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DIA INTERNACIONAL DA CIDADE
EDUCADORA

Sob o lema “Escutar a Cidade para a
transformar”, foi realizado um conjunto
de atividades em diversos locais da
cidade, com o objetivo de demonstrar o
compromisso da nossa autarquia com a
educação e a escuta ativa dos cidadãos e
das cidadãs, abrindo espaços de
construção democrática e participativa.

9
CURRÍCULO LOCAL AEC &
PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E
ROBÓTICA CRIATIVA

No passado dia 29 de novembro celebrámos em Matosinhos o

As novas tecnologias ocupam ainda mais
destaque no Currículo Local nas AEC,
através de um novo programa de
literacia digital, que inclui as áreas da
computação, programação e robótica e
integra todas as áreas do enriquecimento
do currículo, Desporto, Artes, Teatro,
Cinema, Música, Xadrez e Ciências, cuja
sua implementação visa mobilizar
professores e alunos/as para a urgente e
necessária transição da Educação para a
Era Digital.

Dia Internacional da Cidade Educadora. Um pouco por
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realizado um conjunto de atividades em diversos locais da

Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE), uma
organização sem fins lucrativos que reúne os governos locais
comprometidos com o cumprimento da Carta das Cidades
Educadoras e que conta atualmente com mais de 493 cidades
de 36 países.
Sob o lema “Escutar a Cidade para a transformar”, foi

cidade, com o objetivo de demonstrar o compromisso da nossa

PESSOA(S) EM MOVIMENTO

A EP Ruiz Costa assinalou o aniversário
da morte de um dos maiores Poetas da
Língua Portuguesa, Fernando Pessoa,
com declamações de poemas dos
Heterónimos e do Ortónimo.
Notícias

todo o mundo, assinalou-se este dia, promovido pela
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autarquia com a educação e a escuta ativa dos cidadãos e das
cidadãs, abrindo espaços de construção democrática e
participativa.
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Dia Internacional da Cidade Educadora
Num mundo cada vez mais globalizado, as cidades assumem um
papel determinante na criação de oportunidades educativas que
permitam desenvolver o potencial dos seus habitantes.
A 11 de março de 2016 Matosinhos integrou a Associação
Internacional de Cidades Educadoras (AICE) e, por inerência, a
Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE),
Receção ao Sr. Vereador da Educação na
Escola Profissional Ruiz Costa

juntando-se às restantes 489 cidades associadas, de 34 países.

As Cidades Educadoras apostam na criação de contextos urbanos mais vivíveis, promovendo uma visão ampla
da Educação ao longo da vida e maximizando o impacto educativo das suas políticas municipais, não se restringe
aos limites da cidade, mas a todo o território educativo de um determinado governo local, o município.

Atividade de auscultação da comunidade no Mercado de Matosinhos, pelos/as alunos/as da
Escola Profissional Ruiz Costa.

Como forma de alertar internacionalmente para este tema, a AICE
promove, desde 2016, a celebração do Dia Internacional da Cidade
Educadora a 30 de novembro, criando em cada ano um lema inspirador
desta celebração. Esta celebração pretende gerar uma consciência acerca
da importância da Educação, em sentido lato, dando simultaneamente
visibilidade ao compromisso dos governos locais para a destacarem
como vetor gerador de bem-estar, convivência, prosperidade e coesão
social.

Atividade de auscultação da
comunidade no Retail Park

Desta feita, a autarquia realizou no passado dia 29 de novembro, em articulação com entidades parceiras,
comunidade educativa e sociedade civil um conjunto de atividades, cujo objetivo se centrou na sensibilização
dos cidadãos para serem parte ativa na co-construção da Cidade Educadora, enquanto ecossistema educativo
inclusivo, participativo e gerador de bem-estar.
Notícias
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Nesta celebração, os munícipes foram convidados a participar num conjunto de iniciativas que visaram escutar
a cidade, a fim de incorporar as diversas vozes neste conceito de Matosinhos, Cidade Educadora, que evidencia
a importância do papel ativo dos cidadãos na sua construção.
O dia iniciou com a sessão de abertura na Escola Profissional Ruiz Costa pelo Sr. Vereador da Educação, após
a qual um grupo de alunos/as visitou alguns locais de Matosinhos, atividade que decorreu simultaneamente
um pouco por todo o concelho, levando à mobilização de vários grupos da comunidade escolar de Matosinhos,
no sentido de auscultarem a comunidade em geral.

Atividade de auscultação da comunidade, no Centro
Cívico de Custóias

Atividade “Escutadores da cidade”, dinamizada
pelos/as alunos/as da Escola Secundária da Senhora da
Hora, na UF de S. Mamede Infesta e Senhora da Hora

Ao longo do dia cada união de freguesias foi palco de
uma atividade de escuta e recolha de sugestões dos
munícipes, acerca do que entendem ser “Matosinhos,
Município Educador”.
Não poderíamos deixar de agradecer o contributo de
todas as entidades individuais e coletivas que neste dia
colaboraram com o município, tendo tornado possível a
concretização do programa comemorativo.
Atividade de auscultação da comunidade, na Piscina
Municipal de Matosinhos

Trabalho realizado
pelo Agrupamento
de Escolas Dr. José
Domingues dos
Santos para a
celebração do Dia
Internacional da
Cidade Educadora

Notícias
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Consulte o vídeo aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=EoRCIuE_rfU

4

Câmara Municipal de Matosinhos

100 Assistentes Operacionais para as Escolas do Concelho de Matosinhos
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos foi,
no dia 16 de novembro, palco para a cerimónia de
receção de cerca de 100 assistentes operacionais que
integrarão os quadros da Câmara Municipal e irão
desenvolver a sua atividade nas Escolas de Matosinhos.
Na sessão de acolhimento marcaram presença a
Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa
Salgueiro, e o Vereador dos Recursos Humanos e
Formação, Valentim Campos, que aproveitaram os
momentos para dar as boas-vindas aos assistentes
operacionais.
A manhã ficou ainda marcada pela assinatura dos contratos com os funcionários, momento enriquecido também
presenciado pelos dirigentes escolares, familiares e amigos.
No âmbito da receção aos assistentes operacionais, foi
ainda distribuído um folheto informativo com algumas
das funções a desempenhar, designadamente funções
de apoio aos alunos, docentes e encarregados de
educação, entre as atividades letivas e durantes as
mesmas. Entre elas, contam-se a participação em
ações que visem o desenvolvimento pessoal e cívico
de crianças e jovens e que favoreçam um crescimento
saudável, o exercício de tarefas de enquadramento e
acompanhamento de crianças e jovens, nomeadamente no âmbito da animação socioeducativa e de apoio à
família, a prestação de apoio específico a crianças e jovens com necessidades de saúde específicas, a cooperação
nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens na escola, o desenvolvimento de tarefas de apoio aos
serviços de ação social escolar, designadamente refeições, fruta e leite escolar, a prestação de apoio e assistência
em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, o acompanhamento da criança ou do aluno a
unidades de prestação de cuidados de saúde, entre muitos outros.
No folheto distribuído são também mencionados os direitos e deveres dos funcionários e as competências da
Câmara Municipal e do Diretor/a do Agrupamento de Escolas ou Escola Não Agrupada

Notícias
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Plataforma “Escolicidade”

No âmbito da Plataforma “Escolicidade”, destinada a crianças do pré-escolar e 1º Ciclo de Ensino Básico,
encarregados/as de educação e docentes, realizou-se no dia 9 de dezembro, no Auditório do Terminal de
Cruzeiros do Porto de Leixões, a apresentação do projeto “Oceano”. Esta iniciativa contou com a presença do
Vereador da Educação e Ambiente António Correia Pinto e da investigadora Ana Paula Mucha.
Esta plataforma constitui-se como mais uma ferramenta de suporte no sentido de prevenir e reduzir o abandono
escolar precoce, promover um espaço de aprendizagem online e seguro, tecnologicamente rico, estimulador de
aprendizagem, adaptativo aos/às alunos/as, dinâmico e interativo que estimule e reforce o processo de ensinoaprendizagem, do trabalho colaborativo e de partilha de ideias e experiências. Neste espaço podemos encontrar
várias áreas e funcionalidades, nomeadamente um Mural, sistema de gestão de crachás, integração do Currículo
Local, com informação sobre o património e o poder local, conteúdos curriculares e conteúdos para trabalhar a
Educação e Cidadania, bem como integração de projetos educativos e comunitários.
Este referencial “Oceano”, elaborado com a colaboração do CIIMAR, fará parte dos conteúdos que podemos
encontrar nesta plataforma. Servirá como apoio e ferramenta de trabalho para que estas crianças desenvolvam
e aprofundem não só o seu conhecimento sobre o ambiente marinho e a sua biodiversidade, bem como o
problema dos plásticos nos oceanos e os impactos no ambiente, reconhecendo que as atitudes e comportamentos
individuais estão na base da solução para um problema global.
A apresentação da plataforma “Escolicidade” e dos conteúdos educativos digitais desenvolvidos para este
projeto foi realizada com o apoio de duas turmas do 4º ano da Escola Básica Estádio do Mar, do AE Óscar
Lopes.

Notícias
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Educação Financeira - No Poupar Está o Ganho

Num contexto económico e social em que os hábitos de poupança assumem uma importância crescente, dando
continuidade ao trabalho realizado desde 2015, o Município de Matosinhos, aceitou mais uma vez, o desafio
lançado pela Área Metropolitana do Porto (AMP) para a implementação do projeto piloto de Educação
Financeira “No Poupar Está o Ganho”, promovido pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda
(FACM).

No Poupar Está o Ganho é um projeto de educação financeira dirigido às escolas, desenvolve-se ao longo do
ano letivo, reconhece a importância da literacia financeira desde cedo para a inclusão social e tem por base os
princípios que constam do Referencial de Educação Financeira, apoiado pelo Plano Nacional de Formação
Financeira.
Este projeto está a ser implementado em 17 turmas de vários Agrupamentos de Escolas do Município de
Matosinhos e contempla um universo de cerca de 370 alunos/as das escolas básicas de Irmãos Passos, Estádio
do Mar, Cabanelas, Agudela, Gondivai, Araújo, Amieira, Angeiras. No início do ano letivo, os professores
foram convidados a participar numa ação de formação na FACM que lhes deu possibilidade de acederem a uma
plataforma e a um manual, com vários materiais didáticos e atividades a explorar com os alunos em sala de aula.
Os/as alunos/as são desafiados/as a realizar atividades na Plataforma do projeto, podendo inclusive envolver os
pais e encarregados de educação. Este mês o desafio relacionou-se com as temáticas de orçamento, despesas e
rendimentos, no qual, todos/as alunos/as se envolveram de forma entusiasta, movidos pela curiosidade suscitada
aquando da visita ao Museu do Papel Moeda, onde ficaram a conhecer a história do dinheiro.
Durante o próximo período letivo e quem sabe na interrupção escolar, os/as alunos/as poderão preparar-se para
participar na 2ª edição das Olimpíadas de Educação Financeira a realizar-se em março.

Visita dos/as alunos/as do 3ºB da Escola Básica de Irmãos Passos
ao Museu do Papel da Moeda.

Notícias
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Divulgação do novo serviço – “A Minha Merenda”

No âmbito das medidas de promoção da saúde alimentar, a Divisão de Gestão da Rede Escolar irá intervir ao
nível das merendas escolares, no sentido de melhorar a qualidade do consumo alimentar das crianças. Assim, a
partir de janeiro de 2020, a Câmara Municipal de Matosinhos irá disponibilizar um serviço de fornecimento de
merendas em todos os jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do Município, de acordo com o interesse dos/as
Encarregados/as de Educação, ou seja, será fornecida merenda às crianças cujo/a Encarregado/a de Educação
proceda à respetiva encomenda.
Composição da merenda da manhã:
Pão de mistura com:
a) queijo (terça-feira e quinta-feira).
b) manteiga (segunda-feira e sexta-feira).
c) compota ou marmelada (quarta-feira).
O pão deverá ser acompanhado com o leite simples, fornecido no âmbito do programa do leite escolar.

Preço da minha merenda
0,40€ - sem escalão
Gratuito – escalão A e B
Será emitida uma fatura no final de cada mês e enviada ao/à encarregado/a de educação para pagamento, à
semelhança do que acontece com as refeições escolares da gestão municipal.
A fatura poderá ser consultada na plataforma SIGA.

Marcações siga
As merendas têm de ser encomendadas semanalmente, até às 10h da sexta-feira anterior.
Os encarregados de educação têm de comunicar à funcionária da escola que pretendem encomendar merendas
para o seu educando para a semana seguinte.
As merendas que não forem encomendadas com essa antecedência não serão disponibilizadas.

Notícias
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Currículo Local & Programa de Computação e Robótica Criativa
nas AEC
Conforme referenciado na edição anterior, o arranque do ano letivo 2019/20 ficou marcado com a apresentação
da nova matriz do Currículo Local para as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), que estão a ser
desenvolvidas no formato de oficinas, com o objetivo de concretizar uma mudança de paradigma de cariz
cultural, formativo e lúdico, no que respeita ao ensino-aprendizagem destas atividades:

•

Educação Física & Modalidades Desportivas Locais

•

Oficinas de Música

•

Oficina das Artes

•

Oficinas de Teatro

•

Oficina das Ciências

•

Xadrez

As oficinas integram o património da Cidade no Currículo [ESCOLICIDADE] e visam proporcionar outras
experiências de caráter científico, tecnológico, ambiental, ecológico, cultural, social e desportivo, enriquecendo,
desta forma, o currículo formativo dos alunos do concelho.
As novas tecnologias ocupam ainda mais destaque no Currículo Local nas AEC, através de um novo programa
de literacia digital, que inclui as áreas da computação, programação e robótica e integra todas as áreas do
enriquecimento do currículo, Desporto, Artes, Teatro, Cinema, Música, Xadrez e Ciências, cuja implementação
visa mobilizar professores e alunos para a urgente e necessária transição da Educação para a Era Digital.
Viajar até Marte, visitar o museu do Louvre, a Capela Sistina ou a Casa da Arquitetura de Matosinhos, ver uma
molécula ou a fisiologia do corpo humano são algumas das possibilidades que a realidade aumentada, com
recurso à tecnologia 3D e à Holografia, permite que, este ano letivo, estará à disposição dos alunos das escolas
públicas do concelho.
Atendendo ao entusiasmo demostrado pela comunidade educativa (professores, pais e encarregados de
educação), partilhamos de forma ilustrativa nesta edição o trabalho desenvolvido durante o 1º período letivo nas
Oficinas AEC.

Notícias

|

Matosinhos: Município Educador

9

Câmara Municipal de Matosinhos

Oficinas das Ciências
“O começo de todas as ciências é o espanto de as coisas serem o que são” (Aristóteles). Foi este o mote para o
arranque da Oficina das Ciências no ano letivo 2019/2020. Assim, os alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade
estiveram “À conversa com a Ciência” a explorar o que significa ser e pensar como um cientista, a conhecer
cientistas que contribuíram para o nosso conhecimento do mundo e a planificar e executar diversas atividades
experimentais. Foram ainda realizadas atividades relacionadas com a poluição dos oceanos [Ilhas de Plástico],
com a alimentação e nutrição [A que sabe este mês] e com a genética [Pitchuko]. Iniciaram-se também, durante
o 1º período, as atividades “Scratch & Programação criativa”, “Inventores: Força & Movimento” e “Ecorobótica”, atividades STEAM, relacionadas com ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, que visam
promover a introdução à lógica de programação e dotar os alunos de ferramentas valiosas para o seu futuro.

Ilhas de Plástico

Força e Movimento

Scratch & Programação
Criativa

Cromatografia

Eco-Robótica

Também os/as alunos/as do 1º e 2º anos de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Perafita, que, de forma
piloto, iniciaram a Oficina das Ciências no ano letivo de 2019/2020, descobriram a “magia da ciência” com a
realização de várias atividades experimentais para desmistificar algumas ideias pré-concebidas e demonstrar
que a magia tem muito de ciência.
Foram ainda realizadas, com os/as alunos/as de 1º ano,
atividades relacionadas com forças e movimento e com a
flutuabilidade [Flutuação & Líquidos] e, com os alunos/as
de 2º ano, atividades sobre os estados físicos da matéria
[Mudanças & Estados Físicos], sobre o magnetismo
[Atração Magnética] e sobre o corpo humano [Eu & O
meu corpo].

Notícias
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Eu & O meu corpo
No 2º período, serão também realizadas nestes anos de

com a programação “desconectada”, com a

escolaridade atividades relacionadas com dissoluções

programação por blocos, bem como a sua

em líquidos e com a germinação e o crescimento de

aplicabilidade nas diferentes áreas e com crianças

diferentes plantas.

de diferentes faixas etárias.

A programação e robótica criativa são a grande

Relativamente aos 3º e 4º anos de escolaridade, o 2º

aposta

período continuará a ser dedicado à robótica e

da

autarquia

nas

Atividades

de

Enriquecimento Curricular para o ano letivo

programação,

2019/2020, o que justificou o investimento na

relacionadas com a pesca [Conserva a Sardinha],

formação interna de “Scratch & Programação

com a fauna ornitológica [Olha o passarinho!], com

Criativa” para as professoras da Oficina das

a utilização de diferentes sensores [Laboratório dos

Ciências,

professores

sentidos], com a hidráulica [Seringas que nunca

coordenadores de todas as áreas. Nesta formação

picam] e com eletrónica [Faz sentido com Arduino].

bem

como

para

os

incluindo

ainda

atividades

foram desenvolvidas competências relacionadas

Formação Interna Prof. AEC
Scratch & Programação
Criativa

Oficina das Artes
A Oficina das Artes tem como objetivo desenvolver a criatividade e a capacidade de expressão e de
comunicação, através da apropriação da linguagem elementar da arte. Desta forma, os alunos do 1ºCEB do
Concelho de Matosinhos têm a possibilidade de explorar diferentes formas e técnicas de criação e de processos
comunicacionais com o recurso a métodos convencionais de representação, aliados ao uso das novas
tecnologias.
Ao longo do 1º período, decorreram um conjunto de oficinas que se constituíram como uma mais-valia para o
estímulo da literacia visual das crianças e para a promoção da cultura artística, sobre o universo visual e sobre
o património artístico internacional, nacional e, sobretudo, local. Foi igualmente criada uma oficina transversal
a todas as outras, promotora desta articulação - Arte & Património Local.
As imagens que se seguem, ilustram as várias oficinas que decorreram ao longo do 1º período: Desenho Livre;
Pintura Experimental; Arte no Mundo; Desenho 3D; Escultura; Arquitetura & Cidade; Pintura; Cartoon e Arte
& Robótica.

Notícias
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Oficina de Desenho Livre

Arte no Mundo & Pintura

Notícias
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Escultura

Oficina de Pintura Experimental

Cartoon

Notícias
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Arte & Robótica

Notícias
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No 2º período, iremos continuar a desenvolver o gosto e o interesse das crianças pela arte, através de novas oficinas,
impulsionando a sensibilidade, a expressão e a criação de obras, com foco na reciclagem e na reutilização - Oficina de
Eco-Arte; incitando e promovendo o recurso às novas tecnologias na arte, através de tablets, robôs, telemóveis e óculos
de Realidade Virtual, que nos transportam para museus de todo o mundo - Oficinas de Arte e Robótica, de Ilustração
Digital e de Laboratório 3D (onde os desenhos ganham tridimensionalidade com o recurso as canetas e impressoras 3D).
Por fim, teremos, também, a introdução ao universo do Design e continuaremos a abordar a Fotografia, no seu processo
digital e processo analógico, através de laboratórios criados nas escolas .

Oficinas de Música
As Oficinas de Música continuam, no presente ano letivo, a apostar no acesso à inovação e no acesso à cultura.
Para além de continuarem a destacar-se as Oficinas de Violinos e Cavaquinhos, este ano iniciou-se uma oficina
de Jazz, estilo musical estreitamente ligado à nossa cidade.
Durante o primeiro período foram também desenvolvidas as oficinas: Desafios com os Sons; À Conversa com
o Ritmo; À Conversa com os Instrumentos; Percussão; Sopros & Flautas; Música & Património Nacional;
Música & Património Local.

À Conversa com os Instrumentos

Formação – “Violinos & Cavaquinhos” e “Oficina de Jazz”

Oficina de Cavaquinhos e
Oficina de Violinos
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No início do 2º período, irá ser realizada mais uma ação, desta vez
voltada para a programação e robótica, dando continuidade à
implementação da realidade tecnológica em curso.

Estamos também a desenvolver um conjunto de atividades pedagógicas no âmbito do
pré-escolar. Neste momento, está em desenvolvimento de um projeto piloto de Oficinas
de Liras e de Violinos neste nível escolar. Este projeto deverá entrar em pleno
funcionamento no segundo e terceiro período.
As Oficinas de Música Inclusivas estão também no centro da ação pedagógica. Estamos
a desenvolver oficinas para que a Música seja uma evidente contribuição positiva no

Oficina de Liras

seu acesso a todos os alunos.

Oficinas Teatro & Cinema
As Oficinas de Teatro & Cinema apresentaram-se neste ano letivo 2019/20 nas escolas do
Concelho de Matosinhos, com várias propostas inovadoras e surpreendentes. Estas novas
oficinas pretendem sensibilizar a comunidade educativa para a importância do Teatro &
Cinema nas escolas – como forma de destacar e divulgar a cultura não só deste concelho,
como a nível Nacional e Internacional.
Ao longo do 1º período, foram implementadas novas Oficinas de Teatro & Cinema que
visam valorizar o Currículo local deste concelho, falamos de oficinas: Corpo & Voz;
Espaço & Objetos; À Conversa com o Teatro; Drama & Comédia; O Musical; À Conversa
com o Cinema; Animação & Stopmotion e Figurinos & Caracterização.

Oficinas de
Corpo & Voz

Oficinas de Objetos & Espaço

À Conversa com o Teatro

Notícias
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Oficinas de Drama e Comédia

Oficinas O Musical

Acreditamos que as Oficinas de Figurinos &
Caracterização, promovem o olhar da criança
para a construção de figurinos, observando as

Oficinas de Animação &
Stopmotion

suas diferenças ao longo dos séculos de uma
forma lúdica e didática. Os discentes estudam não
só os tecidos, como as cores, as texturas e entram
em contato com as técnicas de colagem e costura,
num contexto de sala de aula.
Figurinos & Caracterização

A formação aos professores permitiu que estes pudessem experimentar e desenvolver uma série de ferramentas
didáticas para a implementação da Oficina de Figurinos & Caracterização nas escolas.

Ação de Formação Oficinas de "Figurinos & Caracterização"

No 2º período, desenvolver-se-ão as Oficinas de Teatro de Fantoches, Clown, Teatro de Marionetas, Teatro de Sombras e
Oficinas de Curtas-Metragens.

A aposta no Teatro de Marionetas permitirá de uma forma lúdica, que as crianças aprendam a manipular, a
construir e a elaborar narrativas. É um “Pensar” e “Ver” o Teatro, num universo mais diversificado e intenso.
Com o Teatro de Sombras, pretendemos descobrir as possibilidades poéticas e expressivas das sombras e os
seus mecanismos, possibilitando aos discentes experimentar a projeção de formas, silhuetas, imagens, bonecos,
objetos e do próprio corpo.
As Oficinas de Teatro & Cinema irão realizar em junho de 2020 a gala MINI-CURTAS -1ª Gala de CurtasMetragens do 1º Ciclo, no Cineteatro Constantino Nery, integrando desta forma as Galas 7/1 e Cine escolas.
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Educação Física & Modalidades Desportivas

Ao longo do 1º período os/as alunos/as
contactaram

com

diversas

atividades/modalidades

desportivas

com vista ao desenvolvimento da
coordenação motora geral. A oferta da
Atividade Física & Desportiva às
crianças

da educação pré-escolar

incidiu na promoção das seguintes
competências: Organização Espaço
Temporal, Esquema Corporal, Perícias
e Manipulações, Deslocamentos e
Equilíbrios e Rope Skipping.

Nos 1º e 2º ano de escolaridade foram
trabalhadas

competências

motoras

através dos seguintes domínios: Jogos
& Desafios Rítmicos, Deslocamentos
&

Equilíbrios,

Perícias

&

Manipulações e Rope Skipping.

No 3º ano foram abordados temas
como a Ginástica, o Atletismo, os
Jogos Pré-desportivos e o Rope
Skipping.

Os/As alunos/as do 4º ano tiveram a
oportunidade de iniciar as aulas de
Natação, no mês de novembro, tendo
como

intuito

proporcionar

uma

aprendizagem contínua, uma vez que
no ano transato tiveram contacto com
as

habilidades

aquáticas, a

motoras

básicas

adaptação ao

meio

aquático (AMA), bem como com as
técnicas de nado – crol e costas.
Notícias
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A Patinagem teve início, pelo terceiro ano consecutivo, no Agrupamento de Escolas Dr. José Domingues dos
Santos, em parceria com o Centro de Recreio Popular da Freguesia de Lavra (C. R. P. F. L.), com os/as alunos/as
dos 2º e 3º anos. Os/As alunos/as do 4º ano tiveram contacto com a modalidade de Hóquei em Patins. As duas
modalidades foram sempre abordadas através de aulas motivadoras e dinâmicas com rigor técnico exigido, sem
esquecer a vertente lúdica.

No segundo período letivo, além da continuidade da promoção de competências motoras como os deslocamentos e
equilíbrios e a introdução de jogos pré-desportivos, terá início a oferta da natação para os alunos do 4º ano, com o objetivo
de iniciarem a aprendizagem de estilos crol e costas.

Educação Física Adaptada
No decorrer deste 1º período, os/as professores/as de Educação Física
e Modalidades Desportivas Locais do Concelho de Matosinhos
frequentaram a ação de formação de Natação Adaptada promovida
pela autarquia.
A formação de 25 horas, realizada na Piscina Municipal de Custoias,
surge no âmbito da promoção do desporto adaptado.
O projeto da Natação Adaptada, que conta já com o seu terceiro ano,
tem como objetivo proporcionar a aquisição de habilidades motoras
básicas aquáticas (respiração, equilíbrio e propulsão) e a iniciação à
aprendizagem de técnicas de nado (crol e costas).
Os/as alunos/as com Necessidades de Saúde especiais têm a
oportunidade de se deslocarem, uma vez por semana, durante todo o
ano letivo, às Piscinas Municipais de Matosinhos acompanhados
pelos/as respetivos/as professores/as de Educação Física &
Modalidades Desportivas Locais.
Este ano letivo os/as alunos/as com Necessidades de Saúde Especiais irão participar no III
Torneio de Rope Skipping Inclusivo. De forma a preparar os/as alunos/as para o evento, a
modalidade tem sido abordada nas aulas de Educação Física Adaptada.
O segundo período vai trazer ainda mais novidades, no que respeita à formação dos/as professores/as, que irão participar
nas formações de Polybat e Boccia, duas novas modalidades do desporto adaptado, que serão abordadas já a partir do
início do mês de fevereiro.

Notícias
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Xadrez
O Jogo do xadrez faz parte do currículo local AEC no
concelho de Matosinhos. Uma parceria com o Grupo Múltipla
Escolha resultou na implementação piloto no ano letivo
2017/2018 e dado os resultados positivos foi alargada a mais
cinco agrupamentos de escolas: AE Prof. Óscar Lopes, AE
Perafita, AE Senhora da Hora, AE Padrão da Légua e AE Eng.
Fernando Pinto Oliveira.
O xadrez para crianças é um jogo incrivelmente divertido e
viciante. Existe há séculos como passatempo para intelectuais,
académicos e requer habilidade e estratégia. O xadrez é um
ótimo jogo de tabuleiro e pode ensinar qualquer criança a
examinar as situações de forma estratégica e analítica.
Durante o 1º período os/as alunos/as de nível I (alunos/as que
têm xadrez pela primeira vez) tiveram a oportunidade de
aprender as seguintes dimensões do jogo: Identificação e
caraterísticas das peças de xadrez; o tabuleiro e a montagem
das peças de xadrez no tabuleiro.
No 2º período serão trabalhadas as seguintes componentes do jogo do xadrez: movimento e captura das peças de xadrez;
ataques ao rei e movimentos especiais.

Os/As alunos/as de nível II (alunos/as que têm xadrez
pelo segundo ano consecutivo) neste período letivo
trabalharam os seguintes conteúdos do jogo: os relógios
do jogo de xadrez e as variadas aberturas do jogo.

No 2º período serão trabalhadas as seguintes componentes do jogo do xadrez: meio-jogo e finais básicos.

Os/as alunos/as de nível III (alunos/as que têm xadrez
pelo terceiro ano consecutivo) trabalharam as notações
algébricas no jogo do xadrez e táticas mais avançadas de
aperfeiçoamento do jogo.

No 2º período vamos promover a programação e robótica no ensino do jogo de xadrez utilizando como recurso o programa
“Scratch” bem como a análise de partidas de grandes mestres de xadrez com o recurso dos Óculos VR (Realidade Virtual).
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Expressões Artísticas

Pintura, escultura, desenho… muitas são as expressões de Arte utilizadas nas aulas de Oficina das Artes.

A Escola da Barranha tem no seu átrio uma exposição de trabalhos inspirados na artista Frida Kahlo, realizada
pelos/as pequenos/as grandes artistas do 2º e 3ºanos (pintura para uns/umas e escultura para outros/as).
Daniela Fernandes
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Recolha Solidária de angariação de bens alimentares e produtos de higiene
Entre os dias 21 e 25 de outubro decorreu uma Recolha Solidária de angariação de bens
alimentares e produtos de higiene pessoal no Agrupamento de Escolas da Senhora
da Hora.
Esta atividade foi organizada no âmbito da Comissão Social de Freguesia da Senhora
da Hora e, o produto da recolha, será distribuído pelas famílias carenciadas, apoiadas
pelo Lions Club da Senhora da Hora.
Foram recolhidas 1000 unidades de bens/produtos, num
total de 374Kg.

Margarida Rosas

Sessão de Esclarecimento – Medidas de Apoio ao Emprego
No dia 11/11/2019, realizou-se na Escola Secundária da Senhora
da Hora uma ação de informação sobre Medidas de Apoio ao
Emprego para as turmas finalistas dos Cursos Profissionais de
Técnico/a de Multimédia e Técnico/a de Apoio à Infância.
A sessão foi promovida pela Animadora do Gabinete de Inserção
Profissional da Senhora da Hora e contou com a participação de
aproximadamente 40 jovens.
Foram abordados vários temas tais como "Contrato Emprego", "Estágio Profissional", "Investe Jovem", "Cursos
de Especialização Tecnológica" e "Formação Modular".
Margarida Rosas

ESAG em Projeto(s)
Neste momento do ano letivo, já é possível fazer um balanço dos vários projetos em que a escola se encontra
envolvida. Assim, há iniciativas que transitam do ano anterior e outras há que se implementaram a partir do
início de setembro e que recobrem diversas áreas educativas.
Os projetos novos abrangem a recuperação dos espaços verdes da escola (“Reflorestar a Esag”), a higiene e
limpeza dos espaços interiores dos pavilhões (“Olhó Lixo”) e a dinamização da Leitura através da candidatura
ao “Movimento 14-20 a Ler” (do Plano Nacional de Leitura), que se concretizou na criação do projeto
“APPtece Ler”. Este visa a construção de uma plataforma digital própria da ESAG onde serão inseridas todas
as iniciativas pedagógicas ligadas à dinamização da leitura ente os estudantes do Ensino Básico e Secundário.
Notícias | Escolas em Ação
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Este projeto integra igualmente parcerias com diferentes instituições do concelho, numa articulação de eventos
e iniciativas que trarão à ESAG mais-valias artísticas, com a dança (Academia de Dança de Matosinhos), com
a música (Serviço Educativo da “Orquestra de Jazz de Matosinhos e Escola de Música “Óscar da Silva”), com
a experiência de histórias de vida (Bombeiros de Leixões), com o contributo do percurso dos formandos da
“Adeima” e com a articulação com a Biblioteca escolar do nosso estabelecimento de ensino.
Na continuidade do ano anterior, prosseguem os projetos: “Promoção e Educação para a Saúde”, “Grande Pesca
Sonora”, “Todos Leem, todos escrevem”, “Prémio Infantil e Juvenil Augusto Gomes”, “ EcoEsag”, “Desporto
Escolar”, o Parlamento dos Jovens”, e o “Youth Parliament” (PEJ).
Retomam ainda o seu caminho os projetos: “Saber + Português”, a organização da Cantina Escolar e o “Erasmus
+”, que trará à ESAG, de 9 a 14 de fevereiro, um conjunto de delegações estrangeiras (alunos e professores).
O “EsagFM – a nossa rádio escolar dinamizada pela “Associação de Estudantes” - e a “Sala de Jogos” ocupam
o mesmo local, junto ao Polivalente e à Biblioteca, fazendo desta área um local vivo, com exposições e eventos
cíclicos.
Assim, ao longo deste ano, a ESAG vai-se projetando em múltiplas dinâmicas que pretendem envolver os alunos
e levá-los a aprendizagens novas de leitura, arte e cidadania, ou seja, projetando futuros.
Graça Cruz

Pessoa(s) em Movimento – eRC

No dia 3 de dezembro, os/as alunos/as da Escola Profissional Ruiz
Costa assinalaram o aniversário da morte de um dos maiores Poetas
da Língua Portuguesa, Fernando Pessoa, com declamações de poemas
dos Heterónimos e do Ortónimo.
Os/As alunos/as vestiram a pele do Poeta e desfilaram pela cidade
oferecendo leituras em diferentes locais, como a Confeitaria Oriental,
o Mercado de Matosinhos, o Coreto do Parque Basílio Teles e o Café
da Praça, junto à Câmara Municipal da cidade.
A atividade reuniu diferentes valências, permitindo aos alunos da eRC
mostrar à comunidade as aprendizagens adquiridas dentro de sala de
aula, no contexto dos cursos de Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos, Multimédia, Desenho Digital 3D e Eletrónica,
Automação e Computadores.

Sónia Silva
Notícias | Escolas em Ação
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Core Skills for 21st Century Professionals
Innovative model to train and assess soft skills - When soft overcomes hard
O Projeto Coski21 – Core Skills for the 21st Century Professionals teve
a sua génese no consórcio formado por várias universidades técnicas da
União Europeia e associações sem fins lucrativos, contando com a
presença do Instituto Politécnico do Porto, nomeadamente da sua
https://www.skills-4u.eu/

escola das áreas das ciências sociais, o Instituto Politécnico do Porto e,
tendo como parceiro associado a Câmara Municipal de Matosinhos.

O projeto “Core Skills for 21st Century” estabeleceu como principais objetivos: a criação de uma framework
comum para as soft skills que inclua as necessidades das organizações em geral e o papel das instituições do
setor educativo superior e, a inclusão das soft skills nos curricula dos cursos e a necessidade de criar diretrizes
que permitam a sua avaliação.
As soft skills assumem uma importância cada vez maior. Encontrar candidatos a emprego com as devidas
competências técnicas (hard skills) é simples. O desafio reside em encontrar candidatos que também possuam
boas competências interpessoais (soft skills). A clarificação quanto às core skills (competências nucleares) é
fundamental dado que é necessário primeiro estruturar e harmonizar as características utilizadas quando nos
referimos a competências pessoais e a soft skills. Com este projeto foi efetuada uma revisão exaustiva dos mapas
de competências e dos sistemas de gestão de competências, tendo identificado o mapa de competência core a
considerar no meio empresarial e no meio educacional.
A academia não pode continuar de costas voltadas para a realidade, daí a deteção de quais as soft skills
necessárias para o futuro e atual profissional empresarial que sejam ensinadas/potenciadas no ensino em franca
cooperação com as organizações e comunidade. Por um lado, definimos um processo através qual é possível
propor as competências mais relevantes para uma dada organização/empresa, e como essas informações devem
alimentar o currículo das instituições de ensino superior (IES).

Qual será o papel das soft skills na sala de aula para promover o empreendedorismo? Que ferramentas ou
conhecimentos impulsionam este tipo de competências e qual deve ser o papel e a formação dos novos
professores?
As novas tecnologias já estão a transformar as salas de aulas e a promover novos métodos de formação, tais
como “sala de aula invertida” (Flipped classroom) ou “cultura do criador”, mas igualmente importantes são as
soft skills.
Neste seguimento, a inclusão da robótica e da programação na sala de aula, incentiva o desenvolvimento de
competências como o trabalho de equipa, a liderança, a resolução de problemas e a adaptação à mudança.
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O modelo inovador designado “Skill Box” permite treinar e avaliar as soft skills. Através das “Skill Box” é
possível construir um percurso educativo “à medida” das necessidades do trabalhador, alinhadas com as
necessidades das organizações. A “Skill Box” tem uma nova estrutura na qual os conceitos teóricos se tornam
motivação antes da sessão. A sessão presencial com os estudantes ou funcionários, é totalmente dedicada ao
esclarecimento de dúvidas e à realização de atividades dinâmicas que permitem aplicar o conhecimento
adquirido na fase da “inspiração”.
Para testar as suas competências soft e a “skill Box” aceda a https://www.skills-4u.eu/.
José Luis Poza-Lujan,
Susana Bastos,
Manuel Moreira da Silva,
Este trabalho foi suportado pelo programa Erasmus+ da Comissão Europeia com a
referência 2017-1- ES01-KA203- 038589, no âmbito do projeto CoSki21 – Core Skills
for the 21th-centrury professionals.

Ana Paula Afonso,
Diana Aguiar Vieira,
Paula Carvalho
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Matosinhos em números

Resultados a Português e Matemática – Exames 12º ano | Ano Letivo 2018/2019

Ano Letivo

2018-2019

Disciplina Matemática Região
A
Ano
12º ano
Média por
11,66
Média
Curricular
Região
Nacional
Tipo
Concelho Média por
Variação
Variação
Ensino
Concelho
face à
face à
Média
Média
Regional
Nacional
Secundario Matosinhos
1,42
1,48
13,08
– Regular

Norte
11,60

Ano Letivo

2018-2019

Disciplina

Português

Região

Norte

Ano
Curricular
Tipo
Ensino

12º ano

Média por
Região
Média por
Concelho

12,09

Média
Nacional
Variação
face à
Média
Nacional
0,88

11,90

Concelho

Secundario Matosinhos
– Regular

12,78

Variação
face à
Média
Regional
0,69

Fonte: BIMEC
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Vai acontecer em Matosinhos
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Equipa Editorial
António Lopes | Câmara Municipal de Matosinhos
Maria João Guimarães | 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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