Cerimónia Pública de Atribuição
de Prémios de Mérito e Excelência
de âmbito escolar do Concelho
30 de novembro de 2018
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Educação no Concelho

Objetivo Sucesso Escolar

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira

A prioridade que a Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira tem vindo a atribuir
à Educação está bem visível em todo o
nosso território. A política deste Executivo Municipal assenta no objetivo de
garantir uma Escola a Tempo Inteiro de
Qualidade para Todos, e é nesse sentido
que realizamos, diariamente, um trabalho de grande proximidade e parceria
com todos os agrupamentos escolares,
associações de pais e outras instituições
do Concelho que, numa lógica de funcionamento integrado, são elementos
fundamentais da nossa Comunidade
Educativa.
Na preparação do Ano Letivo 2018/2019,
a Autarquia fez um investimento de cerca de meio milhão de euros em obras de
manutenção, reparação e reabilitação
de estabelecimentos escolares, a que
se somam 500 mil euros investidos na
requalificação e ampliação da Escola
EB1 n.º 1 de Vialonga. São investimentos
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que corporizam o valor que atribuímos à
Educação enquanto fator de desenvolvimento para o nosso Concelho.
Valorizamos também, particularmente,
todas as ações que incentivem a solidariedade e a participação cívica junto
dos nossos alunos, existindo alguns
projetos de iniciativa municipal que vão
ao encontro destes mesmos objetivos.
A atribuição dos Prémios de Mérito e
Excelência na área da Educação é um
desses projetos, sendo esta uma iniciativa que se assume, ano após ano, como
um momento de grande importância
para o reconhecimento, não apenas dos
resultados individuais, mas também do
esforço e trabalho realizado em ações
junto da comunidade. Ao premiarmos os
alunos finalistas dos 2.º e 3.º Ciclos do
Ensino Básico que mais se destacaram,
acreditamos também estar a contribuir
para incentivar o sucesso escolar.
Fazemos a entrega destas distinções a

30 de novembro, na mesma data em que
se assinala o Dia Internacional da Cidade Educadora. Esta data comemorativa
foi instituída pela Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE),
como forma de destacar o compromisso
assumido pelos municípios com os princípios da Carta de Cidades Educadoras,
sensibilizando também os cidadãos para
o trabalho desenvolvido pelos diversos
agentes educativos na promoção de
uma educação de qualidade, inclusiva
e ao longo da vida. Enquanto membro
da AICE, uma das ações promovidas
este ano pelo Município de Vila Franca
de Xira, numa ação que também incentiva à participação cívica, foi o apoio à
participação de uma jovem munícipe no
Congresso Internacional das Cidades
Educadoras, realizado em novembro no
Estoril, com o tema “Cidade Pertença
das Pessoas”. A Câmara Municipal permanece assim fortemente empenhada

e conta com toda a Comunidade no sentido de capacitar os nossos jovens para
todos os desafios que terão que enfrentar ao longo das suas vidas.
Na transição de mais um ano letivo, este
é o momento de felicitar todos os alunos
que se distinguiram no seu percurso
escolar, assim como todos os demais
agentes educativos que deram o seu
contributo para o alcançar destes bons
resultados: Família, Diretoras e Diretores dos Estabelecimentos de Ensino,
Diretoras e Diretores de Turma, Professoras e Professores, bem como todo
o Pessoal Não Docente. Através deste
trabalho em conjunto, os valores da
liberdade, participação e solidariedade
podem ser vividos plenamente, resultando numa sociedade mais justa e por
isso mesmo, com melhor qualidade de
vida para todos.
Muitos Parabéns e obrigado pelo vosso
empenho.
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Prémios de Mérito • 2.º Ciclo

Prémios de Mérito • 3.º Ciclo

Ana Carolina Ferreira Lopes
Ana Sofia Bonifácio Fernandes
Carolina Vicente Pimenta
David Miguel Praça Morais
Gabriela Monteiro da Silva
Giovanna Goulart Pinho
Gonçalo Lopes da Costa
Gonçalo Neves Fresco
Inês Casimiro Pereira
Inês Sofia Marques Laranginha
Íris Matos Fernandes
José Ramos dos Santos
Madalena Tenda Bispo
Mara Denise Santos Gonçalves
Marco Valentim Ramos Cadilha
Margarida Correia Bargado Lopes Ferreira
Margarida da Silva Eugénio
Maria Batista Martinho
Maria Eduarda Dutra Breno
Maria Ferreira Nunes Dinis Mateus
Maria Inês Isaías Vardasca
Maria Rita Pires Nunes
Mariana Nunes Piedade
Matilde Freitas da Silva
Matilde Sofia Vicente Coelho
Miguel Maria Gomes da Costa Canais
Miguel Pereira Henriques
Rafaela Filipa Sampaio Pereira
Sofia Isabel Carvalho Rodrigues

Alexandre Alberto Marques
Ana Margarida Rodrigues
Bárbara Raquel Silva Rodrigues
Beatriz Silva Casaca
Beatriz Vieira Gil
Bruno Filipe Ferreira da Silva
Carolina Sofia Julinho Santos
Catarina Alexandra Domingos Torrão
Catarina Marques Gonçalves
Daniela Rebocho Pinho Pessoa
David Andrade Café
Elena Diana Dinicica
Inês Alverca Lourenço
Inês Basílio Amado da Costa
Jaiveer Jiteshkumar Balkrisna
João Ricardo Diogo Almeida
Lívia Moreno Pereira
Luís Manuel Estríbio Banheiro
Madalena dos Santos Carvalho Perdigão
Margarida Miranda Pereira
Maria Manuela Calado dos Santos Pinheiro
Maria Sofia dos Santos Zuzarte Madeira
Marisa de Jesus Bibes Martins
Marta do Vale Miranda
Sara Cordeiro Barreto
Sofia Oliveira Aleixo
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Filipa Roda Félix

• 2.º Ciclo

• Prémio de Excelência •

Fundamentação da nomeação
O percurso escolar da Filipa Félix tem sido pautado pela sua curiosidade, empenho e vontade de
aprender, envolvendo-se e participando em diversas atividades, Projetos e Iniciativas. O seu forte
sentido de responsabilidade e a sua determinação têm contribuído para que vá “mais longe” em
áreas artísticas complementares à sua formação,
nomeadamente ao nível da dança, área onde se
distingue e na qual revela uma sensibilidade e expressividade especiais. A sua personalidade, ainda
em construção, merece também uma referência.
Sempre caminhou com os outros numa atitude de
partilha, respeito e inclusão, adotando reiteradamente, atitudes de companheirismo, cooperação
e entreajuda para com os seus colegas. Esta sua
atitude e modo de estar contribuiu indubitavelmente para o seu sucesso educativo e para que se
tornasse um exemplo a seguir e uma referência
para os seus pares.

Daniela Matias Marques da Soledade

• 2.º Ciclo

Fundamentação da nomeação
A Daniela é uma aluna com um perfil académico e
humano excelente, destaca-se a sua persistência,
a capacidade de se superar a si própria, o discurso
assertivo, quer com colegas quer com professores e Assistentes Operacionais, assente na critica
construtiva e na cooperação para um ótimo ambiente de aprendizagem na turma. Destaca-se a
participação em diferentes projetos, nomeadamente no Teachers Try Science e nos projetos de
solidariedade.
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Ariana Elisabete Colaço Batista

• 3.º Ciclo
Fundamentação da nomeação
A Ariana Batista tem um bom carácter, sempre
apresentou um comportamento exemplar, revelou
grande maturidade, humildade, foi adjuvante na
melhoria de comportamentos dos colegas, tanto
ajudou os colegas como os professores no fluir
das aulas, para que houvesse um bom funcionamento das mesmas. A aluna participou em muitas
atividades do Agrupamento e fora do mesmo, destacando-se a sua ativa participação no Parlamento dos Jovens.
Ana Raquel Martins Oliveira

• 3.º Ciclo

Fundamentação da nomeação
Salienta-se o esforço desenvolvido de maneira
exemplar para aquisição de novos conhecimentos e na superação de dificuldades. Manifestou ao
longo desteS nove anos de escolaridade um espírito de interajuda relevante e continuado. O seu
comportamento exemplar, pautou-se pelo respeito e consideração de e por todos os elementos da comunidade escolar. Teve um desempenho
excecional em todas as atividades escolares. Foi
sempre assídua e pontual, não teve nunca faltas
injustificadas ou de comportamento.
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Pedro Alves Antunes

• 3.º Ciclo
Fundamentação da nomeação
O aluno Pedro Alves Antunes foi nomeado para receber o prémio de excelência devido às seguintes
qualidade pessoais demonstradas ao longo do 3.º
ciclo de escolaridade:
•
É extremamente educado/respeitador dos
colegas, funcionários e professores;
•
Tem atitudes corretíssimas dentro e fora de
sala de aula, cumprindo sempre o Regulamento
Interno do Agrupamento;
•
É muito conciliador e extremamente responsável, tendo exercido o cargo de delegado de turma com exemplar eficácia e dedicação, ajudando
os colegas e a Diretora de Turma, contribuindo de
forma clara para o bom funcionamento da turma
como um todo;
•
É ponderado e maturo nas suas atitudes,
mostrando-se sempre disposto a ajudar colegas e
professores, sendo mesmo capaz de se sacrificar
para prestar esta ajuda/apoio;
•
É muito participativo em todas as atividades
escolares e extraescolares, nomeadamente nas
Olimpíadas Portuguesas de Matemática, tendo
sido premiado com a medalha de bronze na categoria A. Foi convidado a participar na Academia de
Verão de Aprendizagem e Olimpíadas Científicas
- Instituto Superior Técnico - 9 a 14 de julho de
2018, onde representou exemplarmente a nossa
instituição. Participou igualmente com entusiasmo e empenho no Projeto “Justiça para todos” patrocinado pelo ministério da Justiça.
•
Revela um elevado espírito de perseverança
perante as adversidades
•
Foi-lhe atribuído no final do ano letivo
2017/18, a nível de escola, um certificado de excelência, pelo seu elevado sucesso escolar.

•
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Tomás Gonçalves Levezinho

• 3.º Ciclo
Fundamentação da nomeação
O Tomás revela grande sentido de responsabilidade. Apresenta um nível de desempenho escolar
acima da média e destaca-se pelo seu envolvimento nos projetos que a escola oferece.
Leonardo Miguel dos Santos Martins

• 3.º Ciclo

Fundamentação da nomeação
O sorriso discreto, que encanta por ser genuíno e
sincero, traduz a personalidade do Leonardo. Os
resultados académicos deixam transparecer alguns dos aspetos de mérito do aluno, mas não os
esgotam. É um líder que se faz respeitar, respeitando os outros com uso sereno da palavra e com
a capacidade invulgar de, nos tempos acelerados
de hoje, dar a todos quantos com ele trabalham,
espaço e tempo. É um aluno atento que, sem se
demitir da sua opinião, e sabendo do peso de cada
palavra, emite um discurso pertinente a diferentes situações ou contextos, com sabedoria, humildade e como testemunho de que nenhum obstáculo da vida é suficientemente forte para demover
o sucesso. O seu futuro passará pela música, pelo
violino que ele adora. Soube tirar dele, ao longo,
do seu percurso escolar, notas harmoniosas que
conquistavam quem o ouvia tocar, mas nunca esqueceu que a aprendizagem e a formação pessoal
são muito vastas e não se esgotam nas partituras. Soube empenhar-se no estudo das diferentes
disciplinas e envolveu-se em diversos projetos,
fossem na comunidade local, como o da recolha
de sangue, ou no âmbito concelhio, como o Seminário Perfil do Aluno do sec XXI: rumo ao sucesso
educativo, mostrando sempre total disponibilidade na ajuda ao outro.
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João Maria Apolónia da Mata

• 3.º Ciclo
Fundamentação da nomeação
O aluno João Mata, é merecedor da distinção do
Prémio de Excelência, uma vez que revelou ao longo do seu percurso escolar um excelente desempenho a nível académico, que sempre associou
competências cívicas e sociais, revelando-se em
simultâneo um aluno dinâmico, pró-ativo, responsável, tolerante, respeitador e com uma capacidade de espírito crítico acima da média. Salienta-se
que, sem nunca descurar dos seus resultados escolares, o aluno participou ativamente em todos
os projetos propostos pelo Colégio, desde os mais
discretos até aos de maior envolvimento, revelando espirito de iniciativa e empreendedorismo.
Finalmente, destaca-se o facto de ter sido eleito
Presidente da Assembleia Municipal de Jovens, no
âmbito do projeto Parlamento de Jovens.
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Ano letivo 2018-2019

Em Vialonga
EB n.º 1 ampliada e renovada
no novo ano letivo

A EB n.º 1 de Vialonga iniciou um novo ano letivo ampliada e renovada. No dia 17
de setembro inauguraram as obras de ampliação e reabilitação promovidas pela
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, num investimento superior a meio milhão
de euros. A intervenção abrangeu não só aspetos estruturais do edifício existente,
como contemplou a construção de um novo bloco que veio substituir o antigo adjacente, de caracter provisório, onde funcionavam o refeitório e a Biblioteca Escolar /
sala polivalente. Remodelou-se ainda o espaço exterior.
Em resultado destas profundas obras, para além da significativa melhoria das condições oferecidas à comunidade educativa, aumentou de 78 para 100 o número de
alunos que podem frequentar aquele estabelecimento de ensino.
A reformulação veio ainda dotar o espaço de novas valências e funcionalidades, que
permitem à escola adaptar-se às atuais exigências programáticas e pedagógicas.
Este investimento vem assim dar continuidade à aposta estratégica na Educação que
tem vindo a ser feita pelo Município nos últimos 20 anos, num importante trabalho de
requalificação do parque escolar, dotando o Concelho de infraestruturas modernas e
adequadas ao bom desenvolvimento pedagógico e escolar de crianças e jovens.
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Cerca de 500 mil euros para beneficiação do Parque Escolar
A interrupção letiva de verão é o período por excelência dedicado à realização das intervenções de conservação e manutenção dos estabelecimentos de educação e ensino. Vinte e oito escolas da competência da Câmara Municipal receberam obras de beneficiação durante a pausa escolar de verão, num
investimento de cerca de 500 mil euros.

tes equipamentos tivessem acesso a linhas de
investimento adequadas. Assim, e à semelhança
do ano anterior, em 2017/2018 será disponibili-

zada uma verba 100 000,00€ apenas destinados
a investimento em equipamentos informáticos.
Refeições Escolares

Ação Social Escolar

Manutenção de Espaços Escolares
A interrupção letiva de verão é o período por excelência dedicado à realização das intervenções de conservação e manutenção dos estabelecimentos de educação e ensino.

DESCRIÇÃO

ESCOLA
EB1/JI n.º 1 Alverca

Reabilitação total da Copa

JI de Vialonga

Reabilitação do Jardim de Infância: pintura integral da Escola, requalificação
dos espaços de lazer e infantis, requalificação do recreio e espaços verdes, substituindo o mobiliário urbano e melhorando ainda as condições de conforto no
interior do edifício escolar.

EB1/JI Vala do Carregado

Recuperação dos espaços exteriores, reabilitação dos espaços de lazer e infantis, pintura de muros e gradeamentos, pintura integral do exterior do edifício,
reparação dos estores.

EB1 Sousa Martins

Realização de melhoramentos ao nível dos exteriores

EB1 de Povos; EB1 Forte da Casa;
EB1/JI n.º 1 Alhandra; EB1 n.º 2 Alhandra;
EB1 de Á-dos-Loucos; EB1/JI Quinta das
Índias; EB1 Cabo de Vialonga; EB1/JI da
Malvarosa; JI Qta. da Piedade; EB1 n.º 4
da Póvoa; JI Bom Sucesso; EB1 Bom Sucesso
(1º ciclo); JI n.º 2 de Alverca; JI Calhandriz;
EB1/JI Bragadas

Realização de vários trabalhos de manutenção e de conservação dos edifícios
escolares, nomeadamente, a reparação de infiltrações, a execução de pinturas,
o melhoramento da funcionalidade dos vãos, em geral, possibilitar a melhoria
das condições de utilização e de conforto dos edifícios escolares.

JI João de Deus; EB1 Álvaro Guerra;
EB1 Dr.º Vasco Moniz; EB1 D. António Ataíde;
JI dos Cotovios; EB1 n.º 2 de Vialonga;
EB1 n.º 1 da Póvoa; EB1 Arcena

Reabilitação dos espaços exteriores de algumas escolas do concelho, efetuando diversos melhoramentos dos espaços de recreio, nomeadamente na pavimentação, execução de trabalhos de drenagem, reparação de zonas de estadia,
pintura de muros, execução de cobertura metálica, substituição de mobiliário
urbano e de lazer, para melhor usufruto da utilização das instalações escolares.

EB1/JI Qta. Vala

Limpeza e reparação de infiltrações na cobertura, reparação e pintura de fachadas exteriores, remoção de paineis em aglomerado de madeira, reparação e
pinturas pontuais no interior. Substituição de pavimento em linóleo na Galeria
de ligação entre os Blocos A e B. Reparação de pavimento exterior contíguo a
caleira de drenagem de águas pluviais.

Pessoal Não Docente
A responsabilidade do Município está circunscrita ao pessoal não docente colocado nos jardins-de-infância, ao abrigo do acordo celebrado
entre o Governo e as Autarquias, que prevê igualmente, sob indicação do Ministério da Educação,
a colocação de pessoal não docente para o acompanhamento de crianças com necessidades educativas especiais.
No âmbito de um protocolo celebrado com IPSS
do concelho, são disponibilizados às escolas e
jardins-de-infância funcionários para assegurar
o apoio às refeições escolares.
Equipamentos Educativos
A disponibilização dos recursos e meios é igualmente parte integrante da intervenção realizada
pelo Município. Este ano letivo dá-se continui-
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dade ao processo de renovação do equipamento
escolar, iniciado no ano 2016/2017 – equipamento
para 10 escolas – Escola Básica Prof. Romeu Gil,
Escola Básica Padre José Rota (Salas 1º ciclo),
EB nº 4 / JI nº 3 Alverca, EB nº 4 Póvoa, EB Bragadas, EB nº 4 VFX, JI Calhandriz, JI nº 2 Alverca,
JI nº 2 VFX e JI de Vialonga. O novo mobiliário
disponibilizado, adequado à prática pedagógica
irá proporcionar um maior conforto a alunos e
docentes. Em 2018, este investimento continuará
a ser realizado noutros equipamentos escolares.
No ano letivo anterior foi implementado um
programa de investimento, em parceria com os
Agrupamentos Escolares, nos equipamentos
informáticos e redes disponibilizados aos alunos.
Com as novas escolas inauguradas a contarem
já com um conjunto de recursos informáticos,
foi considerado determinante que os restan-

Os almoços são fornecidos nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino
básico da rede pública do Concelho, desde o ano
letivo 2009/2010, por IPSS do Concelho (nove instituições estabeleceram parceria com o Município
neste âmbito), com resultados muito positivos
relativamente à quantidade e qualidade das refeições servidas, reconhecidos tanto por Agrupamentos de Escolas, como pelos Pais e Encarregados de Educação.
São diariamente fornecidos cerca de 4.300 almoços escolares a estes níveis de ensino, e ainda
cerca de 1.200 lanches (suplemento alimentar)
aos alunos com escalão A da ação social escolar,
o que corresponde a um investimento anual do
Município de 1 930 000,00€, considerando também a colocação de pessoal de apoio aos refeitórios escolares (121 auxiliares de refeitório). Os
alunos do escalão A usufruem de almoço e lanche
gratuitos, enquanto que o valor da refeição para os
alunos de escalão B é comparticipado pelo Município em 50%.
Em 2017 foram realizadas auditorias externas
de controlo higieno-sanitário a todos os refeitórios escolares. Têm estado a ser desenvolvidos
procedimentos no sentido de corrigir desconformidades detetadas, nomeadamente aquisição de
equipamentos para o apetrechamento, realização
de obras de adequação/beneficiação das copas e
refeitórios (em 2018 foram completamente renovados os refeitórios da EB nº 1 de Alverca e EB nº
1 de Vialonga.
Ao nível da formação do pessoal de apoio, foi
realizada a formação em planos de higienização
e está em curso a formação on job em todos os
refeitórios escolares sobre Higiene e Segurança
Alimentar.
Transportes Escolares e Apoio a Visitas de Estudo
A Câmara Municipal disponibiliza passes escolares a cerca de 1 400 alunos do ensino básico e

secundário, assumindo 100% do valor no ensino
básico e 50% no ensino secundário. Assegura-se
igualmente o transporte em circuito especial aos
alunos que não tenham acesso aos transportes
públicos, nos termos da Lei, disponibilizando para
o efeito viaturas municipais e de parceiros locais,
nomeadamente Juntas de Freguesia e IPSS, com
um investimento anual de cerca de 350 000,00€.
O Programa de Visitas de Estudo, apoia as escolas
do Concelho cedendo viaturas municipais.
Oferta dos Livros de Fichas
Considerando que o Governo ofereceu os manuais
escolares do 1.º ciclo do EB, o Município de Vila
Franca de Xira continua a apoiar através da
oferta dos livros de fichas para os quatro anos de
escolaridade, resultando num investimento de
53.000,00€.
Atividades de Enriquecimento Curricular
O Município de Vila Franca de Xira é a entidade
promotora das atividades de enriquecimento curricular (AEC) nas escolas do Concelho (à exceção
do Agrupamento de Escolas de Vialonga, que se
assumiu desde o ano letivo 2014/2015 como entidade promotora), tendo desenvolvido uma rede de
parcerias que envolve os Agrupamentos de Escolas do Concelho e um conjunto de instituições,
atualmente onze, ligadas ao movimento associativo local, nomeadamente, solidário e parental. No
ano letivo 2018/2019 encontram-se a frequentar
AEC cerca de 3.600 alunos.
Projeto Caleidoscópio
O Projeto Caleidoscópio decorre
da candidatura ao Programa
Operacional Regional de Lisboa
2014/2020 e seu Eixo Prioritário 7 – Investir na Educação, na
Formação Profissional para a Aquisição de competências e na aprendizagem ao Longo da Vida;
Objetivo Temático 10 – Investir na Educação, na

•
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Formação e na Formação profissional para a
Aquisição de competências e na aprendizagem
ao longo da vida; Prioridade de Investimento 10
(10I/10.1) – Redução e Prevenção do abandono
Escolar Precoce e Estabelecimento de condições
de Igualdade no acesso à Educação Infantil Primária e Secundária, Incluindo Percursos de aprendizagem Formais, Não Formais, para a Reintegração no ensino e Formação.
No processo educativo das crianças e jovens, o
Projeto CALEIDOSCÓPIO irá procurar determinar
qual o melhor contexto de aprendizagem e de que
modo evoluíram as teorias, os conceitos e as práticas que determinam esse contexto. O Projeto
CALEIDOSCÓPIO pretende ao longo de 36 meses
de execução, realizar uma intervenção, que permita dar respostas às necessidades identificadas,
contribuindo para uma melhoria significativa da
vida dos seus beneficiários e destinatários.
Para o efeito, uma equipa multidisciplinar, constituída por 15 profissionais das áreas de psicologia clínica e educacional, animação sociocultural,
educação social e terapia da fala, desenvolverá
estratégias de promoção do sucesso escolar e de
combate ao insucesso escolar precoce e à exclusão social das crianças e jovens e famílias do concelho de Vila Franca de Xira, intervindo desde o
pré-escolar ao ensino secundário, em sinergia
com as unidades orgânicas escolares e entidades
locais, através de atividades estruturantes e contentoras, potenciadoras do desenvolvimento de
competências pessoais e sociais catalisadoras de
uma inserção social, de sucesso educativo, recorrendo a metodologias de educação não formal.
Este projeto envolve um investimento financeiro
global na ordem de 1.166.480,00€, sendo 50%
deste valor comportado pela Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira.
No primeiro ano de implementação - ano letivo
2017/2018 - foram abrangidos pelas atividades
desenvolvidas 4.902 alunos, 413 assistentes operacionais, 65 docentes e 433 pais e encarregados
de educação.
Projeto Walk the Global Walk

O Projeto “Walk the (Global) Walk: mobilizar os
jovens europeus em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, que tem como objetivo
principal a formação de professores e alunos nos
temas ligados aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), cofinanciado pela Comissão
Europeia
(EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi),
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coordenado a nível internacional pela Região
da Toscânia, Itália e implementado, em Portugal, pela Organização Não Governamental para
o Desenvolvimento (ONGD) AIDGLOBAL – Ação
e Integração para o Desenvolvimento Global em
parceria com o Município de Vila Franca de Xira.

Este Projeto pretende aumentar os espaços de
promoção da Cidadania ativa por parte dos jovens
e o seu envolvimento em torno dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Especificamente, o projeto visa criar um modelo replicável
e inovador de Educação para a Cidadania Global
e fomentar atividades de colaboração entre Autoridades Locais e Organizações da Sociedade Civil
comprometidas com a promoção da Agenda ODS
e, ainda, sensibilizar a sociedade para as questões
da Paz, dos Direitos Humanos e da Justiça Social,
entre outras.
Destina-se a alunos do 3.º ciclo do ensino básico,
bem como do ensino secundário, e contempla atividades como formação de professores, cursos
educativos para alunos, Implementação de Workshops de planeamento de ação, dinamização de
atividades entre pares, Semana Europeia dos ODS
e Escola Internacional de Verão.
Terá a duração de 3 anos letivos, tendo iniciado no
ano letivo 2018/2019, com a adesão de 8 Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária de Gago
Coutinho, envolvendo cerca de 300 alunos.
O Projeto “Walk the (Global) Walk” é comparticipado pela União Europeia (90%) e pelo Camões
– Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. (10%).
PREDICTIVE EDUCATION
Responde à necessidade de obter dados do sistema educativo local, permanentemente atualizados, fidedignos e coerentes entre si, articulando
diferentes instrumentos de gestão já existentes. É
um sistema de recolha e análise de informação do
sistema educativo local destinado ao apoio à decisão nos seus diversos níveis (Direção de Escola,
Coordenação de Estabelecimento, Município), fornecendo informação de base para a construção de
instrumentos estratégicos e sua monitorização e

que permite a avaliação permanente do impacto
de medidas educativas.
A este projeto aderiram todos os Agrupamentos
de Escolas e Escola Secundária Gago Coutinho.
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM
O Município de Vila Franca de Xira, deu início, em
2011, ao projeto Orçamento Participativo (OP) por
reconhecer a importância da criação de instrumentos que aproximem os cidadãos da decisão
política, bem como de forma a incrementar a participação democrática e os princípios gerais da
transparência
No ano em curso foi introduzido o Orçamento
Participativo Jovem (OPJ), destinado a projetos de
intervenção apresentados exclusivamente pelos
jovens estudantes no Concelho com idades compreendidas entre 12 e os 18 anos.
O valor previsto de 100.000,00€ será distribuído
proporcionalmente pelos Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada, com base no número
total de alunos com as idades indicadas.
GABINETE DE ORIENTAÇÃO
ESCOLAR E PROFISSIONAL
O Gabinete de Orientação Escolar e Profissional
(GOEP), resposta da autarquia desde o ano letivo
98/99 dirige a sua atividade, no que concerne à
informação escolar e profissional a toda a comunidade educativa, delimitando, todavia, a sua
intervenção, no que à orientação vocacional diz
respeito, à elaboração de processos de orientação
escolar e vocacional a jovens do concelho que frequentem o 9º ano de escolaridade, secundário e
ensino superior, em escolas que não dispõem de
um serviço de psicologia com resposta nesta área
de intervenção.
Para além do diagnóstico das aptidões e interesses de cada jovem é disponibilizada informação
relativa às alternativas de percursos académicos
ou profissionais para que o processo de tomada
de decisão seja feito, pelo próprio, de forma mais
consciente, adequada e de acordo com a realidade
educativa e profissional atual.
Os processos são gratuitos e podem ser realizados em Alverca do Ribatejo, na Casa da Juventude,
ou em Vila Franca de Xira, na Fábrica das Palavras, mediante marcação prévia.
Em 2017/2018, das 186 inscrições efetuadas
foram realizados 161 processos de orientação
perfazendo um total de 476 atendimentos distribuídos por 126 sessões.
Foram ainda realizados atendimentos de esclarecimento individualizado a 46 pais e/ou encarregados de educação.
No âmbito da intervenção do Gabinete são ainda

dinamizadas ações de sensibilização sobre as
temáticas da orientação, dirigidas a alunos, pais
e/ou encarregados de educação e comunidade
educativa, tendo ocorrido no ano letivo transato
3 sessões no Agrupamento D. António de Ataíde.
PROGRAMA DE ESTÁGIOS CURRICULARES
A Câmara Municipal proporciona estágios curriculares nas várias áreas de formação, no âmbito dos
protocolos de colaboração estabelecidos entre o
Município de Vila Franca de Xira e as escolas do 2º
e 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário do concelho, bem como com o Serviço de Formação Profissional de Alverca, permitindo assim uma experiência formativa em contexto real de trabalho nos
diferentes serviços da Câmara Municipal.
No ano letivo 2017/2018 foram rececionados 70
pedidos, dos quais 57 foram deferidos, sendo os
mesmos distribuídos por 21 serviços da autarquia.
Os cursos na área da Jardinagem foram os que
apresentaram o maior número de estágios curriculares realizados (26), seguindo-se o curso profissional Técnico de Apoio à Gestão Desportiva (12)
e os Cursos na área da Informática (8).
BANCO DO LIVRO ESCOLAR
O Banco do Livro Escolar (BLE) tem como principal objetivo a promoção da troca gratuita de
manuais escolares, novos ou usados, do ensino
básico e secundário, adotados pelo Ministério da
Educação.
O BLE continua a funcionar com a parceria de
três serviços da autarquia, Divisão de Educação,
DAMAJ e Setor de Bibliotecas, nomeadamente na
afetação de técnicos para a gestão e manutenção
do Banco, cedência das instalações da Casa da
Juventude de Alverca para o funcionamento deste
serviço e no alargamento dos pontos de recolha
de manuais escolares às Bibliotecas Municipais
do concelho e Bibliomóvel.
No ano letivo 2017/2018 este serviço teve 2213
utilizadores e dos 13622 manuais doados foram
aproveitados 1962.
Foram ainda encaminhados para o Município do
Tarrafal de São Tiago - Cabo Verde aproximadamente 300 manuais escolares e de literatura
infantojuvenil que já não se encontravam em vigor
de acordo com a adoção feita pelo Ministério da
Educação e Ciência.
Os manuais não reutilizáveis, num total de 11660
livros foram canalizados para a campanha da
Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares
“Papel por Alimentos”, com a parceria do CEBI.
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