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MATOSINHOS INCLUSIVO

As respostas
proporcionadas, as
dinâmicas construídas e as
expectativas que emergiram
ao longo do tempo
fomentaram a continuidade
do projeto, nas diferentes
vertentes.

4
ESCOLICIDADE EM
MATOSINHOS (PIICIE)

Matosinhos tem vindo a
assumir-se nos últimos anos
como um município agregador,
integrador, inovador, flexível e
proativo na valorização da
Educação e na concertação de
políticas educativas
contextualizadas e promotoras
do sucesso escolar.

Mensagem do Município
O domínio da educação e formação tem merecido uma atenção
muito particular ao longo da última década. O investimento na
renovação do Parque Escolar e a descentralização de competências

9
ESCOLA AZUL

Estamos a iniciar este caminho,
mar acima, e, parafraseando
Newton “O que sabemos é uma
gota; o que ignoramos é um
oceano. Mas o que seria o
oceano se não infinitas gotas?”

contratualizadas com o Ministério da Educação oferecem novas
ferramentas de intervenção. Dispomos dos instrumentos essenciais
para atingir o grande desafio neste domínio: o combate ao insucesso
escolar.
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sucesso escolar e de articulação da oferta de qualificações
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na área da educação e da formação. Mostram, também, uma
preocupação crescente com a valorização social do ensino
profissionalizante e a sua articulação com as ofertas do mercado de
trabalho.
A educação é o poder que mobiliza a sociedade para o
desenvolvimento económico e igualdade socia, sendo um elemento
central para o desenvolvimento integral do cidadão e pedra basilar

A Presidente da Câmara
Luísa Salgueiro
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Matosinhos Inclusivo
Intervenção nas interrupções letivas

O Projeto “Matosinhos Inclusivo”, implementado desde
setembro de 2016, visa a capacitação, dos contextos e
dos agentes educativos envolvidos nos processos de
ensino e de aprendizagem, numa perspetiva ecológica do
desenvolvimento. Os resultados obtidos evidenciam a
mais-valia das ações formativas desenvolvidas em
colaboração com o CFAE de Matosinhos, bem como o
desenvolvimento de relações de proximidade com as
famílias de crianças com necessidades educativas
especiais, através da capacitação parental.
As respostas proporcionadas, as dinâmicas construídas e
as expectativas que emergiram ao longo do tempo
fomentaram a continuidade do projeto, nas diferentes
vertentes.

Simultaneamente,

surgiram

novas

necessidades, designadamente relacionadas com a
resposta autárquica aos alunos das unidades de ensino
estruturado para a educação de alunos com perturbações
do espectro do autismo (UEEA) e das unidades de apoio
especializado

para

a educação

de

alunos com

multideficiência e surdocegueira congénita (UAEM),
durante as interrupções letivas. A pausa letiva do Natal
constituiu o momento de arranque desta nova resposta,
envolvendo a colaboração próxima entre os docentes e
técnicos dos agrupamentos de escolas com esta oferta,
os/as assistentes operacionais afetos às UEEA e UAEM,
os/as professores das atividades de enriquecimento
curricular e os/as técnicos especializados da autarquia
que, em conjunto, planearam e implementaram uma

para a promoção do desenvolvimento e da aprendizagem
destes alunos, durante a pausa letiva. Esta nova realidade
tem implicado a criação de novas formas de trabalho
colaborativo, a formação dos técnicos e a articulação
com

a

comunidade.

Na

interrupção

do

Natal

beneficiaram desta resposta 17 alunos que pertencem aos
Agrupamentos de Escolas de Engenheiro Fernando Pinto
de Oliveira, Abel Salazar e Matosinhos. Para a
interrupção da Páscoa também o Agrupamento de
Escolas de Perafita irá desenvolver esta medida. Em cada
ano letivo pretende-se que os alunos das UEEA/UAEM
possam frequentar esta resposta nas interrupções do
Natal, da Páscoa e durante o mês de julho.
Trata-se de um novo desafio para o concelho de
Matosinhos na procura de respostas adequadas às
necessidades das famílias e ao desenvolvimento
harmonioso de todos/as os/as alunos/as.

intervenção intencional e pedagogicamente deliberada

Notícias
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Escolicidade em Matosinhos
Plano Integrado e Inovador de combate ao Insucesso Escolar

Matosinhos tem vindo a assumir-se nos últimos anos como

De um modo geral, esta operação assenta numa lógica

um município agregador, integrador, inovador, flexível e

preventiva, mais do que remediativa, apostando na

proativo na valorização da Educação e na concertação de

construção de equipas colaborativas, na adoção de práticas

políticas educativas contextualizadas e promotoras do

educativas diferenciadas e na introdução da inovação

sucesso escolar. Com esta missão, a autarquia integrou uma

educativa como forma de promover mais e melhores

iniciativa que vai ao encontro dos objetivos do Acordo de

aprendizagens.

Parceria do Portugal 2020 e que se denomina “Planos

Incluem-se nesta operação quatro atividades distintas, mas

Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar

interligadas: i) “Observar para Intervir” (em que se

(PIICIE)”. A construção da operação concelhia intitulada

pretende a construção de um observatório da qualidade

“Escolicidade em Matosinhos” implicou a partilha de

educativa que permita dispor de conhecimento e feedback

experiências, orientações e projetos entre o município, as

necessários sobre o sistema educativo, contribuindo para a

escolas da rede pública, as escolas profissionais e a

melhoria dos processos e resultados educativos); ii)

comunidade.

“Escolicidade:

Este

plano

implicou

igualmente

a

experimentar,

aprender

e

partilhar”

complementaridade com outros projetos e políticas

(pretende-se fomentar a aprendizagem da cidadania e a

transversais e específicos, como os Planos Estratégicos e de

coesão social através da criação de novos ambientes de

Ação elaborados pelas escolas e pelo CFAE de Matosinhos,

aprendizagem, que correspondam aos desafios do século

no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso

XXI); iii) “Construir Projetos de Vida” (pretende-se

Escolar, com os Planos dos Territórios Educativos de

estreitar laços entre as escolas e os contextos profissionais

Intervenção Prioritária e, finalmente, com o Plano

e incentivar práticas pedagógicas inovadoras e assentes na

Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar

experimentação); iv) “Parentalidade em ação” (pretende-se

construído pela Área Metropolitana do Porto.

envolver os pais e as famílias na educação dos alunos,

A operação “Escolicidade em Matosinhos” resulta,

capacitando-os para um papel que se quer ativo e promotor

portanto, de um processo de co construção e de colaboração

do sucesso escolar).

com as entidades locais na definição de objetivos e linhas

“Escolicidade

de ação que facilitem a transformação da realidade atual, a

instrumento operacional de promoção do sucesso escolar

melhoria das práticas docentes, a valorização das

que envolve a colaboração das entidades educativas, sociais

estratégias avaliadas como eficazes, contextualizadas e

e de saúde de Matosinhos, num trabalho concertado e

flexíveis e, como resultado final, a melhoria dos

inovador.

em

Matosinhos”

é,

portanto,

um

indicadores de desempenho dos alunos que são face visível
do trabalho realizado.

Notícias
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Os amigos do Kastelo
Matosinhos celebra a inclusão no dia internacional das cidades educadoras

A 30 de novembro, Dia Internacional das Cidades
Educadoras, Matosinhos celebrou a Educação pela
Inclusão no Kastelo, a Unidade de Cuidados Continuados e
Paliativos

para

crianças,

gerido

pela

Associação

NOMEIODONADA, que constitui uma resposta única e
pioneira no país, para crianças com patologia crónica, que
precisam de cuidados continuados e paliativos.
Neste dia, toda a comunidade educativa vivenciou o
princípio que orienta a ação do Kastelo: “todas as crianças
têm direito à felicidade, mesmo quando atingidas por uma
doença grave e/ ou em fase terminal”. As crianças e alunos

de levar a arte e todo seu poder mágico e transformador, de

da Escola Básica da Ermida foram conhecer os meninos e

entrar num castelo encantado e de estar à altura de tocar,

as meninas do Kastelo e, juntos, construíram uma

acarinhar e fazer sonhar príncipes e princesas tão especiais,

celebração emotiva e memorável.

trazendo algum conforto e calor às suas vidas e fazendo a

Este ato público de reconhecimento dos agentes educativos

diferença nos seus corações.” Vê este projeto como “uma

locais serviu ainda de pretexto para a comunidade assistir

honra, uma responsabilidade e uma alegria” e, em vez de

ao projeto promovido pela Câmara Municipal: Os Amigos

receber os esperados aplausos, recebe “o silêncio ruidoso,

do Kastelo. Este projeto é dinamizado por dois professores,

mais forte que qualquer aplauso, através do olhar de

que semanalmente levam a estas crianças a encenação de

felicidade e de bem, que emana destas crianças especiais e

contos tradicionais.

únicas".

O Professor William Gavião aceitou o desafio de
levar “este momento lúdico teatral à unidade do Kastelo,
com o acompanhamento musical do Professor Gabriel
Monteiro” e juntos começaram “mais esta aventura, de
estender a nossa arte - a música e o teatro, através de
histórias de encantar.” No seu entender, “foi a possibilidade

Notícias
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Conselho Municipal de Educação
Presidente da Assembleia Municipal, o Vereador da
Educação, o Diretor dos Serviços Regionais do Norte da
DGEstE, os diretores dos agrupamentos de escolas e das
escolas não agrupadas da área do município; um Presidente
das Uniões de Freguesia eleito pela Assembleia Municipal,
em representação das Uniões de Freguesias do Concelho,
um representante do pessoal docente da educação préescolar pública, um representante do pessoal docente do
ensino básico público, um representante do pessoal docente
do ensino secundário público, um representante das
O Conselho Municipal de Educação de Matosinhos

instituições de ensino superior público, um representante

(CMEM), criado em 2004, com a função de coordenar a

dos estabelecimentos de educação e do ensino básico e

política

secundário privados, um representante das instituições de

educativa,

de

analisar

e

acompanhar

o

funcionamento do sistema educativo e de propor ações para

ensino

a promoção da sua maior eficiência e eficácia, assumiu uma

associações de pais e encarregados de educação, um

nova composição para este mandato autárquico. Está assim

representante

cumprido um requisito legal ao seu normal funcionamento.

representante das instituições particulares de solidariedade

Esta estrutura local desempenha um papel de relevo na

social que desenvolvam atividade na área da educação, um

reflexão e debate em torno da Educação, tendo visto

representante dos serviços públicos de saúde, um

reforçada a sua ação em Matosinhos aquando da assinatura

representante dos serviços da segurança social, um

do contrato de descentralização de competências que o

representante dos serviços de emprego e formação

Município assumiu em 2015 com o governo.

profissional, um representante dos serviços públicos da

A ação promotora de política educativa local do CMEM
têm-se materializado ao nível do planeamento e gestão dos
equipamentos educativos, construção/requalificação dos

superior

das

privado,

dois

associações

representantes

de

estudantes,

das

um

área da juventude e desporto, um representante das forças
de segurança e um representante do conselho municipal de
juventude.

equipamentos de educação e ensino, reordenamento da

De acordo com a especificidade das matérias a discutir no

rede educativa e formativa do concelho, construção da carta

CMEM pode este deliberar que sejam convidadas a estar

educativa e construção do projeto educativo municipal.

presentes nas suas reuniões personalidades de reconhecido

Integram o CMEM: a Presidente da Câmara Municipal, a

Notícias
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Qualifica
Feira da Educação, Formação, Juventude e Emprego

A Câmara Municipal de Matosinhos marcou presença na Feira da Educação,
Formação, Juventude e Emprego, designada de QUALIFICA, na Exponor,
que se realizou nos dias 1,2 ,3 e 4 de março do corrente mês.
A QUALIFICA afirma-se cada vez mais como um evento de grande impacto,
dando especial atenção à Qualificação Profissional e à adaptação da Oferta à
Procura.
Num espaço de 36m2 e em stand próprio e
modular pretendemos aproximar as entidades
responsáveis pela educação, formação e emprego e por isso mesmo procedemos à divulgação
do que de melhor se faz nos nossos estabelecimentos de ensino.
Muitas das escolas presentes animaram o nosso stand com atividades lúdicas, tais como
danças, exibição de curta metragem “Coffee Cups”, atividades demonstrativas dos diversos
cursos como eletrónica, Automação e Computadores, quizzes, graffitis, numa forma de
evidenciarem a sua presença nesta Feira.
Esta participação constituiu, mais uma vez, um enorme êxito.

Carro do futuro leva alunos ao cinema
Presidente da Câmara de Matosinhos enaltece trabalho do CEIIA

Trata-se de Buddy, um carro elétrico com design e
engenharia

do

CEIIA

(Centro

de

Engenharia

e

Desenvolvimento de Produto). Além de não produzir
emissões de CO2, o veículo ocupa pouco espaço no que diz
respeito a estacionamento e permite transportar até três
pessoas. O design das jantes do veículo foi inspirado na
Cruz de Cristo, símbolo usado pelos navegadores na época
dos Descobrimentos.
Dirigindo-se sobretudo ao público jovem, Luísa Salgueiro
A Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos

destacou a abertura do CEIIA à comunidade, sendo este um

acompanhou hoje um grupo de alunos das escolas

dos maiores centros de engenharia aeroespacial de

secundárias Augusto Gomes e João Gonçalves Zarco, e da

referência mundial.

EB Prof. Óscar Lopes, ao cinema, no Mar Shopping.
Este carro é um produto concebido em Matosinhos e que
O motivo foi o filme "Downsizing", realizado pelo

viaja por todo o mundo. Com trabalho e empenho, também

galardoado Alexander Payne. O filme, em exibição nas

vocês podem ser protagonistas de uma geração de

salas de cinema de todo o mundo, passa-se no futuro e

excelência mundial, apelou a edil.

apresenta um carro português, concebido em Matosinhos.
Notícias
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Escola Azul - Influência(s) do Oceano
A primeira Bandeira da Escola Azul foi hasteada por Sua Exª a Ministra do mar no
Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes em Matosinhos
No dia 20 de fevereiro o Agrupamento de Escolas
Professor Óscar Lopes teve a honra de ser o primeiro, a
nível nacional, a hastear a bandeira do Projeto Escola
Azul, coordenado pela DGPM, por Sua Exª a Ministra
do Mar. Contamos com a presença da Presidente da
CMM, da Presidente da Assembleia da CMM, do Vicepresidente da CMM, do Vereador da Educação e do
Ambiente, do Presidente da União de freguesias de
Matosinhos e Leça da Palmeira entre outros ilustres
convidados.
O Oceano está doente e a nossa preocupação, no
momento, é com o seu futuro. Foi na tentativa de
aumentar a literacia do oceano para podermos agir,
intervir e decidir, promovendo uma sociedade mais azul,
que apresentamos a nossa candidatura a Escola Azul.
Trata-se de um projeto de trabalho transversal e de
integração curricular que contempla os alunos da
educação pré-escolar, do 1.º, do 2.º e do 3.º ciclos, e cujos
trabalhos deram origem a uma exposição na Biblioteca.
Pretende complementar e enriquecer o processo de
ensino/aprendizagem,

recorrendo

a

estratégias

motivadoras que facilitem o desenvolvimento dos
alunos, quer no plano do saber e das competências, quer
no plano da construção da sua identidade.
O que fizeram, os alunos, nestes poucos meses de Escola

orientação do professor, por exemplo, poluição do
Oceano; recursos naturais; Organismos Marinhos; O
Bilhete de Identidade do Animal Marinho, referindo o
seu revestimento, locomoção, alimentação e reprodução;
Visitas de Estudo entre outros.
Produziram

alguns

trabalhos:

informativos;

Cartazes;

Ilustrações;

desdobráveis
filmes

sobre

atividades e visitas de estudo realizadas no âmbito da
literacia dos Oceanos; analisaram notícias atuais sobre o
branqueamento dos corais; construíram textos críticos
relativos ao visionamento de documentários sobre os
Oceanos e poemas coletivos.
Estamos a iniciar este caminho, mar acima, e,
parafraseando Newton “O que sabemos é uma gota; o
que ignoramos é um oceano. Mas o que seria o oceano

Azul?
Inicialmente todos os alunos fizeram pesquisas na BE e
na sala TIC sobre alguns temas à sua escolha com a

se não infinitas gotas?”
Ver imagens » / Ver vídeos »

Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes
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Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular em duas Turmas do 7º ano
O Agrupamento Escolas Senhora da Hora (AESH) seduzido pelo
desafio lançado pelo Ministério da Educação no âmbito do
Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC)
desenhou, neste contexto, uma proposta que tem como objetivos
centrais a implementação de práticas colaborativas entre
docentes e discentes, o foco da prática didático-pedagógica na
aprendizagem, com recurso a estratégias de diferenciação
pedagógica e o desenvolvimento do gosto pela aprendizagem ao
longo da vida, nos jovens.
Como linhas norteadoras do trabalho docente temos o perfil de
competências a desenvolver no aluno e as aprendizagens
essenciais, trabalhadas a partir das matrizes curriculares-base de cada disciplina. A metodologia de trabalho, numa lógica
de diferenciação pedagógica, utiliza estratégias diversas, com recurso ao trabalho de pesquisa, individual, a par ou em
pequeno grupo, ensino partilhado, presença de dois ou mais docentes em simultâneo, feedback descrito do processo de
aprendizagem, recurso ao professor bibliotecário em processos de pesquisa e partilha de informação e utilização das TIC.
Em contexto de assembleia de turma os alunos das duas turmas de 7º ano envolvidas partilham processos e resultados do
trabalho desenvolvido, permitindo a todos os participantes, docentes e discentes, uma avaliação conjunta e participada.
Paralelamente, o AESH, por sugestão da autarquia, é parceiro num projeto de investigação com o Instituto de Educação
da Universidade de Lisboa (IESL) e a empresa Nautilus - “Projeto Escola 2020”. Este projeto tem como objetivo central
desenvolver e testar uma nova organização da sala de aula orientada para o trabalho colaborativo, onde o layout, mobiliário
e tecnologia são colocados em articulação para promover nos alunos novas competências associadas às XXI-century skills,
também elas inscritas no Perfil do Aluno para o século XXI.
Os professores envolvidos tiveram uma sessão de formação relacionada com as metodologias de aprendizagem
colaborativa e com os equipamentos tecnológicos colocados ao seu dispor. Está em curso um acompanhamento formativo
aos docentes por parte do ISEL e pela empresa Prometheam, que fornece os painéis interativos, para que, cada vez mais,
sejam adotadas novas abordagens de ensino-aprendizagem
que envolvam os estudantes na construção do seu
conhecimento, fomentem a aprendizagem baseada em
projetos e integrem a tecnologia nessa aprendizagem.

Agrupamento Escolas Senhora da Hora

Notícias
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Engenheiras por um dia
nomeadamente a IBM, a Siemens ou a Microsoft, tendo
como instituição de ensino superior de referência e
coordenadora o Instituto Superior Técnico de Lisboa.
Este projeto-piloto, destinado às escolas de ensino público,
está a ser implementado em dez escolas a nível nacional,
sendo a Escola Básica Dr. José Domingues dos Santos, uma
das três na zona norte e a única do ensino básico.
No desenvolvimento do projeto, tivemos a oportunidade de
comemorar o Dia Municipal para a Igualdade de Género,
em que contamos com a presença da Sra. Secretária de
Estado para a Igualdade de Género, Dra. Rosa Monteiro, e
com a Sr.ª presidente da Câmara Municipal de Matosinhos,
No presente ano letivo, a Escola Dr. José Domingues dos
Santos, a convite da CIG, “Comissão para a Igualdade de
Género”, está a implementar o Projeto: “Engenheiras por

Dra. Luísa Salgueiro.
O projeto encerrará, em Lisboa, no Instituto Superior
Técnico, com um encontro das alunas das dez escolas
participantes.

um dia”.
O Programa centra-se no combate e prevenção da
intensificação da segregação das ocupações profissionais
em razão do sexo e, em especial, na ausência das mulheres
das áreas de engenharias e tecnologias, desenvolvendo-se

Pela sua dimensão nacional, a participação neste projeto
contribuirá para a consolidação da imagem da Câmara de
Matosinhos como referência nacional nas políticas de
promoção da igualdade.

sob a coordenação da Secretaria de Estado, uma vez que, e
apesar da evolução positiva das áreas profissionais
associadas às engenharias e tecnologias, quanto a
remunerações e rendimentos, possibilidades de carreira e
potencialidades de inovação e de progresso para a
economia, constata-se uma evolução negativa da taxa de
feminização dos cursos de engenharia e tecnologia,
excetuando-se os cursos de Engenharia Química, Química
e Biologia, Biomédica e Bioengenharia.
O

projeto

conta

com

várias

empresas

parceiras,

Escola Básica Dr. José Domingues dos Santos, Lavra
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Projeto Clube de Teatro
O Agrupamento de Escolas de Perafita desenvolve a sua ação num contexto
social desfavorecido, pelo que o Projeto Educativo TEIP centra a sua
intervenção em planos de ação de combate à indisciplina, ao abandono e
absentismo e ao insucesso escolar.
Neste enquadramento tem-se desenvolvido um trabalho na escola, pautado
pelo envolvimento em projetos artísticos, reconhecendo-lhes valor no âmbito
de uma formação integral, fortalecida de valores de cidadania e inteligência
sensível, onde se promove uma educação inclusiva e coerente com os
problemas da sociedade atual.
O Clube de Teatro, projeto aberto e desafiante, funciona neste contexto como
espaço lúdico e de aprendizagem extracurricular, de diálogo e experimentação,
colocando os alunos no lado da produção. Estabelecem-se relações afetivas,
potenciadoras da sociabilidade e educação para a liberdade, cooperação e
tolerância, procurando levar os alunos a gostar da escola.
Ao longo do processo de trabalho, o jogo dramático, potencia a criatividade
através da exploração do mundo que nos rodeia. Exploram-se temáticas

autoformação e responsabilidade.

significantes, para além de dar voz aos interesses e preocupações dos alunos,

Enfrentar o palco para estes

transmitem-se mensagens e intensifica-se a relação da escola com as famílias

pequenos atores é um ato de

e a comunidade, consolidando a sua integração no território.

coragem,

Para um primeiro contacto com o público, realizam-se "abraços grátis",

plateia é uma aprendizagem para a

proporcionando o estreitar de laços afetivos entre a comunidade escolar e a

vida.

equipa, que conta com a participação implicada do animador socioeducativo.

Segundo Maria Virgílio Cambraia

Desenvolve-se um projeto comum que resulta na criação, montagem e

Lopes “A criação teatral na escola

realização de pequenas intervenções no espaço escolar e de um espectáculo

é um tempo de disponibilidade, de

final, apresentado à Comunidade Educativa. Estas ações permitem, aos alunos,

exploração, de fantasia, de olhar

exprimir os seus sentimentos e encarar o público, potenciando a sua

atento

autoestima,

comunicação

expor-se

às

aprendizagem.

perante

realidades,
feita

prazer

Porque

a

de
e
não

incentivá-la?”

Ana Costa Moreira, coordenadora do Clube de Teatro
Agrupamento de Escolas de Perafita
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Histórias que se fazem
O Projeto "Histórias Que Se Fazem" surgiu de um desafio
lançado pela professora Cidália Covas (Turma 1CBI) à
Assistente Técnica Vera Meireles depois de descobrir a paixão
que esta tinha pelo conto de histórias.
De forma despretensiosa, este projeto pretende motivar os alunos
desenvolvendo neles o gosto pela leitura e pela escrita e expandir
os seus conhecimentos através da exploração das histórias,
abordando as várias Expressões e Áreas do Conhecimento. Num
mundo com tantos apelos exteriores como o das novas tecnologias ou dos desportos radicais, a leitura pode parecer,
efetivamente, uma atividade “maçadora” e sem interesse. Importa, portanto, cativar e envolver os alunos de forma que
não consigam “resistir” à leitura, percebendo que os livros fazem parte do seu dia-a-dia, pois é com eles que aprendem,
viajam, sonham…
No mês de janeiro o projeto estendeu-se por vários dias. Começou com o conto
Começou com o conto “Os vizinhos da casa Azul” de Vera do Vale e Francisca
Oliveira. Este livro conta-nos a história de dois vizinhos, tristes com a chegada do
outono, que se desentendem porque deixam de dialogar e preferem chatear… como
resolveram o seu arrufo? Com a harmonia de uma orquestra! Foram apresentados e
explorados diversos instrumentos com os respetivos sons e os alunos desenharam
instrumentos conhecidos. Depois seguiu-se o ensaio de uma canção dirigido pela
prof. Elisa Alves (primeiro acompanhada por instrumentos sem ritmo e depois com
harmonia). Com esta história, os alunos ficaram a conhecer diferentes instrumentos
e que é necessário saber tocá-los… também perceberam a importância do diálogo e
da amizade para conseguir atingir um objetivo!
No mês de fevereiro foi a vez da história "As Filhotas de Dona Centopeia" de Lourdes Custódio. Com este conto, os
alunos perceberam que temos que respeitar as diferenças: todos temos características diferentes! A cor dos olhos, do
cabelo, da pele... a altura, o peso, problemas de visão, a forma como gostamos de nos vestir e muitas outras coisas que
nos fazem diferentes... Para ficarmos com o registo desta história de uma forma marcante, surgiu a ideia de fazer uma
centopeia gigante com círculos de cores diferentes que
representam os meses do ano nos quais, cada criança, colocou
uma centopeia pintada por si, com a sua fotografia e o dia em
que faz anos.

Agrupamento de Escolas de Matosinhos
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O próximo passo…
Realizou-se no passado dia 16 de fevereiro a atividade "O próximo
passo…", na qual alunos universitários que frequentaram o AEPL foram
convidados a voltar à escola para dar o seu testemunho aos alunos dos
11º e 12º anos. Esta foi uma das sugestões que emanou da discussão e
apresentação de propostas por parte dos alunos no âmbito do Dia do Perfil
dos Alunos realizado no dia 15 de janeiro.
Após a apresentação individual dos alunos convidados, seguiu-se um
espaço de convívio onde os alunos tiveram oportunidade de esclarecer
dúvidas e satisfazer a sua curiosidade acerca do ensino universitário e as características de um leque bastante alargado de
cursos e vias profissionais.
Foi uma tarde muito enriquecedora pela partilha de experiências entre os jovens e uma mais valia principalmente para os
alunos de 12º ano que sentem cada vez mais próximo a entrada num novo ciclo das suas vidas académicas.
Acima de tudo, de salientar a forma como os ex-alunos da AEPL aceitaram prontamente o convite e se empenharam no
sucesso da atividade. São estes alunos, que serão sempre os “nossos” alunos, que marcam a diferença neste agrupamento,
abraçando com entusiasmo qualquer convite para voltar à sua escola, e enchendo de orgulho esta comunidade que assistiu
ao seu crescimento!

Assembleia geral de Delegados e Subdelegados

No dia 19 de fevereiro decorreu na sala de conferências da EBSPL uma
assembleia geral de delegados e subdelegados dos 2º, 3º ciclos e secundário do
AEPL.
Os delegados e subdelegados da EBLB deslocaram-se à escola sede. Foi uma
tarde de partilha, com uma intervenção bastante enriquecedora da Diretora do
AEPL, Dra Isabel Morgado. Foi ainda apresentado o projeto educativo do
agrupamento seguido de uma participação ativa dos alunos numa aplicação online onde puderam dar a sua opinião sobre o documentado apresentado. A tarde
terminou com um lanche convivio e uma visita feita pela AE às novas
instalações. Nesta reunião foram eleitos os alunos Gonçalo Caldas (11º C) e
Tiago Pratas (11ºC) como representantes dos alunos no Conselho Pedagógico.

Agrupamento de Escolas Padrão da Légua
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eRC e a empregabilidade
Conscientes da importância deste tema no dia-a-dia dos nossos
alunos, bem como na definição do seu futuro, apostamos na sua
orientação, quer para o mercado de trabalho, quer para o
prosseguimento de estudos. Assim, em parceria com a Casa de
Juventude de Matosinhos, disponibilizamos aos nossos alunos
sessões de Orientação Vocacional, onde são ajudados a perceber os
seus objetivos e a traçar o seu próprio caminho. Também
participamos em várias palestras em que este é o tema central, sendo
a última subordinada ao tema “A importância das redes sociais na
empregabilidade” e ministrada pelo palestrante Pedro Fonseca, da Kaksi Media.
Promovemos visitas de estudo a empresas da área dos nossos cursos, onde os alunos podem observar de perto a organização
das mesmas e projetar a sua integração no mercado de trabalho, percebendo quais as competências em que devem apostar
para conquistar os seus objetivos. Este ano, por exemplo, visitamos a RTP, o Data Center da Claranet, a Altice e ainda
prevemos realizar as habituais visitas à HFA – Eletrónica e Telecomunicações, Globaltronic e à Central Elétrica do
Lindoso.
No sentido de disponibilizar aos nossos alunos a melhor informação possível,
promovemos sessões de esclarecimento com as instituições nossas parceiras, tais
como o ISTEC, o Instituto Politécnico de Bragança, ESAD, ISPGAYA,
ISMAI/IPMAIA, Universidade Lusófona, ISLA, entre outros, e participamos nos
seus dias abertos, nomeadamente no da ATEC, que todos os anos acolhe alguns dos
nossos alunos nos seus cursos de Técnicos Especialistas.

eRC internacional
A cultura além-fronteiras não está sempre ao alcance de todos. É nossa missão
inverter essa tendência. Assim, proporcionamos aos nossos alunos uma visita
de estudo internacional no 3º ano do seu curso. Este ano já temos o 3º ano de
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos em Paris, local onde se
realizará também a visita do curso de Multimédia. O curso de Eletrónica,
Automação e Computadores ruma a Londres, onde se poderá encontrar nesta
cidade fantástica.
Em anos anteriores já visitamos cidades como Munique, Barcelona, Madrid,
Valência e Nantes.

Escola Profissional Ruiz Costa
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Alunos da EPROMAT estagiam em Itália e Espanha
A EPROMAT no seu Plano de Desenvolvimento Europeu
(PDE) pretende desenvolver ações de forma a melhorar as
capacidades de gestão recorrendo à diversificação de
estratégias de internacionalização, nomeadamente, com o
aumento da colaboração com parceiros de outros países.
Este Plano centra-se, por um lado, na formação dos
docentes e dos não docentes em várias áreas, a fim de
aumentar o grau de satisfação e motivação da comunidade
e por outro, pretende desenvolver as competências pessoais
e profissionais dos alunos, possibilitando o alargamento de
conhecimentos e experiências, de forma a melhorar o
processo de tomada de decisões futuras, quer no
prosseguimento de estudos quer na empregabilidade. É no
âmbito do PDE que se inserem as várias candidaturas ao
programa ERASMUS+, englobando alunos, professores e
colaboradores. Neste momento, encontram-se em estágio
(FCT) em Itália, na cidade de Roma, oito alunos (quatro +

quatro) dos cursos Técnico de Multimédia e Técnico de
Vitrinismo, respetivamente.
Em breve, mais quatro alunos, desta vez do curso Técnico
de Turismo, partirão para Espanha para realizarem o seu
estágio na cidade de Málaga.
E outros se lhes seguirão nesta experiência de estágio, e de
vida, inesquecível!

Rita Oliveira, Coordenadora do Programa ERASMUS
Escola Profissional EPROMAT
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Formação no âmbito do STCW – SEAFARER S TRAINING,
CERTIFICATION and WATCHKEEPING
Sendo Matosinhos uma terra de Mar com uma forte actividade profissional marítima, não apenas na pesca mas também
noutras áreas, nomeadamente Marinha do comércio, actividade marítimo turística etc. Foi com muita satisfação que em
2015 no âmbito da certificação da qualidade, 3 Pólos do FOR-MAR - Centro de Formação P. para o Setor das Pescas e
do Mar - foram reconhecidos pela DGRM para ministrar algumas formações no âmbito do STCW – SEAFARER’S
TRAINING; CERTIFICATION and WATCHKEEPING”- o STCW – é o código internacional que estabelece os padrões
de competência exigidos aos tripulantes para exercer funções a bordo de navios.
O FOR-MAR – Matosinhos é um dos Polos Certificados, sendo que, em Portugal para além do FOR-MAR, há apenas 2
outras entidades reconhecidas para ministrar esta formação.
Desde 2015 até à presente data, no FOR-MAR – Matosinhos, já foram certificados no âmbito do STCW, especificamente
em Segurança Básica, em Controlo de Multidões e Assistência a Passageiros e Qualificação para as funções de protecção
em Navios, mais de 300 profissionais da área marítima, não apenas da região norte como também doutras regiões e ainda
cidadãos estrangeiros de países da EU e de
países Africanos.
O próximo passo é o alrgamento da oferta
formativa no âmbito do STCW, que passa
pelo reconhecimento por parte da DGRM,
processo no qual o FORM-MAR já está a
trabalhar.

FOR-MAR – Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar
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Gratidão…aos “Não Heróis” da Escola
Faz-se História com o nome de alguns “heróis”, mas

toda a Escola, por vezes, em condições bastante adversas.

esquece-se o nome de todos os “Não Heróis”. Esquecem

No exercício do meu cargo, como Diretor de um

que os “heróis” só existem porque existem os “Não

Agrupamento de Escolas, tenho o cuidado de estar atento

Heróis”. A ingratidão da História para com todos os “Não

para com todos e nos momentos certos, em muitos

Heróis” é considerada “normal”. No entanto, na Escola,

momentos, com um sorriso ou com uma simples palavra…

não podemos ser ingratos para com os “Não Heróis”. Com

AGRADECER… aos ASSISTENTES, o profissionalismo

efeito, a Escola, que se quer funcional e dotada de todas as

e empenho com que se entregam no quotidiano da vida de

condições para os alunos, em muito tem de agradecer aos

uma Escola. A motivação de toda essa equipa de

ASSISTENTES operacionais e administrativos, os “Não

ASSISTENTES passa por uma “receita” muito simples…

Heróis” de uma Escola. O sucesso dos nossos alunos, para

eles sabem que são tratados não só como simples

além do trabalho profissional dos professores, da ação dos

funcionários, mas sobretudo como seres humanos. Com

pais, da intervenção, direta ou indireta, de outros agentes

esse relacionamento interpessoal, tenho o sonho de

envolvidos na educação, também passa pelo labor,

construir uma Escola onde todos se sintam reconhecidos e

dedicação e, muitas vezes, sacrifício pessoal dos fantásticos

valorizados pelo seu trabalho e… se possam sentir

ASSISTENTES que temos na Escola. São esses “Não

HERÓIS na construção do sucesso educativo dos nossos

Heróis” que, muitas vezes, assumem o funcionamento de

alunos. GRATO A TODOS.

Paulo Gaspar, Diretor do Agrupamento de Escolas Irmãos Passos
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Formação FAP “Pais representantes de Turma”
Um dos objetivos da FAP Matosinhos é o de informar, ajudar as suas associadas, no seu dia
a dia, transmitindo e recebendo a experiência de quem está no Movimento Associativo de
Pais. Como tal, é prática da FAP Matosinhos fazer regularmente formações para todos aqueles
que são Pais e Encarregados de Educação, como esta última formação dedicada ao tema “Pais
Representantes de Turma”, que teve lugar no passado dia 23 de Fevereiro, no Auditório da
Escola Secundária Augusto Gomes, e onde estiveram cerca de 110 Pais e Encarregados de
Educação. Para além do tema da Formação e porque a
FAP Matosinhos também tem um cariz Social, contou
nesta formação, com a apresentação por parte da
ADEIMA do Projecto http://mc.adeima.pt.
A FAP Matosinhos procura, através destas formações, poder ajudar todos aqueles que
chegam ao Movimento Associativo de Pais, pois sabe que é através do contacto com
as suas associações que podemos ter Pais e Encarregados de Educação mais
intervenientes nas Escolas, ajudando as Escolas a levar a bom porto os seus objetivos,
formar bons alunos e principalmente formar bons cidadãos para o futuro.

FAP Matosinhos – Federação Concelhia das Associações de Pais de Matosinhos

Comemoração das Janeiras
Com a vinda do Novo Ano, renasce a tradição do cântico

alusivos a esta época, cativando e animando todos os

das janeiras. Pelo que o Grupo de Danças e Cantares, do

presentes. No final da atuação o grupo do CIVAS foi

CIVAS foi no dia 31 de janeiro à Escola Básica dos

gentilmente recompensado com o lanche.

Quatro Caminhos desejar um Feliz Ano 2018.
Desta forma os nossos Séniores deslocaram-se à referida
escola, na Senhora da Hora, para através da sua atuação
ensinarem e partilharem com os mais novos, uma
tradição tipicamente portuguesa.
Nesta atuação os idosos apresentaram vários temas

Grupo de danças e cantares do CIVAS
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A resposta dos Agrupamentos/Escolas associados no CFAE_Matosinhos ao
PNPSE – Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar

O PNPSE – Programa nacional de promoção do

- A dinamização de um programa de formação

Sucesso Escolar, criado por Resolução do Conselho

contínua, que capacite as escolas para a reflexão

de Ministros nº 23/2016, assenta no princípio de que

sobre práticas locais e para o desenvolvimento de

são as comunidades educativas quem melhor

estratégias inovadoras e indutoras de mudança.

conhece os seus contextos, as dificuldades e

Os

potencialidades, sendo, por isso, que, está melhor

CFAE_Matosinhos responderam a este desafio

preparado par encontrar soluções locais e conceber

nacional, que o PNPSE constitui, desenhando Planos

planos de ação estratégica, pensados ao nível de cada

de Ação Estratégica contendo medidas locais e

escola, com o objetivo de melhorar as práticas

concretas de promoção do sucesso escolar e de

educativas e as aprendizagens dos alunos.

combate ao abandono escolar. Para dar resposta às

De entre os princípios do PNPSE destacamos:

necessidades de formação identificadas nesses

- A criação de um vasto compromisso social sobre o

planos, mas também nos Planos de Melhoria e nos

desígnio natural do processo de escolarização, da

Planos de Formação 2015-18, o CFAE_Matosinhos

função social da escola e do estabelecimento do

está a concretizar, de Julho de 2017 a Julho de 2018,

sucesso como meta a atingir, através de um debate

38 ações de formação, 78 turmas, cofinanciadas no

público alargado sobre o papel da escola na

âmbito do acordo de parceria Portugal 2020 pelo

capacitação dos indivíduos.

FSE – Fundo Social Europeu, POCH – Programa

- O envolvimento de todos os atores sociais com

Operacional Potencial Humano, envolvendo 1861

impacto na comunidade educativa, em particular nas

docentes, num universo de 1843 que exercem

estruturas e entidades locais, na convergência de

funções em 2017-18 nas escolas públicas de

medidas

de

Matosinhos. A avaliação de impacto da formação

corresponsabilização na promoção do sucesso

realizada compete a uma equipa especializada criada

escolar.

pela ESEP – Escola Superior de Educação do Porto.

- A criação de dinâmicas locais de diagnóstico e

A resposta dos Agrupamentos/Escolas associados no

intervenção, a partir do conhecimento produzido

CFAE_Matosinhos ao PNPSE – Programa Nacional

pelas escolas, da sua capacitação para uma

de Promoção do Sucesso Escolar é assim, face aos

intervenção ajustada aos contextos locais e às

números referidos, simples de resumir – todos os

necessidades específicas das suas populações-alvo.

agrupamentos/escolas públicas de Matosinhos e a

- A promoção de práticas que permitam antecipar e

totalidade

prevenir o insucesso, através de uma aposta na

diretamente empenhados na implementação deste

intervenção precoce, em detrimento de um enfoque

programa e nos seus resultados.

indutoras

de

boas

práticas

e

Agrupamentos/Escolas

do

universo

associados

dos

docentes

no

estão

em estratégias remediativas.
Para mais informações sugerimos a consulta da OZARFAXINARS nº 59, revista eletrónica do CFAE_Matosinhos, disponível em:
https://www.cfaematosinhos.eu/Ed_ozarfaxinars_n59.htm
e
do
espaço
dedicado
à
formação
realizada,
disponível
em:
https://www.cfaematosinhos.eu/F_accoes_formacao.htm .
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Vai acontecer em Matosinhos

http://www.escolaaugustogomes.pt/website/

Exposição de cartazes alusivos ao XX Torneios
Desportivos InterEscolas Secundárias do Concelho
de Matosinhos
Local: Biblioteca Municipal Florbela Espanca
Data: 12 a 17 de março, 2018
Horário: Inauguração 12 de março 18h45. 2ªf a 6ªf 9h30 -19h00; sábados 9h30 -12h30 / 13h30 -17h30.
Feira da Oferta Formativa
Local: Parque Basílio Teles
Data: 12 e 13de abril
Horário: 9h30 - 18h
XX Torneios Desportivos InterEscolas Secundárias
do Concelho de Matosinhos.
Local: Pavilhão da Bataria – Leça da Palmeira;
Data: 20 de abril, 2018
Workshop Divercook
Local: EB da Igreja Velha
Data: 21 de abril, 2018
Horário: 10h – 13h
Concurso História do Frutinhas
Data: abril, 2018
Lançamento do Projeto Surfing no 1º CEB
Local: Praia de Matosinhos
Data: 11 de maio, 2018
Horário: 9h-11h
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XII Concurso de Flauta de Bisel de Matosinhos
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de
Marosinhos
Data: 12 de maio, 2018

Horário: 10h
Gala 7/1
Local: Teatro Municipal de Matosinhos Constantino
Nery
Data: 16 de maio, 2018
Horário: 21h30
Gala Cine-escolas
Local: Teatro Municipal de Matosinhos Constantino
Nery
Data: 18 de maio, 2018
Horário: 21h30
Torneio de Rope Skipping no 1º CEB
Local: Pavilhão dos Desportos e Congressos de
Matosinhos
Data: 20 de maio, 2018
Horário: 9h-12h30
Mostra Intermunicipal - Transformers
Local: Matosinhos (a definir)
Data: 16 junho

5ª Mostra Tum Tum Tum
Local: Auditório da Escola Secundário Augusto Gomes
Data: 16 de junho, 2018
Horário: 18h
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