação deste projeto, foram convidadas 10 escolas-piloto para operacionalizar ações de mentoria/role model 

com engenheira. 

O AE Dr. José Domingues dos Santos fez parte das 10 escolas-piloto onde o projeto foi dinamizado. No decorrer do ano 

letivo, os alunos do 9.º ano estiveram envolvidos em várias atividades: ações desenvolvidas com alunas do IST; 

participação na cerimónia de comemoração do Dia Municipal para a Igualdade de Género, onde os alunos ouviram 

testemunhos e refletiram acerca das experiências de trabalho em profissões genericamente desempenhadas pelo sexo 

oposto; visitas guiadas por estudantes de engenharia a departamentos da FEUP; participação no concurso CinEscolas; 

exercícios de roleplay acerca de papéis de género; participação no painel “Dia das Raparigas e Tecnologias”; entrevista à 

primeira mulher presidente de um Instituto Superior de Engenharia, Sr.ª Eng. Maria João Viamonte (presidente ISEP-

Porto). 

O seminário de encerramento ocorreu em Lisboa, no IST, e contou com a participação de engenheiras, alunos/as e docentes 

envolvidos no projeto. Concretizou-se um balanço da primeira edição do “Engenheiras Por Um Dia” e lançaram-se novos 

desafios para a próxima edição. A Sessão de abertura contou com a intervenção da Ministra da Presidência e Modernização 

Administrativa, e o encerramento contou com a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade. 

 
 

Agrupamento de Escolas Dr. José Domingues dos Santos 
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+ Humanismo + Sucesso 

A Escola Secundária Augusto Gomes enquanto 

instituição de serviço público de educação tem 

focalizado a sua ação na promoção do sucesso escolar e 

na valorização do saber, colocando as aprendizagens no 

centro do processo educativo. Aposta no 

desenvolvimento das competências do século XXI e 

numa cultura de escola assente em valores humanistas. 

Visando oferecer condições que maximizem o sucesso, e 

numa perspetiva holística, a ESAG criou um Centro de 

Atendimento a alunos com várias valências: Gabinete do 

Aluno (prevenção e combate à indisciplina; apoio a 

alunos com problemas de saúde e em situações de 

fragilidade e com dificuldades de integração); Rumo ao 

Exame e Sala de Estudo (estrutura onde os alunos 

esclarecem dúvidas com o auxílio de professores 

experientes e com recurso a um banco de dados 

construído pelos diferentes grupos disciplinares); 

Gabinete de Psicologia e Orientação; Gabinete de 

Educação Especial; Apoio Tutorial Específico (para 

alunos com historial de retenção, a necessitar de 

respostas adequadas às suas dificuldades) e Projeto 

Solidário (parcerias com instituições de solidariedade 

social na recolha de bens e alimentos). 

Com o objetivo de educar para a cidadania, estimulando 

a participação cívica e política, e dando a conhecer as 

regras de funcionamento da democracia portuguesa e 

europeia, nomeadamente as regras do debate e decisão 

parlamentar, a ESAG participa nos projetos “Parlamento 

dos Jovens” e “Parlamento Europeu dos Jovens”.  

A internacionalização é outro dos objetivos da ESAG, 

daí a aposta no programa ERASMUS+. Aos estudantes 

é dada a oportunidade de viajarem por vários países 

europeus, de conhecerem outras culturas e de 

aprenderem outras línguas, debatendo temas atuais. 

No domínio da Educação Ambiental e Sustentabilidade, 

e como membro do programa ECO-ESCOLAS, a ESAG 

desenvolve os projetos “Geração+” (gestão de resíduos) 

e “Vamos Partir Pedra” (geodiversidade) e tem 

participado num conjunto de atividades, promovidas 

pelo CMIA, que alertam para a importância da 

conservação da qualidade da água dos mares e oceanos. 

Criou, ainda, uma horta para a prática da agricultura 

biológica. Em parceria com a ULS de Matosinhos 

desenvolve o Projeto de Educação para a Saúde. 

No âmbito da educação artística, e já com 30 anos de 

existência, a escola conta com o Prémio Nacional de 

Pintura Juvenil Augusto Gomes. 

 

 

 

 

Escola Secundária Augusto Gomes 
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Dramatização da história “A ovelhinha preta” de Elizabeth Shaw 

 
O Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes aderiu ao Projeto 

Autonomia e Flexibilidade Curricular e gere os 25% da carga horária 

semanal em Projetos de Integração Curricular, pretendendo criar 

ambientes motivadores e garantir um sucesso de qualidade a todos os 

alunos. 

Existem 3 turmas de 1.º ano, 3 de 5.º e 2 de 7.º anos em funcionamento, 

e foram criadas equipas pedagógicas para cada ano de escolaridade. A 

leitura dos referenciais permitiu perceber que as áreas de competência 

do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória se 

constituem como denominador curricular comum para a prática docente.  

Têm sido vários os projetos desenvolvidos ao longo do ano, em todos os ciclos. Uns a partir de temas e outros através de 

Domínios de Autonomia Curricular. Assim, mensalmente, durante uma semana, as turmas deixam de ter aulas no espaço 

de aula tradicional e os alunos apropriam-se de outros espaços para o desenvolvimento do projeto delineado, 

acompanhados pelos seus professores.  

Tem-se verificado que esta dinâmica leva os alunos a organizar-se, a estabelecer as regras de convivência e de 

funcionamento, a gerir o seu espaço, o seu tempo e a construir saberes.   

Um exemplo foi a dramatização da história “A ovelhinha preta,” de Elizabeth Shaw. Depois de terem ouvido ler a história, 

os alunos trabalharam-na ao nível do português, das expressões, da matemática, do estudo do meio e da cidadania e 

desenvolvimento. Criaram os cenários, os adereços, selecionaram os atores e refletiram sobre a lição que a história veicula.  

A partir do contributo das diferentes disciplinas, foi possível desenvolver com os alunos as áreas de competência do Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, através de estratégicas de aprendizagem, em alguns casos, diferenciadas, 

rentabilizando potencialidades e atenuando dificuldades, que garantiram a todos a realização das aprendizagens essenciais 

de forma significativa.  

A monitorização do projeto e a avaliação das aprendizagens tem-nos demonstrado que é possível fazer da escola um lugar 

interessante, capaz de despertar nos alunos o gosto pela descoberta e pelo saber.  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes
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Judo na Luta contra a Obesidade Infantil 

Apesar do excesso de peso e obesidade estarem presentes 

em todas as faixas etárias, estudos chamam atenção para a 

proporção com que o fenómeno acomete crianças na 

atualidade (Txakartegi et al., 2013). Este peso excessivo 

está associado a diversos problemas de saúde (OMS, 2000).  

Considerando a escola o local mais apropriado para as 

intervenções relacionadas com a saúde (Hallal et al., 2010), 

desenvolvendo competências na área da atividade física, 

estimulando nos jovens o gosto por esta temática e criando 

espaços e momentos onde possam despender energias de 

um modo seguro, o Agrupamento de Escolas de Perafita 

implementou um programa de judo que conta com 30 

crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos 

do 1º Ciclo e do 2º Ciclo, no sentido de reverter este quadro 

e atender às demandas físicas e psicológicas de crianças 

com excesso de peso e obesidade. 

O projeto encontra-se em pleno desenvolvimento e consiste 

em duas de sessões realizadas semanalmente, com duração 

de 60 minutos. As aulas são lecionadas pela pesquisadora 

principal que é professora de educação física e especialista 

nesta modalidade desportiva. As atividades são gratuitas 

para todos os alunos, bem como todas as avaliações a que 

os alunos sejam sujeitos. As crianças apresentam 

entusiasmo, reconhecem e mostram interesse pela prática 

de judo e, um a vez esclarecidas sobre os benefícios da 

atividade física diária, consciencializam-se que a adoção, 

desde cedo, destes hábitos contribuem para um melhor 

desenvolvimento e crescimento para se tornarem adultos 

ativos e saudáveis.  

O objetivo deste programa será o de estudar os efeitos da 

prática regular e sistematizada do Judo na pressão arterial, 

função endotelial e controle autonómico de crianças com 

excesso de peso e obesidade, bem como promover 

mudanças no estilo de vida e hábitos alimentares destas 

crianças.  

Esperamos, no final deste programa de intervenção com a 

prática sistematizada e controlada do judo, observar o 

interesse destas crianças em manter uma prática frequente 

de atividade física para a saúde; e obter uma melhoria 

significativa nos fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares.

 

Ana Seabra e Ledda de Almeida 

Agrupamento de Escolas de Perafita - Escola Básica de Perafita 

 

O caminho da escola 

A Escola já não pode ser vista como o local privilegiado de 

preparação para a vida, pois, a Escola faz parte da própria 

vida. Assim, a Escola é um problema que diz respeito a toda 

a sociedade e, por isso, deve mobilizar, não só aqueles para 

quem o ensino é profissão, mas todos os cidadãos. A 

participação na construção de uma vida com mais 

qualidade é hoje obrigação de todos. Por isso, é com 

legitimidade que hoje, se afirma que, pensar a escola é 

pensar a sociedade. Pela sua importância no 

desenvolvimento da sociedade, a Escola neste século XXI 

terá que desenhar um outro rumo na procura do 

(re)equilíbrio entre os modelos sociais e o futuro que se 

pretende construir. Por isso, a Escola, se quer acompanhar 

as constantes transformações e a evolução social e mental, 

tem de estar aberta à mudança, à inovação, à renovação 

constante. Tem de ser um autêntico «organismo vivo» 

capaz de se renovar e de (re)iniciar a todo o momento, tem 

de ter os seus ciclos vitais em constante gestação e 

formação. Como «organismo social» tem de atender ao 

sistema complexo de comportamentos dos indivíduos que 

comporta, às interações da e com a comunidade onde se 

insere, às influências familiares, à conjuntura 

socioeconómica e política, aos valores da sociedade. A 

verdadeira Escola tem de saber acompanhar a evolução e, 

se possível, ter sentido de previsão, procurando manter-se 

em perfeita consonância com a estrutura social e com as 

exigências mutáveis e imprevisíveis do mundo. Deste 

modo, a Escola deverá ser portadora de uma audácia  
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imaginativa que faça morrer as posturas tradicionais e 

produza novas formas de valorar e agir, conducentes ao  

 

equilíbrio dos indivíduos com os sistemas sociais em que 

vivem.

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos

 

Dia Aberto eRC 

 

No dia 10 de maio a Escola Profissional Ruiz Costa 

organizou o seu dia aberto com o objetivo de abrir a 

escola à comunidade e divulgar a sua oferta formativa 

para o ano letivo 2018/2019. 

A começar em setembro, teremos quatro turmas de cursos 

distintos, pelo que as atividades foram bastante variadas. 

O curso de Desenho Digital 3D representou-se através de 

uma extensa mostra de trabalhos, combinada com 

atividades em tempo real, desde o Origami ao Grafiti.  

Na sala de Multimédia disponibilizaram-se óculos de Realidade Virtual para todos os que os quisessem experimentar e 

realizou-se uma mostra de Provas de Aptidão Profissional, que espelham os conteúdos lecionados ao longo do curso. 

Na mesma linha de pensamento, o curso de Eletrónica, Automação e Computadores expôs as PAPs dos alunos do 3º ano 

e organizou também um workshop – “Programar em Arduíno”, que deu aos jovens que nos visitaram a possibilidade de  

experienciar algumas vertentes do curso.  

O curso de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos também organizou um workshop; desta vez os participantes 

tiveram a oportunidade de “Criar o Jogo Pong”. Puderam igualmente conhecer os trabalhos realizados no âmbito da PAP. 

Nas vertentes multidisciplinares, pois nem só de componente técnica se constituem os nossos cursos, os jovens puderam  

jogar alguns jogos de línguas e matemáticos. No entanto, o ponto alto desta sala foi o quiz realizado com o suporte da 

aplicação Kahoot, que colocou as cabeças de todos a pensar.  

Houve ainda tempo para divulgar a todos os interessados os destinos do próximo projeto Erasmus+: Move your Mind, que 

levará atuais alunos, alunos diplomados e staff a realizar mobilidades de 10 a 120 dias em Espanha, Eslovénia, Itália e 

Malta.  

No final da visita, encaminhamos os nossos convidados até ao bar, onde puderam conhecer o painel que está em constante 

evolução numa das suas paredes, a cargo dos alunos de Desenho Digital 3D, e confortar o estômago com um lanche.  

Ao longo de todo o dia tivemos também atividades direcionadas à comunidade, das quais destacamos a presença do GIP-

Gabinete de Inserção Profissional de Leça da Palmeira e a ação de preenchimento de IRS.  

 

Escola Profissional Ruiz Costa
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Grupo de Voluntariado - MultiV 

 

 

Não há dúvida que é fundamental conhecer os sonetos de 

Camões, saber resolver uma equação ou identificar as 

caraterísticas de uma pintura renascentista. Contudo, 

todos sabem que a escola de hoje enfrenta novos 

desafios, não se podendo limitar à simples transmissão 

de conhecimentos e conteúdos académicos. Hoje, mais 

do que nunca, é preciso formar cidadãos ativos, críticos 

e conscientes do que se passa à sua volta.  

Exatamente por estarmos cientes desta realidade, 

criamos o grupo de voluntariado, os MultiV. Este grupo, 

constituído por alunos e professores, tem desenvolvido 

um conjunto de iniciativas na área da responsabilidade 

social, procurando envolver toda a comunidade 

educativa.  

Ao participarem nos projetos de voluntariado, os alunos 

desenvolvem competências essenciais como a 

responsabilidade, organização, liderança, cooperação 

que consideramos fundamentais tanto para o seu 

desempenho escolar como para a sua formação pessoal e 

social. Este ano letivo, o grupo de voluntários tem 

promovido/participado num conjunto de iniciativas na 

área da sustentabilidade ambiental, com o intuito de 

sensibilizar a comunidade educativa para a problemática 

da poluição dos mares por plásticos. Neste âmbito, já 

participaram na limpeza da praia do Castelo do Queijo, 

iniciativa promovida pelo “Sea Life” e, em colaboração 

com Associação Portuguesa do Lixo Marinho, 

realizaram uma palestra sobre a poluição dos oceanos e 

colaboraram, ainda, na campanha “A Praga dos 

Cotonetes”.  

Foram também desenvolvidas outras iniciativas no 

âmbito da solidariedade que pretendem criar laços com a 

comunidade local como é o caso de campanhas de 

recolha de bens usados para serem doados a instituições 

de Matosinhos. 

Procuramos também fazer a diferença a nível 

internacional e promover o respeito pelos Direitos 

Humanos, associando-se à Amnistia Internacional e 

participando nas suas campanhas, como é o caso da 

Maratona de Cartas.  

Há ainda muito trabalho a desenvolver e vamos 

continuar a procurar fazer a diferença na ânsia de um 

Mundo melhor!

 Goreti Quaresma e Ilda Germano – Coordenadoras MultiV 

Escola Profissional EPROMAT  
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           2º Encontro Regional da Educação e Formação Profissional 

 
ATEC promove colaboração entre a Formação e a 

Educação. A Colaboração entre entidades dos setores da 

Educação e Formação Profissional com vista a tornar o 

Grande Porto numa zona de referência em termos de 

qualificação, foi o mote para o 2º Encontro Regional da 

Educação e Formação Profissional organizado pela ATEC 

e IEFP em 22 de maio. 

O desafio foi lançado no 1º Encontro, em novembro de 

2017, durante o qual foram discutidas as ações e formas de 

colaboração necessárias entre as várias estruturas de 

educação e formação profissional, às quais se juntam as 

empresas, para fazer face aos desafios económicos e sociais 

que se avizinham. O cenário demográfico, o 

desenvolvimento económico e tecnológico acelerado e as 

mudanças do mercado de emprego, foram as principais 

temáticas sinalizadas pelos vários participantes como 

preocupantes para o setor. 

Nesta linha, agrupamentos escolares, centros de formação, 

escolas profissionais, Centro de Empregos e Formação 

Profissional do IEFP e empresas voltaram a reunir-se, desta 

vez nas instalações do Centro de Emprego e Formação 

Profissional do Porto, para discutir e delinear planos de 

ação conjuntos que terão por objetivo garantir resposta às 

novas competências requeridas pelo mercado de trabalho 

na região, aumentar a atratividade da educação e formação 

profissional junto dos jovens e das suas famílias, e 

promover a partilha de recursos, físicos e humanos, entre 

as diversas instituições do Grande Porto. 

O Encontro contou com intervenções do Delegado 

Regional do IEFP, Dr. António Leite, do Diretor do Centro 

de Emprego e Formação Profissional do Porto, Dr. Rui 

Valente, do Administrador da Escola Profissional de 

Aveiro, Dr. Jorge Castro, e do Prof. Joaquim Coimbra em 

representação da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto.  

A iniciativa terminou com uma visita ao laboratório 

Samsung, nas instalações do Centro de Emprego e 

Formação Profissional, um exemplo de boas práticas ao 

nível da formação cooperação entre uma entidade 

formadora e uma empresa de renome em prol da formação 

técnica avançada. 

  

 

ATEC – Academia de Formação  

 

 

  

  

 

 

 

 



Notícias |  Escolas em Ação 

 

20  

 

Câmara Municipal de Matosinhos  

 

StreetArtCEI 

 

 

O Centro de Estudos Interculturais (CEI) do 

ISCAP/Politécnico do Porto desenvolve o projeto 

StreetArtCEI – www.streetartcei.com – com o objetivo 

de despertar habitantes, turistas e visitantes para a arte 

imprevista e anónima que se inscreve no espaço aberto, 

movediço e sempre efémero da cidade. 

No website do projecto StreetArtCEI podemos encontrar 

obras de graffiti e street art de grande impacto visual, 

associadas por recorrência espacial, de fácil acesso para 

o cidadão comum, em locais inesperados, irreverentes, à 

revelia das autoridades ou, pelo contrário, aceites e 

patrocinadas por instituições e particulares. 

As obras são selecionadas pela sua visibilidade e 

qualidade estética, independentemente do 

reconhecimento ou do anonimato do autor, e pela sua 

inclusão em percursos facilmente realizáveis. 

Neste momento, StreetArtCEI disponibiliza 8 rotas 

suportadas por mapas; 8 propostas de trajectos a serem 

realizados, truncados ou reinventados, porque a obra que 

hoje surgiu algures na cidade pode já lá não estar 

amanhã: Rota da Senhora da Hora; Rota da Trindade; 

Rota de Matosinhos; Rota de S. Bento; Rota de S. 

Mamede Infesta/Maia; Rota de Vila do Conde; Rota do 

Bolhão; Rota do Marquês. Estão ainda a ser construídas 

as rotas da Constituição, Boavista, Porto Oriental, Vila 

Nova de Gaia e Aveiro.  

O Website www.streetartcei.com disponibiliza todas as 

imagens, mapas e textos de reflexão em acesso aberto, 

para além de uma opção “Arquivo”, com obras de outros 

contextos espácio-temporais. No projeto trabalham 

docentes do ISCAP/P.PORTO e alunas bolseiras de 

investigação. 

As rotas do concelho de Matosinhos englobam Pontos de 

Interesse (POI) tão variados e ricos em intervenções 

como a Escola do Estádio do Mar (Rota da Senhora da 

Hora), a Escola Secundária Augusto Gomes (Rota de 

Matosinhos, cidade) ou o Mural da Lionesa (Rota de S. 

Mamede Infesta/Maia). Todos cumprem o objetivo geral 

do projeto que é captar turistas para a descoberta das 

principais artérias da região Norte e valorizar, mesmo 

economicamente, as manifestações artísticas que as 

cidades oferecem, numa lógica de descentralização e de 

participação, proximidade e empoderamento das 

comunidades, celebrando também assim o Ano Europeu 

do Património Cultural, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Clara Sarmento 

Diretora do Centro de Estudos Interculturais, ISCAP/P.PORTO 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do porto 
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 Portal do Utente do SNS 

 

Realizou-se no dia 9 de maio de 2018, na Escola Básica da 

Senhora da Hora, uma Sessão de Esclarecimento sobre o Portal 

do Utente do SNS, dirigido à comunidade. O objetivo prestar 

informação sobre o acesso aos cuidados de saúde através do 

Portal, esclarecendo os cidadãos acerca dos benefícios desta 

plataforma digital.  

Esta atividade, dinamizada pela ULS de Matosinhos/ACES 

/UCC, feita em colaboração com outros parceiros da rede, está 

inserida no Plano de Atividades da Comissão Social de 

Freguesia da Senhora da Hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Social de Freguesia da Senhora da Hora 
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Matosinhos Inclusivo – Férias de Verão 

Para alunos que frequentem as unidades: 

- Ensino Estruturado de Autismo 

- Unidade de Apoio Especializado à multideficiência a à Surdo-Cegueira 

Local: AE Abel Salazar; AE Perafita; AE Eng.º Fernando Pinto Oliveira; AE Matosinhos 

Data: 25 de junho a 27 de julho  

Horário: 9h - 16h 

 

 

Moalde Medieval 

Local: Parque Urbano – São Mamede de Infesta 

Data: 29 de junho a 1 de julho, 2018 
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Vai acontecer em Matosinhos
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Equipa Editorial_____  
 

António Lopes | Câmara Municipal 

de Matosinhos 

Carla Dias | Câmara Municipal de 

Matosinhos 

Joana Cruz | Câmara Municipal de 

Matosinhos 

Hugo Cruz | Câmara Municipal de 

Matosinhos 

Sandra Rios | Câmara Municipal de 

Matosinhos 

Fernanda Paula Machado | Câmara 

Municipal de Matosinhos 

 


