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ROTEIRO DE ACOLHIMENTO

No dia 10 de setembro, a Autarquia
assinalou o arranque do ano letivo
de 2020/21, através da realização
do Roteiro de Acolhimento dos
novos docentes que vieram lecionar
para o concelho de Matosinhos.

11
DE
REGRESSO
AO
ENSINO
PRESENCIAL COM UM PLANO DE
INOVAÇÃO

O Plano de Inovação surge no
seguimento
das
experiências
pedagógicas vivenciadas pelo
Agrupamento de Escolas Professor
Óscar Lopes e visa dar respostas
específicas aos desafios existentes
na comunidade educativa.

15
PROJETO SOCI@LL LABS

A Autarquia de Matosinhos propõese a promover e manter sustentável
uma plataforma intersectorial para
a inclusão social.

Há sensivelmente 4 anos, Matosinhos aderiu à Rede
Internacional das Cidades Educadoras e, consequentemente, à
Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, tendo
assim assinado a Carta das Cidades Educadoras, defendendo e
assumindo nas suas práticas os princípios constantes nesta
declaração.
A celebração do Dia Internacional das Cidades Educadoras, que
ocorre todos os anos a 30 de novembro, tem como objetivo
consciencializar acerca da importância da educação, dando
visibilidade ao compromisso assumido pelos governos locais
para a destacar como vetor gerador de bem-estar, convivência
e coesão social.
Este ano celebraram-se também, nesta data, os 30 anos da
proclamação da Carta das Cidades Educadoras, documento
fundador deste movimento internacional, promotor de uma
visão de cidade que coloca a educação como vetor de
transformação social e melhoria da vida comunitária.
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Sob o lema deste ano, “Cidades Educadoras, 30 anos
transformando cidades e pessoas, para um mundo melhor”, o
Município concretizou, no passado dia 2 de dezembro, dois
encontros online, que visaram refletir acerca do percurso
percorrido pelo nosso concelho, nas mais diversas esferas de
atuação.
Assim, a Autarquia realizou uma cerimónia comemorativa que
reuniu, a título simbólico, 30 entidades e organizações da
comunidade educativa, sociedade civil e do setor privado, com
relevo na nossa comunidade que, diariamente, desenvolvem
diversas atividades e projetos que têm como objetivo comum
responder às necessidades e problemáticas identificadas, nos
mais diferenciados contextos, impulsionando por sua vez novas
práticas e respostas inovadoras, indispensáveis na construção
da cidade educadora que Matosinhos constitui. Durante a
cerimónia, foi projetado um vídeo congregador de algumas
destas iniciativas, que se encontram alinhadas com os princípios
da carta das cidades educadoras e que se traduzem num
impacto educativo positivo no Município de Matosinhos. Após
um momento de leitura dos princípios da nova carta, que foi
recentemente alvo de um processo participativo de atualização,
a cerimónia terminou com a projeção de um vídeo de atuação
dos/das alunos/as da Escola de Música de Leça da Palmeira, que
responderam positivamente ao desafio de interpretarem o Hino
das Cidades Educadoras.
Destaca-se ainda a apresentação do Grupo de Coordenação das
Cidades Educadoras, que neste dia reuniu pela primeira vez,
com o objetivo de dar início a um trabalho de reflexão,
mapeamento e avaliação do impacto dos programas e projetos
de cariz educativo em curso no território, com o objetivo de
incrementar o máximo de potencialidades educativas existentes
em Matosinhos. Esta sessão de trabalho constituiu assim, o
pontapé de saída de um plano de ação estratégico, do ponto de
vista educativo para o Município.
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Distribuição de equipamentos informáticos aos alunos do
Município de Matosinhos

A Câmara Municipal de Matosinhos, em articulação com a comunidade escolar, assegurou a
igualdade de oportunidades a todas as crianças e jovens que, a partir de casa, tiveram a
necessidade de se manter ligados às plataformas online, às suas escolas e aos seus
professores, após decisão do Governo em manter os estabelecimentos de educação e ensino
fechados até ao final do ano letivo 2019/2020, devido à pandemia COVID-19.
Neste sentido, a Autarquia adquiriu 800 tablets destinados aos alunos
do 1.º Ciclo, enquanto os alunos do 2.º e 3.º ciclos e do Ensino
Secundário beneficiaram de 500 computadores portáteis.
Para além da distribuição destes equipamentos, a Câmara Municipal
de Matosinhos proporcionou o acesso à Internet, aos alunos
identificados pelos Agrupamentos de Escolas e Escolas não
Agrupadas, cedendo 375 routers.
Desta forma foram distribuídos cerca de 1300 equipamentos informáticos a alunos do concelho, num total de
investimento de 420 mil euros e tendo por base o levantamento feito pelos Agrupamentos de Escolas e Escolas
não Agrupadas.

No Poupar Está o Ganho
Realizou-se dia 19 de junho de 2020, a Sessão de encerramento da 10ª edição do Projeto de Educação
Financeira “No Poupar Está o Ganho”, promovido pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda. A
cerimónia, que decorreu em formato online, através dos canais Facebook e do Youtube, deu a conhecer os
grandes vencedores do concurso final de trabalhos e contou com a participação de Sua Excelência, o Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
A turma 3º B, da escola Básica de Agudela do Agrupamento de Escolas Dr. José Domingues dos Santos, foi a
grande vencedora, conquistando o 1º. Lugar a nível nacional, na categoria de Melhor trabalho do 1º. Ciclo deste
concurso, contribuindo desta forma para que o Município, alcançasse o Troféu desta edição. O resultado, devese não só ao trabalho dos/as alunos/as mas também ao empenho da Professora Mónica Rodrigues, que conseguiu
ultrapassar as dificuldades trazidas pela Pandemia e dar continuidade ao projeto, orientando, à distância, os seus
alunos para realizarem o fantástico trabalho de turma apresentado no Concurso. O vídeo da sessão de
apresentação dos trabalhos finais da 10ª Edição do Projeto No Poupar Está o Ganho, está disponível aqui.
No Poupar Está o Ganho é um projeto de educação financeira dirigido às escolas, tendo já capacitado mais de
30.000 crianças e jovens, englobando mais de 6.000 alunos/as, de 34 municípios da Região Norte de Portugal.
Matosinhos | Município Educador
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4ª Edição do Roteiro Matosinhos, Mar Empresarial
Considerando o sucesso das edições anteriores, a Câmara Municipal de Matosinhos realizou
no dia 4 de setembro, a 4ª Edição do Roteiro “Matosinhos, Mar Empresarial”, que
proporcionou a cerca de 40 docentes envolvidos/as nos cursos de dupla certificação das
escolas e centros de formação do concelho, o contacto com algumas empresas instaladas em
Matosinhos.
Este ano, fruto dos constrangimentos provocados pela pandemia,
o formato do habitual Roteiro foi adaptado, marcando lugar no
salão nobre do Edifício dos Paços do Concelho, assegurando o
cumprimento das regras de distanciamento social e não
descurando os objetivos promovidos por esta iniciativa:
valorizar os cursos de dupla certificação e estreitar laços
entre Escolas e Tecido Empresarial, perspetivando a criação
de dinâmicas de maior cooperação.
O Roteiro contou com a presença de quatro entidades: NewWork Portugal; Centro Cultural e de Solidariedade
Social de Guifões; Farol de Ideias e Hotel Eurostars de Matosinhos.
Estas Entidades são representativas de quatro setores profissionais distintos com expressividade na oferta
formativa do nosso concelho e que constituem áreas de aposta, de acordo com o documento produzido pela
Quaternaire, decorrente do estudo elaborado este ano, denominado “Atualização do diagnóstico regional,
aprofundamento setorial 2020 e revisitação pós-crise COVID-19”, que teve como objetivo orientar a rede de
oferta formativa.
No final das comunicações, a Consultora partilhou as conclusões gerais deste estudo, assim como algumas
novidades relativas ao ensino profissional, que envolverão as escolas com cursos de dupla certificação.
Através destas comunicações, houve lugar para a apreensão de métodos de trabalho inovadores de diferentes
setores de negócio, inteirando-nos dos atuais desafios e oportunidades do mercado de trabalho. Por outro lado,
com esta iniciativa os docentes reforçaram o seu contacto com os serviços educativos da autarquia e estreitaram
laços entre si.

Matosinhos | Município Educador
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Roteiro de Acolhimento aos Professores

De forma a acolher os novos docentes que vieram lecionar para o concelho de Matosinhos e no sentido de
assinalar o arranque do ano letivo de 2020/21, a Divisão de Inovação Educativa e Pedagógica da Autarquia
levou a efeito, no dia 10 de setembro, na sala de sessões pública, uma atividade designada “Roteiro de
Acolhimento aos Professores”.

A Câmara Municipal de Matosinhos pretendeu dar a conhecer a todos os docentes que
iniciaram a sua atividade em Matosinhos, a dinâmica educativa concelhia, nas suas diversas
vertentes: parque escolar, património local e currículo local, atividades de enriquecimento
curricular, equipas técnicas e todos os projetos que o município desenvolve em articulação
com as nossas escolas.
No âmbito dos projetos em curso, foram dados a conhecer os Roteiros Pedagógicos de Matosinhos, que incidem
nas Áreas do Ambiente, Arte e Arquitetura, História e Património bem como Ciência e Tecnologia, o Programa
Sagaz, a Fruta Escolar, o Projeto Tum Tum Tum, No Poupar está o ganho - projeto de literacia financeira, a
Newsletter da Educação, o Projeto Cine-escolas e o 7/1 que têm como objetivo despertar o interesse pela arte
do cinema, ou ainda os torneios desportivos interescolas.
Foram ainda divulgadas a plataforma Escolicidade – experimentar, aprender e partilhar, as atividades
desenvolvidas no âmbito do conceito de Matosinhos – Cidade Educadora, o trabalho de concertação e
divulgação da Rede de Oferta Formativa ou ainda atividades mais centradas no ensino profissional, tais como,
Roteiro Mar empresarial, , Rede de Empregadores ou a Escola de Segunda Oportunidade enquanto resposta
diferenciada que tem como objetivo enfrentar os problemas de qualificação e integração social de jovens em
risco de abandono.
A atividade do Conselho Municipal da Educação enquanto órgão primordial da política educativa municipal e
a construção do Plano Estratégico Educativo Municipal e da Carta Educativa, enquanto instrumentos de
operacionalização dessas políticas, foram também temas a abordar.

Matosinhos | Município Educador
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Currículo Local
O início do ano letivo, no concelho de Matosinhos, é sempre visto com grande espectativa.
Assim sendo, no dia 16 de setembro, véspera do início do ano letivo 2020/2021, realizou-se a
apresentação dos professores das AEC’s.
Nesta apresentação, a Unidade de Apoios Educativos da
autarquia, assegurou desde logo, um conjunto de medidas
implementadas face à pandemia Covid-19. O Parque Ecológico
Monte de S. Brás, foi o palco escolhido para a receção dos 107
professores, num ambiente amplo, aberto, saudável e aprazível.
Para o ano letivo de 2020-21, a matriz do Currículo Local para
as atividades de enriquecimento curricular, que continuarão a ser desenvolvidas no formato de oficinas, terá
como objetivo dar continuidade a uma mudança de paradigma no que respeita ao ensino-aprendizagem destas
atividades, proporcionando mais experiências de caráter científico, tecnológico, ambiental, ecológico, cultural,
social e desportivo, enriquecendo, desta forma, o currículo formativo dos/as alunos/as do concelho.
A Oficina de Ilusionismo, Cinema, Fotografia, Arte e Património, Arquitetura e Cidade, Rope Skipping (saltar
à corda), Golfe, Violino e Cavaquinho, Eco-Arte, Cartoon, Teatro de Marionetas e Jazz, são algumas são alguns
dos destaques das diferentes atividades de enriquecimento curricular, para este ano letivo.
Computação & Robótica Criativa nas AEC
As novas tecnologias, cada vez mais, ocupam um lugar de destaque no Currículo Local nas AEC, através do
programa de literacia digital, que inclui as áreas da computação, programação e robótica e que integra todas as
áreas do enriquecimento do currículo: Desporto, Artes, Teatro, Cinema, Música, Xadrez e Ciências. Foi feito,
mais uma vez, um grande reforço de material tecnológico, nomeadamente com a aquisição de mais smartphones,
óculos de realidade virtual, robôs e impressoras 3D, com o intuito de continuar a mobilizar os docentes e
alunos/as para a premente e inevitável transição da Educação para a Era Digital.
Uma vez mais, estará à disposição dos/as alunos/as das escolas públicas do concelho, uma panóplia de atividades
que recorrem à tecnologia 3D, robótica e programação, realidade virtual e aumentada e holografia:
•

Programação & Robótica

•

Arte & Robótica

•

Scratch & Programação

•

Desenho 3D

•

Robótica & Computação Musical

•

Laboratório Impressão 3D

•

Laboratório de Ciência & Robótica

•

Ilustração Digital

•

WeeeBot

•

Animação & Stopmotion

•

Drones

•

3D, Realidade Virtual & Cinema

•

Eco-Robótica

•

Linguagem, Scratch & Xadrez, e Jogos,

•

Universo & Viagem 3D

Matosinhos | Município Educador
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De acordo com o atual contexto de realidade

qualquer foco de contaminação e o de promover, de

pandémica, os professores das AEC receberam

forma educativa, a responsabilidade e a autonomia

EPIS (equipamento de proteção individual) e Kits

dos alunos na higienização dos materiais que

de Higienização do material didático a utilizar pelos

utilizam.

alunos, material este, transportado em tróleis
individuais.
Para o efeito, a autarquia adquiriu um produto 100%
biodegradável, com certificado de segurança de
utilização, e criou Códigos de Conduta com regras
de

higienização

(Covid-19)

a

adotar

no

manuseamento dos materiais didáticos por parte dos
alunos, tendo um duplo objetivo, o de minimizar

Na elaboração e organização dos horários, adotou-se o
critério de alocação de um professor/a das diferentes áreas
AEC por escola, evitando, assim, deslocações que
potenciassem o risco de propagação do coronavírus
SARS-CoV-2.
Os Códigos de Conduta para cada AEC, foram
elaborados em articulação com os planos contingência e
de emergência de cada Agrupamento de Escolas, e de
acordo com as orientações do Ministério da Educação e da Direção Geral de Saúde.
Para evitar procedimentos desajustados, e sujeitos a maior risco de contaminação, as atividades de Hipoterapia,
Patinagem, Hóquei Patins, Surf & Bodyboard, Natação e Natação Adaptada, foram canceladas, uma vez que se
realizam em espaços exteriores à escola, sendo estas áreas de difícil controlo e monitorização relativamente aos
cuidados que se exigem, neste contexto atual.
Não obstante todas as orientações elencadas nos diferentes códigos de conduta das diferentes oficinas AEC,
estas continuarão a revelar o seu caracter Lúdico, Formativo e Cultural, como habitualmente.

Estrategicamente, a Unidade de Apoios Educativos, tem preparada uma panóplia atividades didáticas, para as
diferentes AEC, em formato digital, na eventualidade de ser necessário recorrer ao ensino à distância.
Aliás, essa foi a estratégia preparada durante as interrupções letivas da Páscoa do ano letivo passado, e
implementada durante o 3º período, como forma de efetivar o ensino à distância das AEC.
O sucesso das atividades digitais das diferentes AEC, enviadas semanalmente, pode ser constatado através das
mais de 25.000 visualizações dos vídeos tutoriais que, de forma concertada e articulada com a coordenação das
AEC, foram preparados e gravados pelos nossos/as professores/as, bem como as mais de 1500 publicações feitas
na plataforma da Escolicidade, de trabalhos dos/as alunos/as do 1º ciclo do ensino básico, em resposta aos
diferentes desafios didáticos que foram enviados.

Matosinhos | Município Educador
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Os desafios da transição do 1º para o 2º ciclo

A entrada no segundo ciclo envolve um conjunto diversificado de alterações exigentes, quer para a família,
quer para a criança, por implicar adaptações diversas. A mudança de espaço físico e a existência de diferentes
estruturas/serviços, o ajuste a um novo horário com diferentes disciplinas, a atribuição de responsabilidades
novas, que exigem mais autonomia, a autorregulação da aprendizagem (organização de estudo, em função das
várias disciplinas, das suas dificuldades, dos momentos de avaliação, etc.) e a apropriação de um novo sistema
de ensino, que envolve a multidocência, são alguns exemplos dos desafios colocados à criança. Também ao
nível do relacionamento interpessoal e social se colocam desafios à criança, sendo que muitas crianças
apresentam receios de afastamento dos amigos do 1º ciclo e receios associados ao convívio com um maior
número de colegas (todos diferentes entre si).
Em termos desenvolvimentais, esta fase representa igualmente um momento importante na socialização, em
que os colegas/amigos começam a ter um papel mais importante e influente na sua vida, levando a novos
descobertas, dilemas e escolhas relativamente à forma de pensar, sentir e se relacionar.
É perfeitamente compreensível e previsível que qualquer mudança, por envolver desafios a superar, é suscetível
de ser fonte de stress medo e ansiedade, apesar de algumas crianças também experienciarem esta transição de
forma serena e tranquila.
Todavia, outras podem vivenciar dificuldades de adaptação que requerem atenção por parte daqueles que com
ela lidam. Neste sentido, o apoio prestado pelas famílias, em estreita articulação com a escola, tem um efeito
protetor e facilitador desta transição, contribuindo para a integração e o sucesso educativo da criança.
Atentas a esta realidade, deixamos aqui algumas pistas para a deteção de sinais que apontem para algumas
dificuldades de adaptação e sugestões que poderão apoiar pais ou encarregados de educação nesta fase de
transição.
Débora Leite, Iolanda Pinto, Mónica Soares e Rita Rodrigues
Técnicas da URE alocadas ao Agrupamento de Escolas Abel Salazar

Desenvolvimento da Linguagem na Educação Pré-escolar
Desde o nascimento, a criança passa por um processo de desenvolvimento da linguagem, que se efetua por
etapas e se revela fundamental como veículo de comunicação e de acesso ao conhecimento sobre o mundo. A
linguagem encontra-se subdividida nos domínios de compreensão e expressão, refletindo-se o seu
desenvolvimento num conjunto de modificações quantitativas e qualitativas.
O desenvolvimento da linguagem surge em “períodos críticos”, que se manifestam nos primeiros anos de
vida, e é guiado pela identificação de etapas ou capacidades da criança. Para que este processo de
desenvolvimento ocorra de uma forma plena, a família tem um papel preponderante, funcionando como
mediadora e modelo, podendo potenciar, assim, as suas competências linguísticas. Neste sentido, importa
Matosinhos | Município Educador
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atentar para alguns indicadores e marcos de desenvolvimento, que podem funcionar como sinais de alerta para
as famílias. Sendo a linguagem uma competência, a par de outras, facilitadora da aprendizagem formal da leitura
e da escrita, pode ser alvo de intervenção intencional, o mais precocemente possível, de modo a permitir à
criança a otimização do seu desempenho. Desta forma, importa que a criança seja estimulada no que diz respeito
ao conhecimento semântico (vocabulário, significado das palavras e interpretação), ao conhecimento
morfossintático (concordâncias de género e número, ordenação das palavras na frase), ao conhecimento
fonológico (sons e respetivas combinações) e à pragmática (uso da linguagem adequado ao contexto e ao
interlocutor).
Para aprofundamento do tema, sugerimos a consulta da brochura construída pela equipa técnica
multidisciplinar da Unidade de Recursos Educativos (psicólogos/as, terapeutas da fala), distribuída pelos/as
Encarregados/as de Educação, através dos agentes educativos dos Agrupamentos de Escolas do concelho, onde
poderá encontrar indicadores desenvolvimentais, sinais de alerta consoante a faixa etária e sugestões de
atividades a desenvolver com as crianças.
Carmo Gouveia, Débora Leite e Inês Mondim
Técnicas da URE alocadas ao Agrupamento de Escolas Abel Salazar

Intervenção Psicológica pela Arte (IPA)
Grafitar numa parede a árvore das intenções, desenhar a teia
das relações ou “olhar” para as características da minha própria
personalidade depois de esculpir em arame os pormenores do
meu rosto são alguns exemplos das dinâmicas levadas a cabo
nas sessões de Intervenção Psicológica pela Arte (IPA). Aqui,
trabalha-se através das artes, mas o fundamento não é criar
jovens

artistas.

Pretende-se,

antes,

desenvolver

um

“pensamento artístico” através de um olhar renovado sobre nós
próprios que foca, essencialmente, as profundezas da nossa
existência enquanto seres emocionais.

As sessões que acontecem semanalmente na Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos
dinamizadas pela Psicóloga e pelo Mediador Juvenil, com formação em ensino de artes visuais,
têm como objetivo o desenvolvimento de competências socio emocionais, como o aumento
da consciência de si próprio e dos outros, melhoria da comunicação e relacionamento
interpessoal, foco e concentração, criatividade, entre outras. Esta exploração acontece numa
viagem em que fazemos acontecer algo, mas também na qual permitimos que algo nos
aconteça. Acabamos por ser a viagem que acontece num espaço de formação que se
transforma numa sala de experiências.
O trabalho com adolescentes apresenta desafios específicos. É sabido que a intervenção psicológica nesta fase
de vida é importante, de forma a garantir que os jovens desenvolvem e mobilizam recursos para iniciar a vida
adulta de forma saudável. Nestas sessões, a dialética não é o recurso privilegiado para regular e mediar os
Matosinhos | Município Educador
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comportamentos e pensamentos, recorrendo-se antes a ferramentas alternativas, de acordo com os objetivos
terapêuticos pretendidos. É, então, na arte e naquilo a que chamamos “objetos artísticos” que se encontra um
potencial introspetivo e projetivo capaz de transportar para o plano visível uma ideia, sentimento ou
emoção. Neste sentido, o jovem projeta um objeto, mas esse objeto é o que projeta o jovem no final.
As sessões de IPA acontecem em grupo, um contexto psicossocial rico em estímulos e potencialidades ao
constituir-se como um ambiente seguro, onde os jovens podem baixar as suas defesas e serem escultores de si
mesmos.

Novos tempos, novas práticas - Tempos modernos com criatividade ativa
O ano de 2020 trouxe novos desafios ao Mundo. Em Portugal, o mês de março
implicou novas dinâmicas em todos os setores e a educação não foi exceção. Foi,
portanto, necessário dar resposta às exigências dos Novos Tempos então marcados
pela COVID19.
Neste contexto de adaptação, a eRC reformulou as suas práticas pedagógicas e
apostou num plano de trabalho à distância marcado pela criatividade ativa logo
desde o dia 16 de março. Entregues pela eRC os computadores aos alunos que deles
precisavam, a comunidade manteve-se unida através da plataforma Teams. Com a
devida antecedência, até porque já se perspetivava um possível confinamento, os
elementos da escola usufruíram de uma formação para uma maior capacitação e
habilitação para as novas práticas pedagógicas necessárias.

Mantendo o foco na formação integral do aluno, a comunidade eRC continuou a investir nas
atividades extracurriculares.
Assim, desenharam-se projetos que os alunos desenvolveram a partir de casa
sob orientação dos professores. A título de exemplo, destacam-se, entre outros:
“Bullying e cyberbullying”, com a criação de recursos educativos visuais e
audiovisuais formativos de boas práticas éticas; “A reciclagem”, uma
compilação

de

vídeos

caseiros

sensibilizando

para

uma

ecologia

recomendável; “Semana da Saúde”, que evidenciou as vantagens de uma boa
alimentação; “Eu sou português aqui!”, um vídeo de momentos de uma
declamação conjunta articulada entre vários alunos no âmbito das
comemorações do 25 de Abril; “O baú das recordações”, desenvolvido
também neste contexto, permitiu a aproximação virtual entre diferentes níveis
etários das famílias dos nossos alunos.
Sabendo que é sempre possível fazer mais e melhor, apostar-se-á no futuro em projetos similares, não
esquecendo agora de incluir visitas online a museus e bibliotecas e aceder a outros eventos culturais que poderão
vir a ser disponibilizados ao público.
Escola Profissional Ruiz Costa
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De regresso ao Ensino Presencial com um Plano de Inovação
Divulgar os nossos compromissos educativos é ter sempre presente as razões maiores daquilo
que fazemos.
O Plano de Inovação (PI) surge no seguimento das experiências pedagógicas vivenciadas pelo
Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes (AEPOL) e visa dar respostas específicas aos
desafios existentes na comunidade educativa. Os eixos de intervenção prendem-se com
Gestão Curricular e Parcerias e Comunidades.
Relativamente ao eixo Gestão Curricular, o PI tem um calendário
escolar dividido em dois semestres e prevê matrizes curriculares
com disciplinas que esbatem as fronteiras entre os mais diversos
saberes: "Português e o Ambiente", com aprendizagens essenciais
(AE) de Ciências Naturais, Cidadania e Desenvolvimento e TIC, no
5.º ano; “Português e o Mundo”, no 7.º ano, com AE de Geografia,
e a de Inovação Tecnológica, com as AE de ET e TIC. Esta
transdisciplinaridade permite aos alunos tomar conhecimento do
que se passa no Mundo e com o Ambiente, preparar-se a nível
tecnológico, para um eventual Regime Misto, ou a Distância, e,
assim, perspetivar-se criticamente face à realidade do Mundo em
que vivem.

Já as semanas de alternância potenciam uma

organização interdisciplinar do estudo, criam novas rotinas e novos
hábitos de trabalho, através de várias metodologias: trabalho de
projeto, abordagem por descoberta guiada e resolução de problemas
de que têm resultado produtos reconhecidamente de grande
qualidade. Por sua vez, a avaliação, com forte aposta na melhoria
do ensino e na melhoria das aprendizagens, vai permitir aos alunos
acreditar que são capazes de aprender e de ter bons resultados.

No que concerne o eixo Parcerias e Comunidade, contamos com a rede social concelhia, com o Projeto Included, com a Academia de Líderes UBUNTU e com o Projeto Empatia, da responsabilidade da Equipa Técnica
do AEPOL, para dar continuidade às ações de sensibilização dirigidas aos alunos e às famílias, com vista ao
exercício pleno da cidadania e à transformação do AEPOL numa comunidade de aprendizagem, com o
envolvimento e a colaboração efetiva de pais e outros parceiros.

Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes

Notícias

|

Escolas em Ação

11

A EPROMAT reconhecida com Selo de Garantia de Qualidade EQAVET

O EQAVET é o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e
Formação Profissional e centra-se na melhoria e avaliação de resultados da escola em termos
de empregabilidade, de adequação da oferta à procura de ensino profissional e de melhor
acesso à Aprendizagem ao Longo da Vida, tendo por base o Ciclo da Qualidade.
Este sistema europeu foi concebido para promover uma melhor educação/formação profissional,
proporcionando às entidades ferramentas comuns para a gestão da qualidade.
O Quadro de Referência faz parte de iniciativas europeias que visam reconhecer as qualificações e competências
recebidas pelos alunos em diferentes países ou ambientes de aprendizagem, promovendo assim a modernização,
a confiança mútua e a mobilidade no ensino/formação profissional.
A EPROMAT iniciou este processo fazendo o alinhamento do modelo pelo qual se
regia (ISO), que assegurava uma boa parte dos elementos da gestão da qualidade, para
um modelo de garantia da qualidade baseado no quadro EQAVET.
Este processo é assente num ciclo de 4 fases – Planeamento, Implementação, Avaliação e Revisão e em 5
indicadores. Em todas elas estão envolvidos intervenientes internos (professores, alunos, técnicos,
colaboradores) e externos (encarregados de educação, empresas, entidades protocoladas, entre outros),
pretendendo sempre que haja uma melhoria contínua da escola e que sejam publicitados os resultados atingidos
em cada fase.
Nestes últimos anos, a EPROMAT tem apostado, entre outros aspetos, na melhoria ao nível da tecnologia
tendo duas Salas do Futuro, uma sala Apple (escola certificada pela Apple),
duas salas com computadores Macintosh e disponibilizará computadores para os alunos utilizarem ao longo do
ciclo de formação.

Após a implementação do sistema e de já realizadas
ações de melhoria contínua, a EPROMAT solicitou a
credenciação EQAVET, tendo obtido o Selo de
Garantia de Qualidade e a certificação máxima, 3 anos,
atribuída pela ANQEP.

EPROMAT
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Certificação de Formadores como Microsoft Innovative Education Expert

É incontornável que com as atuais

Desde cedo a ATEC – Academia de Formação

gerações o uso de tecnologia em contexto de

reconheceu a importância de inovar as suas

aprendizagem

aquisição

de

metodologias de formação, principalmente nos

tempo

que

cursos de aprendizagem onde as médias de idade

proporciona interação entre os jovens. É também

rondam os 16/17 anos. Desta forma, a Academia

um facto comprovado que o uso das tecnologias

tem impulsionado os seus formadores a recorrerem

motiva os alunos no sentido em que os torna parte

a tecnologia suportada por metodologias inovadoras

ativa da sua própria aprendizagem. Contudo, para

como forma de tornar a aprendizagem mais atrativa

que isto aconteça é necessário que os formadores

e melhorar os resultados dos formandos bem como

possuam competências que lhes permitam aplicar

os seus níveis de engagement e motivação. A

com sucesso estas técnicas de personalização e

interligação com a Microsoft Portugal tem sido

inclusão centradas no aluno em contexto de

crucial no cumprimento deste desígnio.

formação. É aqui que a Microsoft tem um papel

Como resultado desta aposta, nos últimos anos os

crucial.

indicadores de absentismo e desistências dos

Além da disponibilização de software exclusivo

cursos

para a vertente educacional, a Microsoft promove

significativamente ao passo que as médias e os

oportunidades de desenvolvimento e de certificação

níveis de participação em projetos e programas de

de formadores e educadores inovadores. A criação

empreendedorismo e outros têm vindo a aumentar.

de comunidades de Innovative Education liga os

Também

formadores a uma rede global de partilha de novas

formadores de diferentes áreas de conhecimento

metodologias e práticas apoiadas em soluções

tem vindo a aumentar.

tecnologias. Ainda neste âmbito a Microsoft

Atualmente a ATEC orgulha-se de ter 17

disponibiliza programas de certificação gratuitos, o

formadores

Microsoft Innovative Education (Certified MIE) e o

Innovative Education Expert (MIEE) ocupando

Microsoft Innovative Education Expert (MIE

o 6º lugar no ranking nacional de instituições com

Expert).

Educadores MIEE em 2020.

conhecimentos

favorece
ao

a

mesmo

de

a

aprendizagem

motivação

e

certificados

têm

diminuído

cooperação

em

entre

Microsoft

Famílias apostam na formação técnica
O dia 17 de outubro marcou o início de 3 novas turmas de aprendizagem nas instalações da ATEC em Perafita.
É o início de uma nova e desafiante fase na vida de 40 jovens que escolheram o curso de Técnico/a de
Mecatrónica Automóvel e 20 jovens do curso de Técnico/a de Informática – Integração e Gestão de Redes. Para
os responsáveis da ATEC esta aposta das famílias na formação profissional de cariz técnico representam a
crescente (re)valorização e o reconhecimento da formação profissional para a sociedade e para a economia
nacional Os cursos de aprendizagem são cursos de dupla certificação, escolar e profissional, desenvolvidos em
regime dual com uma forte ligação às empresas.
ATEC
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Matosinhos em números

Alunos/as inscritos/as em Matosinhos
2020/21
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Vai acontecer em Matosinhos
O Projeto Soci@l Labs apresenta uma abordagem inovadora e de cariz transnacional, com parceiros em Portugal,
no Chipre, Itália e Polónia e apoia a cooperação escola-comunidade, oferecendo soluções educativas para a
inclusão social.
No âmbito da participação neste Projeto, a Divisão de Inovação Educativa e Pedagógica propõe-se a promover
e manter sustentável uma plataforma intersectorial para a inclusão social.
Assim, no cumprimento deste objetivo, proceder-se-á, no início de 2021, à identificação e respetivo
envolvimento de 16 stakeholders que, colaborativamente, irão identificar um desafio social local, com o objetivo
de desenhar soluções e ações concretas para o mesmo.
No âmbito de todas as ações desenvolvidas, foi criado um laboratório social virtual, que se objetiva em:
disponibilização dos recursos do projeto; promoção do contacto dos grupos com as ferramentas inovadoras;
incentivo da partilha de experiências e respetivo debate sobre temas de atividade e tópicos emergentes; apoio
ao desenvolvimento de trabalhos práticos previstos; e o estabelecimento de ligações sustentáveis entre parcerias
locais, através da aliança europeia.
Este portal, disponível em www.lab-social.eu consiste na disponibilização de três kits de ferramentas em inglês,
grego, italiano, polaco e português:
- Kit de ferramentas para Diretores/as escolares: com diretrizes para uma escola inclusiva, um guia para
organizar as “Semanas SOCI@LL” e recursos suporte com atividades a serem implementadas com a
comunidade escolar;
- Kit de ferramentas para professores/as: com diretrizes e guia para salas de aula inclusivas, e dossier dos/as
professores/as;
- Kit de ferramentas para autoridades locais: metodologia passo a passo para criar laboratórios sociais, onde os
atores locais trabalham juntos para identificar desafios locais/ regionais ou nacionais, relacionados com os temas
da inclusão social e educação inclusiva, respondendo aos desafios por meio de abordagens que geram soluções
inovadoras.

Devido às contingências geradas pela pandemia, todos os encontros com os parceiros
têm sido realizados online, no sentido de assegurar o cumprimento das diversas
atividades previstas.

Prevê-se a realização de um encontro transnacional final, organizado pela Câmara Municipal de Matosinhos,
no final da implementação do Projeto, no qual serão apresentadas as principais conclusões.

Notícias

|

Vai acontecer em Matosinhos

15

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

16

