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Capítulo V – Organização de Projectos sócio-educativos de 

responsabilidade municipal 

 

Neste capítulo procedemos à apresentação, análise e interpretação dos 

dados da pesquisa, recolhidos através do inquérito por questionário e da 

documentação escrita enviada pelas autarquias. 

Seguiremos a metodologia que explicitamos. 

a) Organização dos serviços municipais de Educação; 

b) Caracterização dos projectos sócio-educativos de responsabilidade 

municipal incidindo nas seguintes áreas: 

� Programas sócio-educativos organizados pela autarquia para as escolas 

no horário curricular 

� Programas sócio-educativos organizados pela autarquia para as escolas 

no horário extra-curricular 

� Programas sócio-educativos organizados pela autarquia para o público 

não-escolar 

� Actividades pontuais 

 

Para a organização dos projectos, consideramos como relevantes os 

seguintes indicadores:  

 

Quadro n.º 20: Indicadores considerados determinantes na organização de 

projectos sócio-educativos   

Indicadores 

Público-alvo 

Objectivos 

Conteúdos 

Papel do professor titular 

Duração do projecto 

Recursos 

Local(ais) de realização das actividades deste projecto 

Formas de avaliação 

Parcerias 

Formas de monitorização 
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Apresenta-se de seguida, de forma integrada e agregada, os dados 

recolhidos através do inquérito por questionário, o que vai propiciar um 

conhecimento aprofundado dos projectos sócio-educativos promovidos pelas 

diferentes Câmaras Municipais. 

 

5.1 - Modelos organizativos da Educação nos municípios da Área 

Metropolitana do Porto 

 

A maioria das Câmaras Municipais da Área Metropolitana do Porto 

(AMP) não inclui no conjunto dos Pelouros que constituem a estrutura do 

executivo municipal, um Pelouro com a responsabilidade exclusiva pelo 

exercício da política educativa municipal (Quadro nº 21). Há, isso sim, em 

todos os Municípios um Vereador com responsabilidades mais directas na 

Educação, acumulando com outras pastas. Concluímos, também pela análise 

das respostas obtidas, que em 12 Câmaras outros Vereadores têm de igual 

modo responsabilidades numa ou noutra pasta. 

 

Quadro nº 21: Responsabilidade Política 

Número de Vereadores (*) que 
trabalham a área da Educação 

Câmaras Municipais 

01 Arouca, Matosinhos 

02 Maia, Porto, S. João da Madeira, 
Santa Maria da Feira, Trofa, Vila 
Nova de Gaia 

03 Póvoa de Varzim, Vila do Conde, 
Espinho, Valongo 

04 Gondomar 

05 Santo Tirso 

(*) Nalguns casos o Presidente da Câmara também intervém directamente nas áreas da 

Educação. Considerou-se, nestes casos, como sendo mais um Pelouro/Vereador. 
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Em duas autarquias, a Educação encontra-se sob a tutela da 

Presidência do executivo municipal, mais concretamente em Arouca e Valongo. 

Nas restantes, a área da Educação está afecta a um Vereador (Quadro nº 22). 

 

Quadro nº 22: Perfil do Responsável Político pela Educação 

 

Responsável Político Nº de Autarquias 

Presidente da Câmara Municipal 2 

Vereador 12 

 

Ao nível técnico, são vários os Departamentos e Divisões que trabalham 

as áreas da Educação formal. Há, todavia, em 12 das 14 Câmaras um 

organismo técnico cuja “Educação” aparece na designação desse serviço 

municipal; apenas em Vila do Conde e Arouca, “Educação” não aparece na 

designação da unidade orgânica, tal como podemos verificar no Quadro 23. 

Em quatro Câmaras, a Educação tem uma Divisão em exclusivo 

(Espinho, Vila Nova de Gaia, Santo Tirso e Santa Maria da Feira); na Trofa a 

Educação está limitada organicamente a um Sector; no Porto a Educação 

integra um Departamento partilhado com a Juventude; em Matosinhos a 

Educação tem na mesma Divisão a Ciência; Valongo tem um Departamento 

para a Educação, o Desporto e a Acção Social, que se divide numa Divisão de 

Educação e Desporto, Gabinete de Projectos de Equipamentos Escolares e 

Artísticos e uma secção de apoio administrativo. Nos restantes Municípios, a 

área da Educação partilha a mesma Divisão ou Departamento com outras 

áreas que, sendo diferentes, tocam em muitas questões os mesmos assuntos e 

problemáticas, nomeadamente a Acção Social e o Desporto.  
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Quadro nº 23: Responsabilidade técnica dos serviços de Educação 

Designação 

da Unidade Orgânica de Educação 

Câmaras Municipais 

Divisão de Acção Social e Cultural Arouca 

Divisão de Educação e Acção Social Gondomar 

Póvoa de Varzim 

Departamento de Desenvolvimento Social Maia 

Divisão de Educação e Ciência Matosinhos 

Departamento Municipal de Educação e 
Juventude 

Porto 

Divisão de Educação, Desporto e Tempos 
Livres 

S. João da Madeira 

Divisão de Educação Santa Maria da Feira 

Santo Tirso 

Vila Nova de Gaia 

Espinho 

Sector da Educação Trofa 

Divisão de Acção Social Vila do Conde 

Departamento de Educação, Acção Social e 
Desporto 

Valongo 

 

Para além dos Departamentos e Divisões que trabalham mais 

directamente as questões educativas, outros sectores há que também intervêm 

nalgumas pastas. E isto partindo do principio que a Educação está intimamente 

ligada a várias áreas especializadas. No Quadro 24 “delegamos” as principais 

competências municipais ao nível da Educação pelas respectivas áreas 

orgânicas que as desenvolvem. 
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Quadro nº 24: Departamentos e Divisões que trabalham as áreas da Educação  

Acção Área orgânica do Município Município 

Obras de construção no 

parque escolar 

Obras Municipais 

 

 

Educação e Obras 

Municipais 

 

Serviços Básicos 

 

Empresa Municipal 

Arouca, STirso, Gaia, Maia, 

VConde, SJMadeira, Trofa, 

PVarzim 

 

SMFeira, Gondomar, 

Matosinhos, Valongo 

Espinho 

 

Porto 

Gestão das pequenas 

reparações nos edifícios 

escolares 

Obras Municipais 

 

 

Educação e Obras 

Municipais 

Educação 

Serviços Básicos 

Empresa Municipal 

Arouca, Matosinhos, STirso, 

Gaia, Maia, VConde, Trofa, 

PVarzim 

 

SMFeira, SJMadeira, Valongo 

Matosinhos, Gondomar 

Espinho 

Porto 

Planos de Emergência 

contra incêndio 

Planeamento 

Educação e Obras 

Municipais 

Bombeiros Sapadores 

Protecção Civil 

Educação 

Saúde/Segurança no 

Trabalho 

Obras Municipais 

Ordenamento e ambiente 

Empresa Municipal 

Arouca 

 

SMFeira, VConde, Valongo 

Gaia 

Gondomar, SJMadeira 

Maia 

 

Trofa 

PVarzim 

Espinho 

Porto 

Segurança contra furtos Educação e Obras 

Municipais 

Financeiro 

Obras Municipais 

Educação 

Empresa Municipal 

 

 

 

 

SMFeira, SJMadeira, Valongo 

STirso, Trofa, Espinho 

Gaia, PVarzim 

Gondomar, Maia, VConde 

Porto 
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Acção Área orgânica do Município Município 

Apetrechamento de 

mobiliário e material 

didáctico 

Acção Social e Cultural 

Educação 

 

 

 

Obras Municipais 

Obras Municipais e 

Educação 

Arouca 

SMFeira, STirso, Gondomar, 

VConde, SJMadeira, Trofa, 

PVarzim, Porto, Matosinhos, 

Valongo 

Gaia 

 

Maia, Espinho 

Acção Social escolar Acção Social e Cultural 

Educação 

 

 

 

Acção Social  

Arouca 

SMFeira, STirso, Gaia, 

Gondomar, Maia, VConde, 

Trofa, PVarzim, Porto, 

Matosinhos, Espinho, Valongo 

SJMadeira 

Transportes escolares Acção Social e Cultural 

Educação 

 

 

 

Educação e Transportes 

Arouca 

SMFeira, STirso, Gaia, 

Gondomar, Maia, VConde, 

Trofa, PVarzim, Matosinhos, 

Espinho 

Valongo 

Refeições escolares Acção Social e Cultural 

Educação 

 

 

 

Arouca 

SMFeira, STirso, Gaia, 

Gondomar, Maia, VConde, 

SJMadeira, Trofa, PVarzim, 

Porto, Matosinhos, Espinho, 

Valongo. 

Apoio a projectos educativos 

das escolas 

Educação 

 

 

 

Vários departamentos 

 

 

SMFeira, STirso, Gaia, 

Gondomar, Maia, VConde, 

SJMadeira, Trofa, PVarzim, 

Porto, Matosinhos, Espinho 

Valongo 

Educação musical Acção Social e Cultural 

Educação 

 

 

 

Arouca 

SMFeira, STirso, Gaia, VConde, 

SJMadeira, Trofa, Porto, 

Matosinhos, Espinho 
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Acção Área orgânica do Município Município 

Educação físico-motora Acção Social e Cultural 

Educação 

 

Empresa Municipal 

Desporto  

 

Educação e Desporto 

Arouca 

SMFeira, SJMadeira, Trofa, 

Porto 

Matosinhos, Gaia 

Gondomar, Maia, VConde, 

PVarzim, Espinho, STirso 

Valongo 

Educação artística Acção Social e Cultural 

Educação 

 

Empresa municipal 

Arouca 

SMFeira, STirso, SJMadeira, 

Trofa, Porto, Espinho 

Gaia 

Prolongamento de horário 

Pré-Escolar 

Educação 

 

 

SMFeira, STirso, Gaia, 

Gondomar, Maia, VConde, 

SJMadeira, Trofa, PVarzim, 

Porto, Matosinhos, Espinho, 

Valongo 

Prolongamento de horário 

1.º CEB 

Acção Social e Cultural 

Educação 

 

 

 

Arouca 

SMFeira, STirso, Gaia, 

Gondomar, Maia, SJMadeira, 

Trofa, PVarzim, Porto, 

Matosinhos, Espinho 

Formação Profissional Acção Social e Cultural 

Educação 

 

Gab Emprego/ FProfissional 

Sector Formação 

Recursos Humanos 

Acção Social e Educação 

Desenvolvimento Económico 

Arouca 

SMFeira, Gaia, Maia, 

Matosinhos 

STirso 

Valongo 

Gondomar, PVarzim, Porto 

SJMadeira 

Trofa 

 

Foi, assim, possível verificar que a construção e manutenção de obras 

no parque escolar, bem como a gestão das pequenas reparações de edifícios, 

estão integradas em Departamentos próprios que trabalham, não só as 

construções escolares, mas também as Obras Municipais no seu todo. Apenas 

as Câmaras de Valongo, Santa Maria da Feira, Gondomar e Matosinhos 

referem que esta questão é trabalhada em conjunto pelas Divisões de 
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Educação e de Obras Municipais. A Câmara do Porto tem para as obras uma 

Empresa Municipal.  

A área das Obras Municipais, com diferentes designações de autarquia 

para autarquia, é, pois, aquela que mais intervém na Educação municipal. Este 

facto justifica-se pelo facto da legislação portuguesa em matéria de 

competências municipais delegar para as autarquias sobretudo as áreas da 

construção e beneficiação do parque escolar. Apenas muito recentemente, as 

Câmaras têm visto ser alargadas as suas competências a outras matérias, 

como pudemos verificar no capítulo próprio deste estudo (Capítulo III). 

Para os Planos de Emergência contra Incêndio, cada Câmara tem uma 

forma organizativa diferente. Enquanto a Câmara de Gaia, por exemplo, 

incumbe essa tarefa aos Bombeiros Sapadores e o Porto a uma empresa 

municipal, as restantes autarquias trabalham esse assunto em diferentes 

sectores internos, nomeadamente Obras Municipais, Planeamento, Protecção 

Civil e Saúde e Segurança no Trabalho. Vila do Conde, Santa Maria da Feira e 

Maia são as únicas que referem que o sector de Educação também intervém 

nessa área. 

A segurança contra furtos também é trabalhada por diferentes serviços, 

nomeadamente Educação e Obras Municipais, Financeiro ou então uma 

Empresa Municipal. 

Outra área que difere significativamente de Município para Município é a 

das expressões físico-motoras. Santa Maria da Feira, Santo Tirso, S. João da 

Madeira, Trofa e Porto têm esta área na Divisão de Educação; Espinho, 

Gondomar, Maia, Vila do Conde e Póvoa de Varzim na do Desporto; 

Matosinhos e Gaia delegam as expressões desportivas a empresas municipais. 

Em conjunto Educação e Desporto, apenas Valongo. 

Finalmente, as diferenças mais significativas operam-se na área da 

formação profissional. Santo Tirso tem um gabinete específico para o emprego 

e formação profissional e Valongo um sector para a Formação; a Trofa trata 

estas questões na área do Desenvolvimento Económico; Gondomar, Póvoa de 

Varzim e Porto nos serviços de Recursos Humanos; os restantes Municípios, 

nas áreas da Educação e/ou Acção Social. Espinho não trata esta matéria.  
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Passando das questões orgânicas para a intervenção específica na 

Educação: Ao questionarmos as Câmaras quanto às suas áreas de 

intervenção, a totalidade das autarquias refere apoiar os projectos educativos 

das escolas. Este é, aliás, a única área comum a todos os Municípios, como 

podemos verificar no Quadro 25. 

Por outro lado, 12 Municípios apoiam as visitas de estudo e comemora 

datas festivas e 11 promovem actividades de enriquecimento curricular e extra-

curricular. 

Menos frequente, mas também bastante significativo, os programas de 

apoio psico-pedagógico, a educação para a saúde e programas educativos 

próprios. 

No que diz respeito a programas educativos para a população fora do 

espaço-escola, 10 afirmam que as promovem e organizam. Este número será 

confirmado mais à frente quando analisarmos cada um dos programas em 

específico. 

Quadro n.º 25: Áreas de intervenção dos serviços municipais de Educação 

Área de intervenção Autarquias Frequência 

Apoio a projectos educativos das escolas 
 

Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, VConde, Maia, STirso, 

Gondomar, VNGaia, Arouca, 

Porto, SJMadeira, Espinho, 

Valongo 

14 

Organização de programas educativos 
próprios 
 

PVarzim, SMFeira, Trofa, 

VConde, STirso, Gondomar, 

Porto, SJMadeira, Espinho 

9 

Centros de Recursos Educativos 
 

Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, STirso, Gondomar, 

Porto. 

7 

Serviços educativos de Museus e outros 
espaços educativos/culturais 
 

Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, VConde, STirso, 

Gondomar, Porto, SJMadeira, 

Valongo 

10 

Actividades educativas relacionadas com 
datas festivas 
 

Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, VConde, STirso, 

Gondomar, VNGaia, Porto, 

SJMadeira, Espinho, Valongo 

12 
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Área de intervenção Autarquias Frequência 

Visitas de estudo 
 

Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, VConde, STirso, Porto, 

Gondomar, Gaia, Arouca, 

Espinho, Valongo 

12 

Educação para a saúde 
 

Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, VConde, STirso, 

Gondomar, VNGaia, Espinho 

9 

Apoio psico-pedagógico 
 

Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, VConde, Maia, STirso, 

Gondomar, SJMadeira. 

9 

Enriquecimento curricular 
 

Matosinhos, SMFeira, Trofa, 

VConde, Maia, STirso, 

Gondomar, VNGaia, Porto, 

SJMadeira, Valongo 

11 

Enriquecimento extra-curricular 
 

Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, VConde, STirso, 

Gondomar, VNGaia, Porto, 

SJMadeira, Espinho 

11 

Educação da população fora do espaço-
escola 
 

Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, VConde, STirso, 

Gondomar, Porto, SJMadeira, 

Espinho 

10 

 

No conjunto das 14 autarquias da AMP é significativa a preocupação 

demonstrada com as necessidades de formação das populações, tal como se 

constata no Quadro 26, merecendo relevo os grupos profissionais ligados à 

Escola. Ora vejamos: 7 Câmaras promovem acções de formação e/ou de 

informação para docentes e 8 para o pessoal auxiliar de educação. Nota 

positiva para as acções de formação promovidas para pais e encarregados de 

educação em 9 Câmaras Municipais.  

Outro dado de relevo são as acções promovidas para os moradores de 

habitação social, preocupação sublinhada pelo facto das autarquias terem 

responsabilidades directas neste capítulo graças ao programa especial de 

realojamento social. A maioria das Câmaras (concretamente 9) promove 

acções para estes públicos.  
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A sociedade contemporânea confronta-se com a convivência, na mesma 

cidade, de estratos sociais oriundos de diferentes etnias, culturas e grupos. 

Também a emigração e a imigração são paradigmas a ter em conta. Contudo, 

os Municípios ainda não estão sensibilizados – por falta de vontade política ou 

capacidade financeira e técnica – para integrar estes cidadãos em programas 

formativos actuais. Apenas 4 Câmaras promovem acções para outras etnias e 

uma única para estrangeiros (Porto). Constata-se que duas autarquias 

trabalham com os emigrantes e três com os imigrantes. Para os estratos 

económicos mais desfavorecidos, 6 Municípios organizam programas de 

educação, embora a este valor teremos de acrescentar as acções promovidas 

para os moradores de habitação social, em regra também desfavorecidos 

economicamente.  

 

Quadro n.º 26: Autarquias promotoras de acções de formação e de informação  

Área de intervenção Autarquias Frequência 

Professores Porto, SMFeira, Gondomar, Trofa, 

PVarzim, Matosinhos, Valongo 

 

7 

Pessoal Auxiliar de Educação Porto, SMFeira, Gondomar, Maia, 

Matosinhos, PVarzim, Trofa, Espinho, 

Valongo 

 

9 

Pais e Encarregados de Educação Porto, SMFeira, VNGaia, Gondomar, 

SJMadeira, Trofa, PVarzim, 

Matosinhos, Espinho 

 

9 

Desempregados Porto, SMFeira, STirso, PVarzim, 

Matosinhos, Espinho 

 

6 

Outras etnias Porto, STirso, PVarzim, Espinho 

 

4 

Estrangeiros Porto 

 

1 

Emigrantes SMFeira, Trofa 

 

2 

Imigrantes Porto, SMFeira, Gondomar. 3 
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Área de intervenção Autarquias Frequência 

Moradores de habitação social Porto, SMFeira, STirso, Gondomar, 

SJMadeira, Trofa, PVarzim, 

Matosinhos, Espinho 

9 

Estratos económicos desfavorecidos Porto, SMFeira, Gondomar, PVarzim, 

Matosinhos, Espinho 

6 

Público em geral Porto, SMFeira, STirso, Trofa, 

PVarzim, Matosinhos, SJMadeira, 

Espinho 

8 

 

Do Quadro anterior, passamos para um outro – Quadro n.º 27 – onde 

podemos verificar com mais pormenor o tipo de programas de formação e de 

informação organizados pelos diferentes Municípios. 

A maior predominância vai para a educação formal, abrangendo 

professores (projectos em 9 Municípios), auxiliares de educação (também 9 

Municípios), bem como para pais e encarregados de educação (em sete 

autarquias).  

 

Quadro n.º 27: Programas de formação e de informação mais relevantes 

Área de intervenção Programa Autarquias 

Professores Área das ciências experimentais 

Acções de formação diversas 

Educação ambiental 

Biblioteconomia  

Literatura infanto-juvenil 

Seminários 

Sexualidade 

Psicologia da criança/”Crescer a Brincar” 

 

Elaboração de planos de emergência nas 

escolas do 1º ciclo 

 

 

 

 

 

 

Porto 

Gondomar 

Trofa 

Trofa 

Trofa 

SMFeira, PVarzim 

PVarzim 

SJMadeira, 

Matosinhos 

 

Valongo 
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Área de intervenção Programa Autarquias 

Pessoal Auxiliar de 

Educação 

Prevenção de maus-tratos  

Informática 

Relações Interpessoais 

Primeiros Socorros 

 

 

Alimentação saudável 

Educação ambiental 

Prevenção Prim. das Toxicodependências 

Formação Inicial Pedagógica Formadores 

Formação inicial de Assist Acção Educativa 

Elaboração de planos de emergência nas 

escolas do 1º ciclo 

 

Porto 

Gondomar 

Gondomar, Maia 

Gondomar, Maia, 

Trofa, PVarzim, 

Matosinhos 

Trofa, SMFeira 

Trofa 

Trofa 

Matosinhos 

Espinho 

 

Valongo 

Pais e Encarregados de 

Educação 

Prevenção Prim. das Toxicodependências 

Educação para a sexualidade 

Formação parental e cívica 

 

Introdução ao inglês 

Informática 

Seminários 

SJMadeira 

SJMadeira, PVarzim 

SJMadeira, Porto, 

SMFeira, 

Matosinhos 

Gaia 

Gaia, Matosinhos 

PVarzim 

Matosinhos 

Espinho 

 

Desempregados Conservação/jardinagem 

Costura 

Sessões/ apoio à procura de emprego 

Seminários 

Porto 

SMFeira 

PVarzim, 

Matosinhos 

PVarzim 

Espinho 

 

Outras etnias Os Cantos do Mundo – ludotecas 

Criação de grupo de dança 

Informação sobre toxicodependências 

Cursos de alfabetização 

Porto 

STirso 

STirso 

PVarzim, Espinho 

 

Estrangeiros “Porto de crianças” Porto 
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Área de intervenção Programa Autarquias 

Emigrantes Programa de apoio ao emigrante 

Ciclo de debates 

Trofa 

SMFeira 

 

Imigrantes Encontro das comunidades 

Leitura para habitantes de Leste 

Cursos de língua portuguesa 

Porto 

Gondomar 

SMFeira 

 

Moradores de habitação 

social 

Educação ambiental 

Administração e gestão de condomínios 

 

Primeiros socorros 

 

Violência doméstica  

Porto, PVarzim 

Gondomar, 

SMFeira, 

Matosinhos 

PVarzim 

PVarzim 

 

Estratos económicos 

desfavorecidos 

Arranjos florais para seniores 

Gestão domestica (higiene pessoal, 

planeamento familiar…) 

Mediadores sociais 

Acções para beneficiários do Rend. S. 

Inserção 

Empresa de inserção 

Porto 

 

Gondomar, Trofa 

SMFeira 

 

PVarzim 

Matosinhos 

 

Público em geral Centro Reconh. e Validação Competências  

 

Educação ambiental 

Oficinas de cerâmica 

Famílias nos Museus 

Teatro social 

Seminários 

 

Formação inicial de voluntariado 

Formação em artes, ateliers culturais 

SJMadeira, STirso 

Porto, Matosinhos 

Porto 

Porto 

Porto 

SMFeira 

SJMadeira,PVarzim, 

Espinho 

Matosinhos 

Espinho 

 

Outra nota curiosa, é verificarmos o quanto os Municípios organizam e 

apoiam áreas de competência estatal e não municipal. Em diversas matérias 

de competência do Poder Central, os Municípios desempenham um papel 

fundamental. Verificamos, através do Quadro n.º 28, que os apoios se 
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direccionam preferencialmente para as seguintes áreas: Bibliotecas escolares e 

Novas tecnologias, Desporto Escolar e Ensino Recorrente.  

 

Quadro n.º 28: Áreas de intervenção do Poder Central 

Área de intervenção Autarquias  Frequência 

Ensino Recorrente PVarzim, SMFeira, Trofa, VConde, 

STirso, Gondomar, VNGaia, Arouca, 

Porto, SJMadeira, Espinho, Valongo. 

 

12 

Ensino Especial PVarzim, SMFeira, VConde, STirso, 

Gondomar, VNGaia, SJMadeira, 

Espinho, Valongo. 

 

9 

Unidades de Apoio Educativo Matosinhos, SMFeira, STirso, 

Gondomar, SJMadeira. 

 

5 

Currículos Alternativos SMFeira, VConde, Maia, Porto. 

 

4 

Desporto Escolar Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, VConde, STirso, Gondomar, 

VNGaia, SJMadeira, Espinho 

 

10 

Novas Tecnologias Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, VConde, Maia, STirso, 

Gondomar, VNGaia, Porto, 

SJMadeira, Espinho, Valongo. 

 

13 

Bibliotecas Escolares Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, VConde, STirso, Gondomar, 

VNGaia, Arouca, Porto, SJMadeira, 

Espinho 

 

12 

Formação para desempregados Matosinhos, SMFeira, Trofa, STirso, 

SJMadeira. 

 

5 
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Os apoios prestados pelas autarquias variam de acordo com a área em 

questão. No Quadro nº 29, indicamos o número de vezes que cada apoio foi 

indicado por cada autarquia.   

 

Quadro n.º 29: Apoio municipal nas áreas de competência do Poder Central 

Âmbito de apoio Número de vezes indicado 

Apoio logístico e técnico 27 

Equipamento 18 

Recursos Humanos 14 

Transportes 13 

Financeiro 12 

Cedência de instalações 8 

 

Como se pode verificar no Quadro acima, os auxílios praticados pelas 

autarquias são, em primeiro lugar, do foro técnico e logístico; em segundo lugar 

surge a cedência de instalações e equipamentos; e em terceiro a cedência de 

recursos humanos. Os transportes e o apoio financeiro também são referidos 

de forma significativa. 

Para o desenvolvimento de projectos sócio-educativos, perguntou-se 

quais as entidades parceiras das autarquias. Verifica-se que a maioria dos 

Municípios (12) articula parcerias com as Escolas. Aliás, alguns Municípios 

elegeram apenas as escolas como entidades parceiras dos seus projectos, 

esquecendo todas as demais entidades e instituições sedeadas no seu 

concelho.  

As restantes entidades educativas, culturais, sociais e humanitárias dos 

respectivos concelhos são pouco referenciados pelos Municípios, como se 

pode concluir pelo Quadro n.º 30. 
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Quadro n.º 30: Entidades parceiras das autarquias  

Entidades Frequência 

Associações de Municípios ou de desenvolvimento local 5 

Associações de Pais 6 

Associações desportivas locais 6 

Associações e instituições culturais e recreativas  7 

Centros de Formação 1 

Escolas e Agrupamentos de Escolas 12 

Escolas/Ass. /Centros Ambientais 2 

Forças de segurança 3 

Hospitais e Centros de Saúde 2 

Instituições de ensino superior privado (*) 2 

Instituições e Associações humanitárias e de Solidariedade Social 6 

Instituto do Emprego e Formação Profissional 5 

Juntas de Freguesia 6 

Organismos de outros Ministérios (**) 5 

Organismos do Ministério da Cultura  3 

Organismos do Ministério da Educação  6 

Outras Câmaras Municipais (***) 1 

Universidade de Aveiro 1 

Universidade do Porto 3 

 

(*) Foram referidas a Universidade Católica e a Universidade Portucalense 

(**) O Ministério da Segurança Social é o mais referido, bem como o Instituto Português da Juventude 

dependente do Ministério da Presidência 

(***) Outras Câmaras, nacionais e estrangeiras, com projectos comuns 

 

Quisemos aferir se os municípios cedem os seus recursos para o 

desenvolvimento dos projectos e actividades educativas e quais são esses 

meios. Podemos concluir pela leitura dos documentos que 12 autarquias 

cedem as suas instalações municipais, onde se contam auditórios, casas da 

cultura, museus e bibliotecas, entre outros espaços. Constata-se que 6 cedem 

também as praças e vias públicas geridas pela Câmara Municipal. Para 

exposições, um número considerável de autarquias (7) cede equipamentos – 



 

 

 

 

 149 
 

algumas expositores, outros edifícios e apoio técnico. Um menor número de 

autarquias refere que, de entre os recursos à disposição, se encontram 

transportes (4) e palcos (2).  

Através do Quadro 31 podemos verificar com mais pormenor a 

explicação dada nas linhas acima. 

 

Quadro n.º 31: Disponibilização de recursos municipais 

Recursos Município Frequência 

Auditórios e outras instalações 

municipais 

SJMadeira, PVarzim, SMFeira, Trofa, 

Maia, Gondomar, Arouca, Matosinhos, 

Porto, STirso, Espinho, Valongo. 

 

12 

Equipamento de apoio para 

exposições 

SJMadeira, PVarzim, Trofa, 

Gondomar, Arouca, Porto, STirso. 

 

7 

Praças e vias públicas  SJMadeira, PVarzim, SMFeira, 

Arouca, Porto, STirso. 

 

6 

Equipamento multimédia e de 

som/áudio/video 

SJMadeira, SMFeira, Trofa. 3 

Transportes SMFeira, Trofa, Matosinhos, Valongo. 

 

4 

Palcos SJMadeira, Trofa. 

 

2 

 

Ainda no âmbito da análise dos modelos organizativos da Educação nos 

municípios da AMP, questionámos as Câmaras Municipais quanto às principais 

motivações que conduzem à organização e apoio de programas sócio-

educativos. No Quadro n.º 32 destacamos a motivação que cada Município 

considerou mais frequente. 
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Quadro n.º 32: Principal motivação para a organização/apoio educativo 

Motivação Autarquias  Frequência 

Vontade da Câmara Municipal 
 

Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

Trofa, Vila do Conde, Santo Tirso, 

Gondomar, Gaia, Espinho 

9 

Pedido do órgão de gestão da 
escola/agrupamento de escolas  
 

Arouca, SJMadeira 2 

Pedido da Associação de Pais 
 

 0 

Pedido de outras entidades 
 

 0 

Não responderam Maia, Porto 2 

 

 

Verificamos que em 9 Câmaras Municipais impera a vontade política do 

executivo camarário em intervir na área educativa. Em duas, a motivação 

principal é o pedido do órgão de gestão das Escolas. 

Por fim, quisemos saber se as Câmaras organizam e/ou apoiam Mostras 

dos projectos educativos, nomeadamente actividades de promoção e 

apresentação das actividades à comunidade. Os resultados obtidos estão 

patentes no Quadro 33: 

 

Quadro n.º 33: Mostras de projectos em 2005/2006 

Actividade Autarquias  

Divulgação na agenda cultural, no sitio da Câmara  Maia 

Semana cultural Arouca 

Agenda cultural, comunicação social, cartazes, boletim informativo Trofa 

Festas finais de cada projecto organizado Santa Maria da Feira 

Cada Escola organiza a sua festa com o apoio da autarquia; 
comunicação social; sitio web da autarquia; “Cidade no Jardim” 

S. João da Madeira 

Mostra dos projectos de ambiente aos parceiros; apresentação do 
“Porto de Crianças” no inicio do ano lectivo aos parceiros. 

Porto 

Semana da Acção Social; worshops “Desafios para a coesão 
social” e “crianças em risco”; Feira da AMAVE 

Santo Tirso 

Feira do Associativismo local Espinho 

 

Apenas 8 Câmaras Municipais citam algumas actividades de divulgação 

dos projectos organizados à comunidade educativa. Apesar de considerarmos 

as actividades do Porto, estas realizam-se no inicio do ano lectivo – antes dos 
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projectos serem desenvolvidos – não servindo como balanço ou apresentação 

de resultados. A Câmara da Maia e da Trofa não referem qualquer actividade 

específica, optando pela divulgação via Internet, comunicação social, cartazes, 

agendas culturais. De destacar o caso de Santa Maria da Feira, que apresenta 

uma actividade final de cada projecto, aberta à comunidade. 

 

 

5.2- Caracterização dos Projectos sócio-educativos de responsabilidade 

municipal 

 

De seguida, passamos à caracterização dos projectos sócio-educativos 

de responsabilidade municipal, tendo como base a planificação dos respectivos 

projectos e programas. 

Catalogamos os programas da seguinte forma: 

� Programas sócio-educativos organizados pela autarquia para as escolas 

no horário curricular; 

� Programas sócio-educativos organizados pela autarquia para as escolas 

no horário extra-curricular; 

� Programas sócio-educativos organizados pela autarquia para o público 

não-escolar; 

� Actividades pontuais. 

 

 

5.2.1- Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia para 

as escolas no horário curricular 

 

Apesar dos Municípios de Portugal não terem competências directas na 

componente lectiva das escolas, cabendo esse papel ao Ministério da 

Educação, verificamos que são muitas as Câmaras Municipais que organizam 

programas e projectos desenvolvidos no interior das salas de aula no horário 

curricular. Todas as autarquias, com excepção de Arouca, apresentam 

projectos no horário curricular, correspondendo a 93% da AMP. 
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Foram referidos 58 projectos, a maioria dos quais de educação para a 

cidadania (28%), seguindo-se a educação ambiental (17%).  

 

 

Quadro n.º 34: Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia para as 

escolas no horário curricular 

 

Área N.º de Projectos Autarquias 

Educação para a cidadania 17 Gondomar, Trofa, SMFeira, Espinho, 

Valongo, Porto. 

Educação ambiental 10 Trofa, SMFeira, PVarzim, SJMadeira. 

Promoção da leitura 8 Trofa, PVarzim, Espinho. 

Expressão físico-motora 7 VConde, Trofa, SMFeira, PVarzim, 

SJMadeira, Gondomar. 

Sucesso educativo 7 Matosinhos, Maia, VConde, SMFeira, 

SJMadeira. 

Educação para a Saúde 4 Trofa, SMFeira, Espinho. 

Expressão artística 2 SJMadeira, VN Gaia, 

Tecnologias de Info. e 

Comunicação 

2 Matosinhos, SMFeira. 

Recreio e lazer 1 PVarzim 

 

 

5.2.1.1 – Educação para a cidadania 

 
Na categoria “Educação para a Cidadania”, consideramos os projectos 

que pretendem fomentar comportamentos disciplinados e o conhecimento da 

realidade patrimonial do território. Esta é a categoria com maior número de 

projectos. 

Para além disso, integramos neste item o projecto educativo “Porto de 

Crianças”, organizado pelo Município portuense, o qual, de forma integrada, 

abrange diversas áreas do conhecimento, desde a educação pela arte às 

tecnologias de informação, convergindo na cidadania dos alunos mais 

pequenos do concelho.  

Os projectos considerados encontram-se no Quadro 35. 
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Quadro n.º 35: Projectos sócio-educativos de Educação para a Cidadania 

Projecto Autarquia 

À Descoberta de Novos Horizontes Gondomar 

Uma escola, um país Trofa 

Hora do Saber Trofa 

ABC do Concelho SMFeira 

Educação na Estrada SMFeira 

Gondomar sabe voar Gondomar 

Viagem de finalistas a Lisboa Espinho 

Viagem de finalistas a Lisboa Valongo 

Porto de Crianças: Ao redor da arte Porto 

Porto de Crianças: Ao redor do nosso país Porto 

Porto de Crianças: Ao redor da literatura Porto 

Porto de Crianças: Ao redor da ciência Porto 

Porto de Crianças: Ao redor da escola e cidadania Porto 

Porto de Crianças: Ao redor da criança e segurança Porto 

Porto de Crianças: Ao redor do intercâmbio intergeracional Porto 

 

O Município do Porto, através do seu Centro de Recursos Educativos, 

desenvolve o projecto educativo municipal, intitulado "Porto de Crianças". 

Vamos nos concentrar neste projecto, considerando a sua abrangência de 

áreas disciplinares e inter-disciplinares. O objectivo é proporcionar actividades 

diversificadas como a leitura, a escrita, a arte, a ciência, a segurança, a cultura, 

a cidadania, a música, o teatro, etc. e ainda desenvolver o intercâmbio com 

outras escolas e com outras regiões do país. O projecto está pensado e é 

articulado com as actividades curriculares das crianças que frequentam as 

Escolas EB1 do Porto e procura oferecer experiências e oportunidades de 

aprendizagem diferentes.  

O projecto dura há mais de 12 anos, integrando as áreas curriculares 

que levem à integração e trabalho em parceria de diversos agentes da 

comunidade educativa. A componente formativa tem um importante enfoque, 

com o objectivo de adequar as áreas de formação às actividades do projecto. 

Participam, como parceiros, diferentes agentes educativos especialistas de: 

universidades, museus, centros de dança, academias e escolas de música, 

instituições relacionadas com o teatro, associações lúdicas, assim como outros 
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departamentos e pelouros da Câmara Municipal do Porto, agentes da polícia 

municipal e PSP, bombeiros, universidades seniores, idosos voluntários, 

empresas, etc.. Existe um web-site com um “Banco de Experiências 

Pedagógicas” (http://bep.cco.pt) que tem como objectivo principal partilhar e 

difundir experiências pedagógicas dos diferentes agentes educativos incluídos. 

O projecto é anual, distribuindo-se ao longo do ano lectivo de Outubro a Junho.  

“Porto de Crianças” tem os seguintes objectivos gerais:  

a) Apoiar os projectos educativos e experiências pedagógicas da 

turma/escola/agrupamento; 

b) Disponibilizar meios técnicos e humanos para actividades de 

enriquecimento curricular; 

c) Emprestar um contributo decisivo para a inovação e mudança; 

d) Tornar o ensino das disciplinas curriculares mais aliciante;  

e) Tornar as artes uma ferramenta de ajuda no processo educativo e no 

possível despiste de talentos. 

 

 

Passamos à abordagem de cada programa integrante no “Porto de 

Crianças”. 

“Ao redor do nosso país – momentos e espaços mágicos” tem como 

objectivo específico “ajudar a formar uma consciência cívica e de cidadania nas 

crianças, tornando-as conscientes do seu lugar no mundo, em especial do seu 

País, da sua cultura”.  

“Ao Redor da Arte” tem como objectivos “dar a conhecer o nosso 

Património, responsabilizar as crianças pela sua preservação”; “Ao Redor da 

Literatura” pretende “criar espaços de ouvir, contar, ler, criar, partilhar; contar 

histórias às crianças, tornando-as em bons leitores”; Os objectivos de “Ao redor 

da ciência” são criar na criança o espírito de investigar e experimentar; “Ao 

redor da escola e cidadania” pretende “fomentar práticas e actividades cuja 

finalidade é tornar as crianças melhor preparadas para participar activamente 

na vida democrática, através da assunção e do exercício dos seus direitos e 

responsabilidades sociais”. O projecto inclui debates na Assembleia Municipal 

e na Câmara Municipal, bem como o programa “A Sida e a Criança” que inclui 

seminários orientados por equipas especialistas na abordagem do tema; “Ao 
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redor da criança e a segurança” pretende “prevenir a ocorrência de riscos 

colectivos resultantes de acidentes graves, de catástrofes ou de calamidades; 

atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos (no caso da ocorrência das 

situações anteriormente referidas); e socorrer e assistir as pessoas em perigo.” 

“Ao redor do intercâmbio intergeracional” tem como objectivos “valorizar o 

conhecimento e a partilha de experiências entre as diferentes gerações, 

aproximar gerações e trabalhar o diálogo. Os conteúdos passam pelo contar de 

histórias vividas, partilhadas, inventadas, participadas, recriadas, experiências 

de vida e fotografia. Proporcionar a troca de experiências pedagógicas com 

outros países é um dos objectivos de “Ao redor de contactos com outros 

países, outras cidades”. Para alem disso, procede-se à divulgação de projectos 

europeus que estimulem a participação activa e aprendizagens constantes. O 

uso das TIC tem muito destaque neste projecto, graças a conteúdos que 

passam pela troca de contactos com outras cidades e países.  

A avaliação destes projectos do Porto é feita de forma externa, através 

de protocolos com Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação e Instituto 

estudos da criança.  

Diversos indicadores ficaram por responder, nomeadamente os 

conteúdos de vários projectos, papel do professor titular, duração dos projectos 

e número de sessões, e formas de monitorização. 

Passemos aos projectos apresentados pelas restantes Câmaras 

Municipais no capítulo da Educação para a Cidadania. 

Assim, parece-nos de relevar a preocupação demonstrada em promover 

o conhecimento do meio, patente em Gondomar em SMFeira, bem como as 

instituições europeias, no projecto da Trofa.  A educação rodoviária apenas foi 

mencionada em SMFeira, como um projecto que devia ser multiplicado pelos 

demais Municípios. 

Estes projectos são realizados para o 3.º e 4.º anos do 1.º CEB 

(respectivamente “ABC…” e “Educação na Estrada”), Jardins-de-infância e 1.º 

CEB (“ À Descoberta de Novos Horizontes”), 1.º e 2.º CEB (“Hora do Saber”), 

todo o 1.º CEB (“Uma escola, um país”) e 4.º ano (Valongo e Gondomar sabe 

voar). 

A Câmara de Gondomar não referiu os conteúdos dos seus projectos.  
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Mais uma vez se demonstra o pouco planeamento demonstrado para 

fazer do professor titular uma peça-chave no desenvolvimento de projectos em 

horário curricular, quando se afirma que o docente é “mediador”, ou 

“acompanhante”. 

De destacar, pela negativa, o facto de nenhum Município ter referido as 

formas de monitorização. 

Para a avaliação, quatro Municípios recorrem aos inquéritos e 

Gondomar aos “registos das crianças e dos professores, preenchendo um 

caderno pedagógico criado para o efeito”.  

Por fim, refira-se que Espinho não respondeu a qualquer um dos 

indicadores. Valongo não referiu os Recursos, Formas de avaliação, Parcerias 

e Formas de monitorização. 

 

5.2.1.2 – Educação ambiental 

 

Esta é uma categoria com um grande número de referências (Quadro n.º 

36). Contudo, os 10 projectos são organizados por apenas 4 Câmaras 

Municipais. Verificamos que sete projectos se destinam ao 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, e três deles também a outros níveis de ensino. A educação para a 

reciclagem e os 3 R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar – estão no topo das 

prioridades destes projectos. 

 

Quadro n.º 36: Projectos sócio-educativos de Educação Ambiental 

Projecto Autarquia 

A Floresta SMFeira 

Agenda 21 Escolar SJMadeira 

Compostagem na Escola PVarzim 

Habitat Escolar Trofa 

Liga-te à Energia Trofa 

O Feirinhas descobre a água SMFeira 

Oficinas de reutilização e reciclagem PVarzim 

Reciclar é ganhar Trofa 

Sessões Temáticas PVarzim 

Vamos aprender a reciclar! SMFeira 

 



 

 

 

 

 157 
 

Dos objectivos destaca-se a sensibilização as crianças para a redução 

dos resíduos, triagem, reciclagem e destino final correcto (Trofa); 

sensibilizar/motivar as crianças/jovens para a defesa do meio ambiente e 

proporcionar a pratica de actividades expressão plástica e criativa (Póvoa de 

Varzim); incentivar as escolas a olharem de forma multidisciplinar para um 

conjunto de oito temas ligados ao desenvolvimento sustentável (S. João da 

Madeira); Aumentar a taxa da recolha selectiva no concelho, sensibilizar para a 

política dos 3 “R” e promover boas práticas ambientais, nomeadamente no que 

diz respeito à separação dos resíduos e à utilização dos ecopontos e 

ecocentros (Santa Maria da Feira). Mas também despertar as crianças para a 

temática ambiental da energia, promovendo a sua correcta utilização, evitando-

se os desperdícios e as suas perdas (Trofa); Valorizar o espaço verde das 

escolas, transformando o jardim num espaço repleto de actividades e de seres 

vivos (Trofa); Compreender a importância do recurso da água, utilizar melhor o 

recurso da água e perceber os problemas provocados pela poluição da água 

(SMFeira) e relacionar a variedade morfológica das plantas com a diversidade 

dos ambientes, observar e identificar as principais espécies florestais da região, 

conhecer algumas formas de prevenção de incêndios florestais (SMFeira). 

Tratando-se de projectos a decorrer no horário curricular, e sobretudo no 

1.º Ciclo do Ensino Básico onde o ensino é monodocente e por isso o professor 

tem um papel fundamental, notamos que o seu papel nos projectos municipais 

não é muito relevante. Na Trofa o papel do professor titular é de “Adaptação 

dos temas abordados ao programa”; na Povoa de Varzim é de 

“acompanhamento da actividade”; em Santa Maria da Feira os professores 

são”facilitadores” e S. João da Madeira é o único município que refere que o 

professor é o “dinamizador principal”. 

No que diz respeito à duração dos projectos, todos os projectos 

decorrem ao longo do ano lectivo, em datas a agendar com as escolas.  

No que concerne aos locais de realização, todos decorrem directamente 

nas escolas, com excepção dos projectos “Vamos aprender a reciclar” e “A 

Floresta” de SMFeira que, para alem das escolas, têm sessões na empresa 

“Suldouro” e numa mata local, respectivamente.  
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Relativamente aos recursos, os técnicos e equipamentos da Câmara são 

privilegiados nestes projectos. Ao nível de parcerias, as autarquias no geral 

não organizam estes projectos de forma isolada, privilegiando o apoio técnico 

externo.  

A avaliação dos projectos é uma questão fundamental em qualquer 

projecto, e muitas vezes esta é uma área descurada. Nos projectos de 

educação ambiental referenciados, os da Trofa e Santa Maria da Feira são 

avaliados através de inquéritos aos docentes. “Compostagem na escola”, da 

Póvoa de Varzim, é avaliado pelo número de escolas aderentes e por 

inquéritos no início do ano. Em SJMadeira é da competência do 

professor/educador titular. Finalmente, não é referido o instrumento de 

avaliação nos projectos “Oficinas de reutilização e reciclagem” e “sessões 

temáticas” da Póvoa.   

Por fim, quisemos aferir as formas de monitorização dos projectos. A 

maioria dos projectos não tem qualquer referência a este item. Exceptua-se o 

projecto “Compostagem na Escola” da Póvoa que conta com visitas às escolas 

de técnico da autarquia; o projecto “Agenda 21 Escolar” de SJMadeira tem o 

acompanhamento de Técnica Superior de Engenharia do Ambiente; e “Vamos 

aprender a reciclar”, de SMFeira monitoriza o programa através dos 

indicadores da recolha selectiva. 

 

 

5.2.1.3 – Promoção da leitura 

 

Integramos nesta categoria os projectos que propõem promover o livro e 

a leitura, desenvolvendo hábitos de leitura, num total de oito propostas de três 

autarquias, concretamente Espinho, Póvoa de Varzim e Trofa (Quadro n.º 37). 
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Quadro n.º 37: Projectos sócio-educativos de Promoção da leitura 

Projecto Autarquia 

Biblioteca Activa PVarzim 

Caixinha dos Contos PVarzim 

Encontro Lusófono de Literatura Infanto-Juvenil Trofa 

Hora do Conto Trofa 

Hora do Conto PVarzim 

Hora do Conto Espinho 

Leituras do Ave – Oficinas de animação de leitura continuada Trofa 

Passagem de Testemunho PVarzim 

 

Os objectivos destes projectos passam pela promover da expressão oral 

e alargar a competência comunicativa, criar hábitos de leitura, recriar o texto e 

desenvolver o espírito de análise, de síntese e o sentido crítico.   

Ao nível de conteúdos, destaca-se o projecto da Trofa, com uma 

vertente de lusofonia. 

Os projectos privilegiam, como público-alvo, o 1.º Ciclo, mas também os 

Jardins-de-infância (Leituras do Ave, Trofa; Hora do Conto, Caixinha dos 

Contos e Biblioteca Activa, PVarzim, Espinho), o 2.º CEB (Hora do Conto, 

Trofa) e todos os graus de ensino (Encontro Lusófono, Trofa).  

O papel do professor titular foi apenas referenciado pela Trofa, sendo o 

de “Motivação e acompanhamento da turma/sugestões de abordagem dos 

conteúdos, adequando-os ao projecto de turma”.  

A duração dos projectos em análise neste item privilegiam as datas a 

acordar com as escolas ao longo do ano lectivo. O projecto “Leituras do Ave” 

anuncia que a sua duração é por dois anos lectivos.  

Todos os projectos decorrem nas escolas e/ou nas bibliotecas 

municipais 

Todos os projectos decorrem nas escolas e/ou nas bibliotecas 

municipais. 

Foram-nos referenciadas parcerias nos projectos “Encontro Lusófono de 

Literatura Infanto-Juvenil”, concretamente a Embaixada de Timor, e nas 

“Leituras do Ave”: ADRAVE, CCDRN, IPLB, DREN, Instituto de Educação da 
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Universidade Católica, Biblioteca Municipal de Braga, Câmaras Municipais de 

Fafe, Famalicão, Guimarães, STirso e Vizela.  

Na avaliação dos projectos, são privilegiados os inquéritos aos 

participantes e uma comissão de acompanhamento (“Leituras do Ave”). Na 

Povoa de Varzim, avalia-se através do “diálogo com as crianças e docentes”. 

Finalmente, encontramos as formas de monitorização apenas nos 

projectos da Póvoa de Varzim, mais concretamente o “Acompanhamento 

directo das actividades”.  

Espinho não refere recursos, papel do professor titular, avaliação, 

monitorização e parcerias.  

 

5.2.1.4 – Expressão Físico-motora 

 

Integramos nesta categoria os projectos que propõem desenvolver 

acções facilitadoras da prática curricular disciplinar Educação e Expressão 

Físico-motora (Quadro 38).  

São sete os projectos que encontramos nesta categoria, promovidos por 

seis autarquias. 

 

Quadro n.º 38: Projectos sócio-educativos de Expressão Físico-motora 

Projecto Autarquia 

Iniciação à natação Gondomar 

Aprender a nadar Trofa 

De pequenino se torce o pepino PVarzim 

Escola em Movimento SMFeira 

Expressão e Educação Físico-motora Trofa 

Expressão e Educação Físico-motora SJMadeira 

Natação e Iniciação ao futebol; “Gira-vólei” Vila do Conde 

 

A introdução das Expressões nas Escolas pode contribuir para a 

igualdade de oportunidades de acesso e sucesso educativos, ao ser 

desenvolvido “um conjunto de estratégias e actividades concebidas e 

realizadas na escola no âmbito curricular e extracurricular (...) para que os 

alunos adquiram os conhecimentos e as competências e desenvolvam as 
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capacidades, atitudes e valores consagrados nos currículos em vigor”. 

(FELIZARDO, 1991, p.7). No fundo, pretende-se que o aluno adquira 

“compreensão de si e dos outros, capacidades de relacionamento com os seus 

grupos de inserção (...), domínio da informação científica, cultural e tecnológica 

utilizável, domínio de instrumentos que possibilitem o acesso à sua formação e 

criatividade (...) ”. (Idem, p. 13) 

O desenvolvimento das Expressões na Escola (BARRET, 1999, p. 12) 

“permite algumas esperanças sobre a revivescência do senso criativo no nosso 

país.” E os mesmos autores vão mais longe: 

“Uma pedagogia de Expressão pode ajudar a construir múltiplas partes entre a arte e o 

ensino e favorecer assim o desabrochar dos jovens que nos são confiados e que 

passam na escola uma considerável parte do seu tempo. (...) Neste sentido, ela partilha 

das intenções da finalidade geral da Educação que é o desenvolvimento global da 

personalidade da criança”. (ibidem). 

A Expressão Motora, por seu turno, e segundo RUA (2000, p. 63), “pode 

assumir uma enorme importância para a aquisição de conceitos lógico-

matemáticos.” 

As Câmaras Municipais, ao promoverem estes programas, pretendem 

colmatar o facto das escolas do 1.º Ciclo não assumirem, por si, sobretudo por 

falta de recursos especializados, a área da expressão físico-motora. Assim, 

procedem à contratação de professores de educação física que irão, eles 

mesmos com o apoio do professor titular, leccionar esta área curricular.  

Ao ler os projectos, concluímos que os seus objectivos passam por 

proporcionar a todas as crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 

anos de idade um contacto com a expressão e educação físico-motora de 

forma activa e actual, desenvolvendo o espírito de grupo e a 

prática/aprendizagem destas modalidades. 

Relativamente ao público-alvo, a generalidade dos projectos de 

expressão físico-motora desenvolve-se para os quatro anos de escolaridade do 

1.º Ciclo do Ensino Básico. O de Vila do Conde tem também uma variante de 

“Gira-Vólei” para o 2.º Ciclo do Ensino Básico. O da Trofa abrange de igual 

modo o Pré-Escolar. No que diz respeito aos programas de Natação, 

depreende-se pelos documentos enviados que em Vila do Conde os 4 anos de 

escolaridade do 1.º CEB são abrangidos, que na Trofa “Aprender a Nadar” 
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envolve apenas o 1.º e 2.º anos, e que em Gondomar “ Iniciação à Natação ” é 

para o 3.º ano do 1.º CEB. 

No que diz respeito aos conteúdos dos diversos programas, as 

autarquias direccionam as temáticas para o programa do 1.º CEB. Vila do 

conde acrescenta que os alunos participam também “em provas desportivas e 

intercâmbios entre os diversos estabelecimentos de ensino do concelho”. 

A duração dos programas é anual, e de um semestre em Gondomar.  

O professor titular – monodocente no 1.º CEB – tem nestes programas 

um papel de apoio (VConde e PVarzim), de leccionação das aulas (Trofa), de 

incentivo aos alunos (Trofa – natação), de coadjuvação (SJMadeira), de 

mediador (SMFeira) e de acompanhamento (Gondomar). 

As aulas decorrem em todos os municípios nas próprias escolas do 1.º 

Ciclo, acrescentado algumas colectividades (PVarzim) e as piscinas municipais 

em todos os programas de Natação. 

No tocante à avaliação, os Municípios indicam os seguintes 

instrumentos: 

a) Observação directa (VConde); 

b) Inquéritos aos alunos e professores (Trofa); 

c) Observação directa, registos periódicos, reuniões e inquérito (PVarzim); 

d) Contínua pelo professor titular, em articulação com o de educação física 

(SJMadeira); 

e) Questionários de avaliação (SMFeira); 

f)  Fichas técnicas de evolução, fichas de conteúdos programáticos e 

objectivos (Gondomar). 

 

As formas de monitorização são esquecidas nalguns municípios, como 

VConde e SMFeira. Os restantes Municípios referem a equipa de coordenação 

de docentes (Trofa) e os professores de Educação Física (Gondomar, Trofa – 

Natação, PVarzim). 

Por fim, as parcerias. Os projectos com o envolvimento de parceiros 

externos aos respectivos Municípios e escolas são os que envolvem a 

Federação Portuguesa de Voleibol (VConde), a parceria da Câmara vizinha da 
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Maia (Trofa – Natação), Juntas de Freguesia e colectividades do concelho 

(PVarzim) e a Associação Gondomar Cultural (Gondomar).  

 

 
5.2.1.5 – Sucesso Educativo 

 
Na categoria de projectos para o “Sucesso Educativo”, consideramos 

aqueles que pretendem eliminar o trabalho infantil e o abandono escolar, bem 

como auxiliar os alunos com dificuldades de aprendizagem ou necessidades 

educativas especiais. 

Foram registados sete projectos, promovidos por cinco autarquias 

(Quadro 39). 

 

Quadro n.º 39: Projectos sócio-educativos para o Sucesso Educativo 

Projecto Autarquia 

Apoio Psicopedagógico SJMadeira 

Crescer a Brincar Matosinhos 

Crescer a Brincar SJMadeira 

PIEF – Programa Integrado de Educação/Formação Maia 

PIEF – Programa Integrado de Educação/Formação VConde 

Promoção do Sucesso Escolar Matosinhos 

Riscos e Traços SMFeira 

 

Os projectos são de âmbitos muito diferenciados, destacando-se a 

avaliação global de situações relacionadas com problemas de desenvolvimento 

e de dificuldades de aprendizagem, a prevenção, identificação e análise das 

causas de insucesso escolar, bem como propor medidas tendentes à sua 

eliminação; melhorar as capacidades das crianças para se tornarem 

autónomas na maneira de pensar e agir relativamente à aprendizagem. Em 

Vila do Conde, há um objectivo concreto de certificar os jovens com o 6.º ano 

de escolaridade e acompanhar as famílias na sua vertente sócio-familiar. 

Os Municípios apostam na criação de projectos com técnicos 

especializados, sobretudo na área do Serviço Social e de Psicologia, cujas 

escolas não os têm ou então os recursos existentes não têm capacidade de 

resposta para todos as necessidades. Assim, os conteúdos passam pelo 
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desenvolvimento de competências pessoais e sociais nas crianças (como a 

disciplina, a gestão de sentimentos, pensamentos e comportamentos, a auto-

estima, etc.), em complementaridade com as disciplinas curriculares.  

Tratando-se de um apoio especializado para os alunos, respectivas 

famílias e professores, questionamos qual o papel do professor-titular, tal como 

o fizemos para todas as categorias. “Activo e colaborante” e “Activo e 

dinamizador” para SJMadeira; “Implementa as actividades do programa” em 

Matosinhos (“Crescer a Brincar”); “integrante do Conselho Coordenador” na 

Maia e “interlocutor” em SMFeira. No projecto de promoção do sucesso 

escolar, em Matosinhos, “são realizadas reuniões quinzenais de discussão e 

partilha de estratégias de intervenção com os professores (consultadoria), 

promotoras de competências de leitura e escrita na sala de aula. 

Simultaneamente estas reuniões facilitam uma intervenção multidisciplinar e 

capacitação destes agentes educativos para prevenir e agir aquando de 

dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita”. Vila do Conde não 

respondeu.  

Os projectos têm duração de um ano lectivo, podendo continuar nos 

seguintes. “Crescer a Brincar” de Matosinhos e SJMadeira tem duração de 

quatro anos e o de SMFeira, três anos lectivos. 

As parcerias a destacar são, naturalmente, as escolas, em todos os 

projectos, bem como a Associação Prevenir (“Crescer a Brincar”, em 

Matosinhos e SJMadeira). Para o PIEF de Vila do Conde, a autarquia conta 

com o Ministério da Educação, Centro de Emprego da Póvoa de Varzim, ISS – 

Equipa local de Vila do Conde, PETI – EMM Porto, Associação de 

Solidariedade o Tecto, CPCJ de Vila do Conde e Centro de Saúde de Vila do 

Conde. O projecto “Riscos e Traços” de SMFeira tem como parceiros a 

Segurança Social, Instituto de Reinserção Social, Ministério da Educação, 

Comissão de Crianças e Jovens e Risco, PETI, Centro de Saúde, uma 

associação de pais e a Empresa Municipal. 

No que diz respeito à avaliação, foram encontrados os seguintes 

indicadores: 

a) Directamente pelo professor e pelos técnicos da Câmara (Apoio 

Psico-Pedagógico - SJMadeira); 
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b) Questionários Pré e Pós-teste; Reuniões mensais de avaliação. 

(Crescer a Brincar, Matosinhos); 

c) Avaliação trimestral dos alunos (Maia); 

d) Assiduidade, pontualidade, envolvimento nas tarefas, aquisição e 

desenvolvimento de competências definidas no projecto curricular 

– avaliação qualitativa e quantitativa (VConde); 

e) Grelhas de avaliação, reuniões, relatórios de execução (SMFeira). 

 

As formas de monitorização são referidas apenas nos projectos: “Apoio 

Psico-pedagógico” de SJMadeira e “Riscos e Traços” de SMFeira, os quais são 

monitorizados com os seus técnicos; e o projecto “Sucesso Escolar”, 

Matosinhos: “Follow-up no final do 2º e 3º períodos” 

 

 

5.2.1.6 – Educação para a Saúde 

 
Na categoria de projectos de “Educação para a Saúde”, consideramos 

aqueles que apresentam como finalidade contribuir para promover a aquisição 

de conceitos básicos e práticas fundamentais na área da saúde, onde se inclui 

a aquisição de hábitos de saúde saudáveis, bem como a prevenção de 

doenças. Nesta categoria podíamos ter incluído os programas de fomento 

desportivo, mas dado o número elevado de projectos, e a sua especificidade, 

decidimos inclui-los num ponto à parte (ver 5.2.1.2).  

Foram registadas quatro iniciativas, promovidas pelos Municípios de 

Espinho, Santa Maria da Feira e da Trofa (Quadro 40). 

 

Quadro n.º 40: Projectos sócio-educativos de Educação para a Saúde 

Projecto Autarquia 

Saúde Oral SMFeira 

O mês da saúde oral Espinho 

Rastreio Visual SMFeira 

Alimentar as mentes para combater a Fome Trofa 
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Os quatro projectos apresentados são de natureza distinta, embora 

todos privilegiando a Educação para a Saúde desde tenra idade. Os projectos 

de SMFeira e Espinho destinam-se aos Jardim-de-infância e 1.º Ciclo e o da 

Trofa ao 1.º Ciclo. 

Apesar da importância estratégica de projectos desta natureza, não 

encontramos uma explicação devida dos mesmos, mas sim muito resumida e 

faltando elementos fundamentais para a sua compreensão. Espinho, por 

exemplo, refere apenas que se trata de uma parceria com o Centro de Saúde e 

médicos locais, não referindo qualquer um dos outros indicadores. 

Encontramos, nos projectos, os objectivos da redução da incidência e 

prevalência da cárie dentária nas crianças escolarizada, a prevenção de 

doenças graves junto de crianças em risco e a educação para hábitos 

alimentares saudáveis.   

Ao nível dos conteúdos, consideramos o projecto da Trofa bastante 

elucidativo, ao contrario dos de SMFeira. 

No tocante à duração, local de realização, papel do professor titular e 

recursos, os três projectos decorrem nas salas de aula ao longo do ano lectivo; 

na Trofa são mais concretos e especificam “um trimestre”. O professor em 

Santa Maria da Feira é “mediador” e na Trofa “adapta os temas abordados ao 

programa”.  

Santa Maria da Feira tem duas parcerias estratégicas com os 

organismos locais de saúde, concretamente o Centro de Saúde, para o 

projecto de Saúde Oral, e com o Hospital de S. Sebastião, para o projecto de 

Rastreios visuais. Trofa não cimentou parcerias.  

No capitulo da avaliação, são referidos nos três projectos os 

“questionários” e nas formas de monitorização, não nos são dados elementos 

na Trofa. Santa Maria da Feira refere que monitoriza estes programas com 

“animação”, sem nos dar qualquer outro elemento.  
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5.2.1.7 – Expressão artística 

 

Na categoria de projectos de “Expressão Artística”, consideramos 

aqueles que pretendem contribuir para o exercício sistemático e continuado 

das expressões artísticas, enquanto áreas curriculares de carácter obrigatório 

em todos os ciclos do Ensino Básico. 

Duas autarquias promovem projectos desta natureza, ambos de 

educação musical, tal como podemos verificar no Quadro n.º 41.  

 

Quadro n.º 41: Projectos sócio-educativos de Expressão artística 

Projecto Autarquia 

Educação Musical SJMadeira 

Expressão musical VN Gaia 

 

Apesar desta ser uma área curricular cuja docência pertence ao 

professor-titular do 1.º Ciclo, muitas escolas não oferecem esta “disciplina” por 

falta de recursos humanos especializados. Assim, as Câmaras de Vila Nova de 

Gaia e S. João da Madeira contratam directamente professores de educação 

musical para estes ministrarem esta área a todos os alunos do 1.º CEB. 

Ambas as autarquias seguem, em termos de conteúdos, os constantes 

no programa oficial do 1.º CEB, sendo as aulas leccionadas directamente nas 

salas de aula das escolas EB1 ao longo de todo o ano lectivo. 

O professor titular tem um papel preponderante em ambos os projectos: 

“Activo, o professor titular é coadjuvado pelo de Ed. Musical (SJMadeira); 

“Responsável pela avaliação/organização/apoio ao monitor/continuidade das 

actividades noutros tempos lectivos” (VNGaia). 

Ambos os projectos têm apenas a parceria das escolas e como recursos 

material didáctico e os professores contratados pelas autarquias. 

Em termos de avaliação, VNGaia releva as “fichas sumativas, a 

avaliação contínua e a participação” e SJMadeira delega essa responsabilidade 

no professor titular, em articulação com o de educação musical”.  

Os projectos são monitorizados em SJMadeira pelos “professores de 

Educação Musical contratados pela Câmara” e em VNGaia pelo “professor 
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titular, através das visitas do coordenador do projecto e por reuniões com 

monitores e com professores”.  

 

5.2.1.8 – Tecnologias de Informação e Comunicação 

 
Na categoria de projectos de “Tecnologias de Informação e 

Comunicação”, consideramos aqueles que promovem o uso dos meios 

informáticos ao serviço do ensino e da aprendizagem. Foram apresentados 

dois projectos, organizados por Matosinhos e SMFeira (Quadro n.º 42). 

 

 

Quadro n.º 42: Projectos sócio-educativos de Tec. de Informação e Comunicação 

Projecto Autarquia 

Competências Básicas em TIC  Matosinhos 

Software Educativo SMFeira 

 

O projecto de SMFeira está pouco estruturado, faltando diversos 

elementos fundamentais para a sua compreensão, como se pode constatar 

pelos documentos enviados. 

Em termos de conteúdos, SMFeira refere que o seu projecto abrange as 

áreas de “matemática, língua portuguesa e estudo do meio” e Matosinhos vai 

mais longe, referindo as diversas fases do projecto, denotando uma maior 

preocupação com o respectivo planeamento. 

O professor-titular de turma tem, pois, intervenções diferentes em ambos 

os projectos: em SMFeira é “mediador” e em Matosinhos “colabora na 

implementação/formação das actividades do programa”. 

No tocante a duração, público-alvo, local de realização e recursos 

afectos aos programas, ambos direccionam-se para o 1.º Ciclo, em Santa 

Maria da Feira para os quatro anos de escolaridade em Matosinhos para o 3.º 

e 4.º anos. Sendo a duração de 1 ano lectivo em SMFeira e de 2 em 

Matosinhos.  

No que concerne às parcerias, SMFeira não as tem e Matosinhos 

colabora com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  
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Das formas de monitorização, temos referências à “Animação” da 

Câmara de SMFeira e a “reuniões periódicas” em Matosinhos. 

Finalmente, “questionários” é o instrumento usado em SMFeira para 

avaliar o seu programa, enquanto em Matosinhos apostam nos “portfólios 

digitais de turma e a atribuição de diplomas de competências básicas em 

Tecnologias de Informação e Comunicação”.  

 

5.2.1.9 – Recreio/Lazer 

 

Não obstante tratar-se de uma categoria de projectos curriculares, 

incluímos o item “Recreio/Lazer” por entender que o desenvolvimento integral 

da criança também carece de momentos puramente lúdicos.  

Daí a inclusão de um projecto organizado pelo Município da Póvoa de 

Varzim, concretamente o “Ciclo de Vídeo”. (Quadro n.º 43) 

 

Quadro n.º 43: Projectos sócio-educativos de recreio/lazer 

Projecto Autarquia 

Ciclo de Vídeo PVarzim 

 

 

Este é um projecto cujo público-alvo são as crianças de creche, 

educação pré-escolar e 1.º Ciclo, notando-se a preocupação pela escolha de 

filmes de acordo com a faixa etária. A avaliação é feita através “do comentário 

das crianças” e a monitorização através de um “acompanhamento directo da 

iniciativa”. Parcerias não são mencionadas. 
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5.2.2- Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia para 

as escolas no horário extra-curricular 

 

No horário extra-curricular, ou seja, após o final do tempo lectivo e até à 

saída dos alunos da Escola, há diversas autarquias que promovem programas 

de ocupação deste período do dia. Das 14 autarquias da AMP, são 

precisamente onze as autarquias com projectos no horário extra-curricular. 

Foram referidos 33 projectos, destacando-se os de ensino de línguas 

estrangeiras e de educação para a cidadania. 

No Quadro 44 temos uma panorâmica dos projectos considerados: 

 

Quadro n.º 44: Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia para as 

escolas no horário extra-curricular 

 

Área Número de Projectos Autarquia 

Ocupação de tempos livres 8 Matosinhos, PVarzim, SMFeira, 

STirso, VConde. 

Ensino Línguas estrangeiras 7 SJMadeira, PVarzim, SMFeira, 

Gondomar, VNGaia, Matosinhos, 

Valongo. 

Expressão físico-motora 6 Trofa, Valongo. 

Educação para a cidadania 4 SMFeira, Trofa, SJMadeira. 

Educação para a Saúde 3 SJMadeira, Trofa. 

Expressão artística 2 VConde. 

Promoção da leitura 1 Trofa. 

Sucesso Educativo 1 Matosinhos. 

Tecn. de Info. e 

Comunicação 

1 Maia. 

 

 

5.2.2.1- Ocupação de Tempos Livres 

 

Na categoria “Ocupação de Tempos Livres” consideramos os projectos 

organizados de forma permanente e sistemática de ocupação dos alunos após 

o final das actividades lectivas. 
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Cinco Câmaras Municipais têm sete projectos desta índole, tal como se 

pode verificar no Quadro n.º 45: 

 

Quadro n.º 45: Projectos sócio-educativos de Ocupação de Tempos Livres 

Projecto Autarquia 

Escola a Tempo Inteiro Matosinhos 

Centro de Promoção Educativa SMFeira 

Oficina de ideias SMFeira 

Cursos de Informática/Torneios VConde 

Acções sócio-educativas PVarzim 

Actividades de Tempos Livres VConde 

Aprender Brincando STirso 

+ Ritmo STirso 

 

A Câmara de Matosinhos antecipou nalguns meses, como projecto-

experimental, o programa de enriquecimento curricular instituído pelo Ministério 

da Educação para o ano lectivo seguinte, ou seja, 2006/2007. Por seu turno, a 

Câmara de SMFeira tem dois espaços distintos, onde desenvolve um 

programa, género “ATL” para crianças com dificuldades de aprendizagem e 

também económicas; VConde tem dois projectos de ocupação das ferias de 

Verão com actividades diversas; PVarzim e STirso ocupam durante todo o ano 

as crianças e jovens moradores nos agrupamentos habitacionais camarários e 

população em geral. 

Para além da ocupação de tempos livres, nota-se uma preocupação 

redobrada na redução das dificuldades de aprendizagem dos alunos, bem 

como apoio sócio-educativo. 

O papel do professor titular não é referido em SMFeira, STirso, VConde 

e PVarzim. Em Matosinhos é de supervisão e programação. 

Todos os projectos contam com técnicos especializados e animadores, 

sendo estes, para além dos materiais, os recursos mais usados.  

STirso não refere parcerias; Matosinhos conta com os Agrupamentos de 

Escolas, Ministério da Educação, Monitores, Professores de outras áreas de 

ensino; SMFeira com a Associação Pelo Prazer de Viver e a Segurança Social; 

PVarzim: Segurança Social, Centros Sociais, CPCJ, IRS, Juntas de Freguesia 



 

 

 

 

 172 
 

e associações locais; VConde (cursos de informática…) não são referidas 

parcerias e no projecto (Actividades de Tempos Livres) colaboração da 

Associação de Desportos de Vila do Conde, Clube Fluvial Vilacondense, 

Escola EB2/3 Júlio Saúl Dias, Junta de Freguesia de Vairão, Grupo Desportivo 

4 Caminhos, Centro Paroquial de Caxinas, Escuteiros das Caxinas e empresas 

diversas. 

No tocante à avaliação, STirso refere a “Investigação-Acção 

Participativa”; Por seu lado, SMFeira e PVarzim recorrem a “fichas de avaliação 

e relatórios” e Matosinhos acrescenta: “Criação de um espaço de avaliação 

formadora, que privilegie um balanço sério e rigoroso, evidenciando pontos 

fortes e fracos, bem como a identificação de situações exemplares dos 

projectos em curso”. VConde analisa a participação e adesão das crianças e 

jovens, opiniões expressas pelos pais, fichas de opiniões/sugestões, taxa de 

frequência de utilizadores no Centro de Actividades. 

Por fim, as formas de monitorização: SMFeira refere a “animação”, não 

especificando de facto quais as formas de monitorização. Matosinhos aposta 

na “constituição de um observatório externo”. PVarzim refere “reuniões 

periódicas com os técnicos responsáveis” e STirso assegura a monitorização 

com os “Técnicos de Intervenção Social da Câmara Municipal”. VConde omite. 

 

 

 

5.2.2.2- Ensino de Línguas estrangeiras 

 

Apesar de sabermos que todos os Municípios promovem projectos de 

ensino de inglês no 3.º e 4.º anos de escolaridade, em horário pós-lectivo, 

apenas sete mencionaram este projecto nos questionários. São eles (Quadro 

n.º 46) 
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Quadro n.º 46: Projectos sócio-educativos de Ensino de Línguas estrangeiras 

Projecto Autarquia 

Programa de Gener. do Ensino de Inglês Gondomar 

Generalização do Ensino do Ensino de Inglês Matosinhos 

Programa de Inglês no 1º CEB PVarzim 

Programa de Inglês no 1º CEB SJMadeira 

Programa de Inglês no 1º CEB SMFeira 

Programa de Gener. do Ensino de Inglês VNGaia 

Programa de Gener. do Ensino de Inglês Valongo 

 

Permitir desenvolver competências e fomentar o interesse pela 

aprendizagem desse idioma ao longo da vida, bem como aumentar a 

competitividade dos trabalhadores e da economia portuguesa, são em geral os 

objectivos dos projectos desenvolvidos. Relativamente aos conteúdos, a 

generalidade dos municípios reporta-se para as normas emitidas pelo 

Ministério da Educação.  

Numa actividade extra-curricular, o papel do professor-titular torna-se 

por vezes pouco claro e compreendido, tendo em conta que este muitas vezes 

não está fisicamente presente. No projecto do Ensino do Inglês o titular da 

turma “articula e coordena as actividades” (Gondomar), “supervisiona e 

programa as actividades” (Matosinhos e SJMadeira) e é “mediador” (SMFeira). 

PVarzim, Valongo e VNGaia não respondem. 

Os Agrupamentos de Escolas e o Ministério da Educação são as 

parcerias unânimes, tendo Gondomar acrescentado a “Federação das 

Associações de Pais do Concelho de Gondomar”.  

No que diz respeito à avaliação do programa, os Municípios privilegiam a 

avaliação formativa, as fichas e os testes. Tratando-se de uma actividade extra-

curricular e por esse facto eminentemente lúdica, pomos em causa a opção de 

testes de avaliação, como nos foi referido. 

Finalmente, as formas de monitorização por parte das Câmaras fazem-

se sobretudo através dos professores de inglês contratados para o efeito. Vila 

Nova de Gaia acrescentou as “visitas da coordenadora do programa”, PVarzim 

“as reuniões periódicas com os professores que leccionam a disciplina” e 
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Matosinhos refere que esta é “efectuada pela Câmara Municipal em articulação 

com os coordenadores da disciplina de Inglês do 2º Ciclo do Ensino Básico”. 

 

5.2.2.3- Expressão físico-motora 

 

Todos os projectos de Expressão físico-motora realizados no horário 

extra-curricular são organizados na Trofa e Valongo. São precisamente quatro 

as propostas da Trofa e duas de Valongo (Quadro 47):  

 

Quadro n.º 47: Projectos sócio-educativos extra-curriculares de Expressão físico-

motora 

Projecto Autarquia 

Gira Vólei Trofa 

Mini Basquetebol Trofa 

Centros Municipais de Formação Desportiva Trofa 

Jogos Juvenis Concelhios – Trofíadas 2006 Trofa 

Iniciação ao andebol Valongo 

Natação Valongo 

 

Os projectos da Trofa têm como público-alvo alunos do 3.º e 4.º ano 

(“Gira Vólei” e Mini-Basquetebol), alunos 3º e 4º anos do 1º CEB e alunos do 2º 

e 3º CEB e Ensino Secundário (“Centros Municipais de Formação Desportiva”) 

e os Jogos Juvenis Concelhios são para jovens dos 8 aos 16 anos, e 

respectivos encarregados de educação. Pretendem, como objectivos, 

desenvolver o gosto pela prática da Actividade Física e Desporto, ocupar os 

tempos livres de uma forma saudável, diversificar a oferta desportiva do 

concelho e envolver e incentivar as Associações Desportivas, para que no 

futuro criem núcleos/grupos destas modalidades, que mais tarde podem 

enveredar pela vertente federada.  

 

 

5.2.2.4- Educação para a cidadania 

 

Agrupamos nesta categoria os projectos organizados no horário extra-

curricular, mas que pretendem envolver diferentes grupos de cidadãos de uma 
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forma activa e actuante. Assim, temos quatro diferentes projectos promovidos 

por três Câmaras Municipais (Quadro 48):  

 

Quadro n.º 48: Projectos sócio-educativos extra-curriculares de educação para a 

cidadania 

Projecto Autarquia 

Clube dos Avós SMFeira 

Eu e a Sociedade Trofa 

Formação Parental e Cívica SJMadeira 

Escola da Família SMFeira 

 

Trata-se de quatro projectos com objectivos distintos, que denotam uma 

preocupação na inserção dos indivíduos na sociedade. É o caso da formação 

parental de SMFeira e SJMadeira, que pretende enriquecer conhecimentos de 

pais e encarregados de educação, através da partilha de experiências e do 

aprofundamento de temas-chave da infância e adolescência. De registar de 

igual modo o envolvimento intergeracional, mau grado se limitar a um único 

projecto. 

O professor, nestes projectos, é mediador ou limita-se a divulgar as 

iniciativas. Todos decorrem em estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo e do 

2.º e 3.º Ciclo (este ultimo apenas o “Escola da Família”) e Jardins-de-infância 

(“Clube dos Avós”). 

O projecto da Trofa tem a duração de 4 meses e em SJMadeira “as 

sessões são agendadas e calendarizadas de acordo com as inscrições”. Em 

SMFeira não é referida a duração exacta.  

A avaliação é feita através de questionários; em SJMadeira “a Avaliação 

é contínua, dependendo de cada formador”. 

Apenas o projecto de SJMadeira conta com parcerias, concretamente a 

Escola de Pais Nacional. 

As formas de monitorização não são precisas em qualquer um dos 

projectos.  
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5.2.2.5- Educação para a Saúde 

 

Agrupamos na categoria de “Educação para a Saúde”, os projectos que 

pretendem incutir estilos de vida saudáveis, bem como a prevenção de 

doenças. (Quadro 49). 

Foram apresentados três projectos, promovidos por dois Municípios.  

 

Quadro n.º 49: Projectos sócio-educativos extra-curriculares de Educação para a 

Saúde 

Projecto Autarquia 

Nós Jovens SJMadeira 

Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências Trofa 

Educar para a Saúde Trofa 

 

“Educar para a Saúde” da Trofa é para alunos do 1.º CEB, a realizar nas 

instalações de uma clínica; O Plano Municipal da mesma autarquia tem como 

público-alvo crianças e jovens do 1º, 2º e 3º ciclos, pais, auxiliares de acção 

educativa e professores, sendo as actividades desenvolvidas em escolas; e o 

de SJMadeira para alunos e pais do 3.º CEB, com actividades a realizar 

também em escolas. Os dois primeiros projectos têm duração anual, e o 

terceiro de seis meses. 

O diagnóstico e tratamento precoce de patologias que influenciam o 

rendimento escolar e a promoção da adopção de comportamentos saudáveis 

são as preocupações municipais na defesa destes projectos,  que obrigou à 

contratação de técnicos superiores especializados. 

A avaliação é anual e interna em SJMadeira; na Trofa, “Educar para a 

Saúde” é avaliado através da “análise dos níveis de participação, verificação 

dos casos que necessitam de tratamento e análise dos níveis de 

aproveitamento escolar”. E o “Plano Municipal…” da Trofa baseia-se em 

“Relatórios de actividades trimestrais e relatórios financeiros”. 

As formas de monitorização não são referidas nos dois projectos da 

Trofa, enquanto em SJMadeira é feita através de técnico superior de Serviço 

Social. 
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5.2.2.6- Expressão Artística 

 

No campo da Expressão Artística em horário extra-curricular, foram 

considerados dois projectos, ambos de educação musical e promovidos pelo 

Município de Vila do Conde (Quadro n.º 50): 

 

Quadro n.º 50: Programas sócio-educativos extra-curriculares de Expressão 

Artística 

Projecto Autarquia 

Bichinho da Música VConde 

Concertos Pedagógicos VConde 

 

Ambos os projectos têm uma curta duração, precisamente uma semana 

e oito dias, respectivamente nos projectos “Concertos Pedagógicos” e 

“Bichinho da Música”. O primeiro destina-se a alunos do 2.º e 3.º CEB e o 

segundo para o 1.º CEB. 

Os “Concertos Pedagógicos” pretendem “incentivar o gosto pela 

música”, através da participação de orquestras locais, as quais definem os 

conteúdos; “Bichinho da Música” tem como objectivo a “sensibilização e 

formação de públicos”, através da “realização de concertos, sessões de 

apresentação e de informação acerca dos vários tipos de instrumentos 

musicais”. 

Em ambos os projectos, o professor-titular acompanha os alunos. A 

autarquia envolve como parceiros a Orquestra, a Academia de Música e o 

Centro Municipal de Juventude. 

As formas de avaliação e de monitorização não são referidas. 

 

 

5.2.2.7- Promoção da leitura 

 

No campo da Promoção da leitura em horário extra-curricular, foi 

considerado apenas um projecto (Quadro n.º 51): 
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Quadro n.º 51: Projectos sócio-educativos extra-curriculares de Promoção da 

Leitura 

Projecto Autarquia 

Leituras do Ave Trofa 

 

O programa “Leituras do Ave” destina-se aos educadores de infância de 

um Agrupamento de Escolas específico, concretamente o do Castro, sendo as 

actividades desenvolvidas nos Jardins-de-infância que o constitui. De realçar o 

objectivo de promover a leitura continuada e o saber ler, criando espaços de 

expressão, sentimentos e emoções através de diferentes linguagens artísticas. 

O professor titular integra o projecto, o qual tem a duração de dois anos 

lectivos – 2005/2007. 

Para a avaliação do programa, privilegia-se os inquéritos aos 

educadores, reuniões de avaliação e uma comissão de acompanhamento. 

Notamos com agrado as parcerias com diversas entidades, nomeadamente 

Instituto de Educação da Universidade Católica, Biblioteca Municipal de Braga, 

os Municípios de Fafe, Famalicão, Guimarães, STirso e Vizela.  

Finalmente, os inquéritos a grupos predeterminados de alunos são as 

formas de monitorização encontradas. 

 

 

5.2.2.8- Sucesso Educativo 

 

Para o Sucesso Educativo, consideramos um único projecto (Quadro n.º 

52): 

 

Quadro n.º 52: Programas sócio-educativos extra-curriculares para o Sucesso 

Educativo 

Projecto Autarquia 

Orientação Vocacional Matosinhos 

 

Caso único na Área Metropolitana do Porto é o projecto “Orientação 

Vocacional” para os alunos do 9.º ano de escolaridade. Tem como objectivos, 
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entre outros, a facilitação da identificação e utilização de recursos no âmbito 

escolar e profissional e a construção de projectos a curto e médio prazo.   

O professor titular não tem funções neste projecto, cabendo a 

organização na sua totalidade a técnicos especializados. 

Este projecto nasce de uma necessidade sentida por uma Escola EB2/3 

e a um pedido de intervenção ao Município para a realização de intervenção 

psicológica vocacional. 

Todas as sessões foram avaliadas através de um questionário a ser 

preenchido individualmente por cada aluno. 

As Formas de monitorização são: reuniões com encarregados de 

educação, directores de turma e análise dos questionários respondidos pelos 

alunos. 

 

 

5.2.2.9- Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

Na área das Tecnologias de Informação e Comunicação no horário 

extra-curricular, foi registado um único projecto, promovido pela Câmara 

Municipal da Maia (Quadro n.º 53): 

 

Quadro n.º 53: Projectos sócio-educativos extra-curriculares de Tecnologias de 

Informação e Comunicação 

Projecto Autarquia 

Laboratórios de Informática Maia 

 

O projecto considerado intitula-se “Laboratórios de Informática nas 

Escolas do 1º Ciclo”, e integra o “Maia Digital”. Não obstante nos parecer um 

projecto cuja importância estratégica e de conhecimento é por demais evidente, 

os dados que nos foram facultados pela Câmara da Maia são muito escassos. 

Assim, o projecto tem como público-alvo os alunos do 1.º CEB, e tem 

como objectivo “equipar as escolas do ensino básico do 1º ciclo com 

laboratórios de informática durante 36 meses”. Ficamos sem saber quais as 

estratégicas ao nível da formação na área das tecnologias.  
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Não temos quaisquer dados sobre os conteúdos, papel do professor 

titular, recursos, formas de avaliação e de monitorização. 

Esta é uma parceria da Câmara Municipal da Maia, Lusoinfo e POSI. 

 

 

5.2.3- Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia para o 

público não-escolar 

 

Apesar de muitas sinergias das autarquias estarem voltadas para o 

público escolar, através da organização de projectos nos horários curricular e 

extra-curricular, muitos são os programas organizados também para o público 

não-escolar, ou seja, para o público em geral fora do espaço escolar 

propriamente dito. 

São precisamente 41 os projectos considerados, organizados por 10 

Municípios da AMP.  

A maioria dos projectos é de Educação para a Cidadania, representando 

58% da totalidade dos projectos. De seguida, destaque para os projectos de 

Educação para a Saúde (19%) e de Educação de Adultos (12%). 

No Quadro 54, uma panorâmica dos projectos considerados: 

 

Quadro n.º 54: Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia para o 

público não-escolar 

 

Área Número de Projectos Autarquias 

Educação para a cidadania 24 Matosinhos, Porto, PVarzim, 

SJMadeira, SMFeira, Trofa, VConde, 

STirso. 

Educação para a Saúde 8 Matosinhos, PVarzim, Espinho, 

Trofa, VConde, STirso. 

Educação de adultos 5 Matosinhos, VConde, VNGaia. 

Educação ambiental 3 Porto, Trofa. 

Sucesso Educativo 1 VConde. 
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5.2.3.1- Educação para a Cidadania 

 

Na “Educação para a Cidadania” agrupamos os projectos que promovem 

o voluntariado, a procura de emprego, as relações intergeracionais, a formação 

e a inserção das populações mais desfavorecidas na sociedade, de acordo 

com o constante no Quadro n.º 55. 

 

Quadro n.º 55: Projectos sócio-educativos de Educação para a Cidadania para o 

público não-escolar 

Projecto Autarquia 

Desenvolvimento de Competências Parentais Matosinhos 

Formação Inicial de Voluntários Matosinhos 

Projecto STEP Matosinhos 

Aconchego Porto 

Acções de Informação e Sensibilização PVarzim 

Clube de Emprego PVarzim 

Troca de Saberes SJMadeira 

Sábados para a Família SMFeira 

Apoio à Família Trofa 

Apoio ao Emigrante Trofa 

Apoio e Prevenção ao Endividamento dos Consumidores Trofa 

Ateliers Diversos Trofa 

Cidadãos com Deficiência Trofa 

Educação Rodoviária Trofa 

Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres Trofa 

Loja Social Trofa 

Serviço de Tele-Assistência Domiciliária Trofa 

Trofabus Trofa 

Crescer VConde 

Escola de Pais VConde 

Caminhar STirso 

Pela diferença STirso 

Caminho para o desenvolvimento STirso 

Espaço de desenvolvimento STirso 

 

Neste item, a Área Metropolitana do Porto tem preocupações a vários 

níveis. Para as populações economicamente desfavorecidas, destacamos as 
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acções de informação e sensibilização para moradores dos agrupamentos 

habitacionais camarários, beneficiários de Rendimento Social de Inserção e 

desempregados, que decorrem nos concelhos de Matosinhos, PVarzim, 

VConde, Trofa e STirso. Para desempregados, apenas PVarzim referencia um  

projecto concreto, com o objectivo de informar, orientar, encaminhar e 

acompanhar desempregados e jovens à procura do 1º emprego, com vista à 

sua inserção ou reinserção profissional. A Comunidade Cigana de Santo Tirso 

está abrangida pelo projecto “Pela diferença”. O objectivo é desenvolver 

competências pessoais e sociais com vista à integração comunitária, 

incrementar hábitos de frequência escolar e informar e sensibilizar sobre 

diferentes áreas (educação, direitos e deveres, saúde, higiene, etc.). Todos 

estes projectos demonstram uma preocupação de especificar 

convenientemente os conteúdos e os parceiros, bem como uma duração 

continuada ao longo do tempo – conveniente em projectos de cariz social e 

cujos problemas têm resolução possível num espaço de tempo muitas vezes 

alargado. As reuniões periódicas de acompanhamento entre os parceiros são 

as formas de monitorização mais indicadas. Por fim, no campo da avaliação, 

Santo Tirso refere a “Investigação-Acção Participativa; a Loja Social elabora 

“relatórios mensais”; O “Step” orienta-se por “fichas de processo familiar, 

registos diários das acções; plano individual do jovem; actas de reuniões de 

equipa; avaliação do nível de satisfação dos participantes; registos de 

presença, pré e pós testes de competências, registos audiovisuais e diários de 

campo”; “Crescer” e “Escola de Pais” pela “aplicação prática e pedagógica” dos 

conhecimentos; e os da PVarzim por fichas. 

Especificamente para a população idosa, encontramos quatro projectos 

promovidos pelo Porto, Trofa, SJMadeira e Matosinhos. O projecto do Porto 

tem o cariz específico do acolhimento de idosos por parte de estudantes da 

cidade, num processo inter-geracional continuado de louvar. Na Trofa, o 

Município promove o serviço de “Tele-Assistência Domiciliária” para utentes 

com mais de 65 anos de idade, que vivam sós ou isolados, que possuam 

alguma limitação física e que sofram de doença grave e/ou incapacitante. Este 

serviço actua em situações de emergência de saúde, avarias domésticas, 

segurança ou solidão, permitindo ao beneficiário estabelecer contacto 
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telefónico imediato com uma central de assistência 24 horas. Em SJMadeira, é 

promovido o projecto “Troca de Saberes” para a população em geral, mas 

sobretudo idosos e crianças. O objectivo primordial passa pela realização de 

actividades de troca de saberes inter-geracionais nas instalações de cada 

parceiro-escola.  

Em Matosinhos, registamos um projecto de formação de voluntários 

intitulado “Matosinhos Activo, Formação Inicial de Voluntários”.  

As campanhas de sensibilização merecem uma grande atenção por 

parte do Município da Trofa, com um total de sete projectos registados. O mais 

inovador será o “Trofabus”, para a população em geral, com o objectivo de 

“educar para a saúde, ocupação de tempos livres, promoção de estilos de vida 

saudáveis, espaço alternativo de estudo, formação e cultura”. Este autocarro, 

que percorre todas as freguesias da Trofa, promove como conteúdos “rastreios 

de saúde gratuitos, informática/Internet, mini-biblioteca, acções de 

sensibilização e informação”.  

Para mães adolescentes e famílias com crianças em risco dos 0 aos 3 

anos de idade, registamos um projecto em Matosinhos intitulado 

“Desenvolvimento de Competências Parentais”. A população emigrante 

encontra um projecto na Trofa, com os objectivos de “encaminhar e apoiar o 

munícipe emigrante, colmatando as necessidades específicas deste grupo, 

prestando informação gratuita”.  

O último projecto de “Educação para a cidadania” que merece o nosso 

destaque dirige-se a famílias de forma lúdica e é organizado em SMFeira. 

“Sábados para a família” tem como objectivos “criar uma maior ligação da 

família com as actividades das crianças”, através de sessões livres com 

conteúdos que versam “as artes plásticas, a dança, as tradições e a Natureza”.  

 

 

5.2.3.2- Educação para a Saúde 

 

No capítulo da “Educação para a Saúde” agrupamos os projectos que 

promovem os hábitos de vida saudável (Quadro n.º 56). Os Municípios 

privilegiam, nesta área, a actividade física junto da população idosa. 



 

 

 

 

 184 
 

Quadro n.º 56: Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia de 

Educação para a Saúde para o público não-escolar 

 

Projecto Autarquia 

Projecto METAS Matosinhos 

Desporto Sénior PVarzim 

Desporto Sénior Espinho 

Aulas de Taichichuan Trofa 

Ginástica Aquática Sénior Trofa 

Ginástica de Manutenção Sénior Trofa 

Sexualidade na Adolescência VConde 

Desafios para a Coesão Social STirso 

 

 

A população idosa encontra projectos de promoção de vida saudável 

nos Municípios de Espinho, PVarzim e Trofa. A orientação vai no sentido de 

proporcionar a actividade física e desportiva a todos aqueles que 

profissionalmente não se encontrem no activo, ocupando assim os seus 

tempos livres, bem como manter o equilíbrio psicomotor dos aderentes, para 

que as suas qualidades físicas e mentais não se deteriorem a ritmo acelerado.  

Para os toxicodependentes, encontramos dois projecto em especifico em 

Matosinhos e STirso. O objectivo passa pela informação no âmbito das 

dependências e das doenças sexualmente transmissíveis. Neste ponto, nota-se 

uma preocupação de envolver parceiros concelhios no âmbito da saúde.  

Finalmente, no campo da Educação para a Saúde registamos o projecto 

“Sexualidade na Adolescência”, em Vila do Conde, promovido para os 

beneficiários do Rendimento Social de Inserção. Os objectivos são os de 

prevenir comportamentos de risco, com conteúdos específicos nas áreas dos 

métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis.  

 

5.2.3.3- Educação de Adultos 

 

No capítulo da “Educação de Adultos”, agrupamos os projectos de 

alfabetização, validação de competências e cursos de inserção na vida activa, 

tal como consta no Quadro n.º 57:  
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Quadro n.º 57: Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia de 

Educação de Adultos para o público não-escolar 

Projecto Autarquia 

Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Matosinhos 

Empresa de Inserção / Curso de jardinagem Matosinhos 

Formação à medida Matosinhos 

Curso de Tapetes de Arraiolos VConde 

Crescer no Saber VNGaia 

 

No capítulo da certificação de competências, foi-nos indicado um 

projecto, concretamente em Matosinhos. Destina-se a pessoas com idade igual 

ou superior a dezoito anos, sem o 4º, 6º ou 9º ano de escolaridade. Nota-se um 

planeamento cuidado na definição de conteúdos, recursos, formas de avaliação 

e monitorização.  

Também em Matosinhos foi-nos indicada uma empresa de inserção na 

área da jardinagem.  

Ao nível da formação, consideramos três projectos: Curso de Tapetes de 

Arraiolos, em VConde, para beneficiários Rendimento Social de Inserção; 

Crescer no Saber – Programa de Promoção de Competências para Adultos em 

VNGaia para pais e encarregados de educação dos alunos das EB1 e JI; e 

“Formação à medida”, em Matosinhos, para desempregados com dificuldades 

acrescidas de inserção. Os objectivos passam pela inserção socio-profissional 

e valorização de auto-estima, desenvolver atitudes positivas perante universos 

culturais e sócias diferenciados e dotar os desempregados de competências 

que potenciem a sua inserção no mercado de trabalho. 

 

 

5.2.3.4- Educação Ambiental 

 

No capítulo da “Educação Ambiental” registamos três projectos dos 

Municípios da Trofa e Porto (Quadro n.º 57):  
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Quadro n.º 58: Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia de 

Educação Ambiental para o público não-escolar 

Projecto Autarquia 

Acção Local 21 Porto 

Oficinas temáticas Porto 

Semana do Ambiente – Seminário sobre Seca e Desertificação Trofa 

 

Os três projectos não nos foram apresentados pelos Municípios da 

forma mais completa. Em termos de conteúdos, destaca-se e “Acção Local 21” 

que tem desenvolvido hortas comunitárias municipais em bairros sociais 

camarários (Bairro Aldoar e Bairro das Condominhas). Não foram indicadas as 

formas de avaliação e monitorização. Nos restantes projectos a linha 

orientadora vai para a dinamização de oficinas didácticas. 

 

5.2.3.5- Sucesso Educativo 

 

Finalmente, para o público não-escolar sublinhamos o capítulo de 

“Sucesso Educativo” com apenas um projecto, concretamente do Município de 

VConde (Quadro n.º 59):  

 

Quadro n.º 59: Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia de para o 

público não-escolar 

 
Projecto Autarquia 

Programa Escolhas – Projecto Horizontes VConde 

 

O “Programa Escolhas – Projecto Horizontes” destina-se a crianças e 

jovens em risco com idades compreendidas entre os 11 e os 18 anos e suas 

famílias. Os objectivos são a inclusão social da população alvo, através da 

redução de insucesso e abandono escolares, prevenindo e/ou colmatando 

carreiras desviantes e situações de riscos. Tem a duração de dois anos – 

Novembro de 2004 a Outubro de 2006 – podendo ser alargado. Ao nível de 

recursos, destaca-se equipa técnica (assistente social, psicóloga, monitor de 

informática, dois monitores), instalações, material informático, pedagógico e 
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didáctico e transportes. A avaliação é feita através de observação, grelhas de 

avaliação, testes, questionários, entrevistas.  

 

 

5.2.4- Actividades pontuais 

 

Criamos esta categoria para agrupar as actividades que se caracterizam 

pela eventualidade com que ocorrem, e têm uma duração limitada, embora 

algumas possam repetir-se ciclicamente. Estas actividades assumem vários 

papéis, sobretudo o da informação, sensibilização, comemoração ou festejo de 

datas simbólicas. Mas também há aquelas que, por serem de recreio ou lazer, 

assumem também uma vertente educadora. O destaque vai para o assinalar do 

Natal, do Carnaval ou do Dia Mundial da Criança, mas actividades festivas ou 

solidárias com idosos. 

Das 14 autarquias da AMP, 10 apresentam actividades pontuais que 

merecem o nosso registo, tal como se pode verificar no Quadro 60. 

 

Quadro n.º 60: Actividades pontuais 

Área  Actividade Autarquia 

Educação ambiental Dia Mundial da Floresta PVarzim 

Educação ambiental Dia da Floresta Autóctone Trofa 

Educação ambiental Dia Europeu Sem Carros Trofa 

Educação ambiental Dia Mundial do Animal Trofa 

Educação ambiental Semana do Ambiente Trofa 

Educação para a cidadania Semana do idoso Espinho 

Educação para a cidadania Dia dos Museus (18 de Maio) PVarzim 

Educação para a cidadania Dia Internacional do Idoso PVarzim 

Educação para a cidadania Exposição da Solidariedade PVarzim 

Educação para a cidadania O Museu vai à tua Escola PVarzim 

Educação para a cidadania Solidariedade em Festa PVarzim 

Educação para a cidadania Trabalhos Arqueológicos na Cividade de Terroso PVarzim 

Educação para a cidadania Visitas guiadas ao Património Concelhio, 

Arqueologia e Arte 

PVarzim 

Educação para a cidadania Cidade no Jardim SJMadeira 

Educação para a cidadania Dia dos Avós SJMadeira 
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Área Actividade Autarquia 

Educação para a cidadania Piquenique Municipal SJMadeira 

Educação para a cidadania Semana da Família SJMadeira 

Educação para a cidadania Dia do Acolhimento ao novo professor SMFeira 

Educação para a cidadania Abertura do Ano escolar STirso 

Educação para a cidadania Colóquio de Prevenção Rodoviária Trofa 

Educação para a cidadania Dia Internacional da Pessoa Deficiente Trofa 

Educação para a cidadania Semana da Família Trofa 

Educação para a cidadania Semana Sénior Trofa 

Educação para a cidadania Dia Int. da Pessoa com Deficiência VConde 

Educação para a saúde Debate entre Pais e Filhos sobre a 
Toxicodependência 

Trofa 

Educação para a saúde Prevenção dos Problemas de Voz Trofa 

Educação para a saúde Rastreios Oftalmológicos Trofa 

Educação para a saúde 
 

Semana da Educação – ateliers Trofa 
 

Educação para a saúde 
 

Sessões de esclarecimento SMFeira 

Desporto Corta Mato Escolar Municipal Trofa 

Desporto Torneio Inter-Selecções Concelhias 

Futebol sub 14 

Trofa 

Desporto Torneio Street Basket Trofa 

Ocupação dos tempos livres Acampamento Juvenil PVarzim 

Ocupação de tempos livres Aventura Juvenil – Acampamento Trofa 

Ocupação de tempos livres Campo de Férias Não Residencial Trofa 

Ocupação de tempos livres Colónias Balneares Trofa 

Ocupação de tempos livres Férias Lúdico Desportivas Escolares Trofa 

Ocupação de tempos livres Colónias de férias Valongo 

Promoção da leitura Dia Internacional do Livro Infantil PVarzim 

Promoção da leitura Palavras Andarilhas PVarzim 

Recreio/Lazer Carnaval Trofa 

Recreio/Lazer Carnaval das Escolas SJMadeira 

Recreio/Lazer Carnaval Infantil PVarzim 

Recreio/Lazer Circo Porto 

Recreio/Lazer Desfile de Carnaval STirso 

Recreio/Lazer Dia Mundial da Criança Porto 

Recreio/Lazer Dia Mundial da Criança Matosinhos 

Recreio/Lazer Dia Mundial da Criança VConde 

Recreio/Lazer Dia Mundial da Criança Trofa 

Recreio/Lazer Dia Mundial da Criança SMFeira 
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Área Actividade Autarquia 

Recreio/Lazer Dia Mundial da Criança PVarzim 

Recreio/Lazer Dia Mundial da Criança SJMadeira 

Recreio/Lazer Dia Mundial da Criança STirso 

Recreio/Lazer Dia Mundial da Criança Espinho 

Recreio/Lazer Encontros de Danças de Salão Trofa 

Recreio/Lazer Homenagem ao Professor Aposentado Matosinhos 

Recreio/Lazer Natal – Decoração de espaços públicos Trofa 

Recreio/Lazer Natal das Escolas VConde 

Recreio/Lazer Natal desce à Rua –  
Concurso de Enfeite das Rotundas 

SJMadeira 

Recreio/Lazer Natal na Escola Matosinhos 

Recreio/Lazer Festa de Natal das Escolas Espinho 

Recreio/Lazer Festa de Natal dos idosos Espinho 

Recreio/Lazer Pai Natal vai às Escolas SMFeira 

Recreio/Lazer Passeio Anual de idosos Trofa 

Recreio/Lazer Passeio de idosos PVarzim 

Recreio/Lazer Passeio de idosos Espinho 

Recreio/Lazer Sessão de cinema para idosos Espinho 

Recreio/Lazer Viagem de Turismo Sénior ao Rio de Janeiro Espinho 

Recreio/Lazer Bailes da Primavera, de Verão e de S. Martinho Espinho 

Recreio/Lazer Festas/Convívios Mensais Trofa 

Recreio/Lazer Teatro para a Infância PVarzim 

Recreio/Lazer Animação de Verão do Parque Polis VConde 

Recreio/Lazer Cinema no Parque VConde 

Recreio/Lazer Dia Radical VConde 

Sucesso educativo A Minha Nova Escola Trofa 

Sucesso educativo Feira das Profissões Trofa 

Sucesso educativo Feira das Profissões SJMadeira 

Sucesso educativo Feira de Orientação Vocacional Maia 

Sucesso educativo Prémio de Mérito Escolar STirso 

Sucesso educativo Prémios de Mérito Escolar Trofa 

 

 

Dado o número elevado de actividades, concretamente 80, vamos ser 

mais concisos e dar mais enfoque aos objectivos e público-alvo de cada 

actividade, bem como às estratégias de avaliação que consideramos mais 

relevantes.  
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A área da Educação para a cidadania, com 19 actividades, e o 

Recreio/Lazer, com 34 actividades, ocupam o topo das áreas programadas.  

Na área da educação ambiental, registamos actividades na Trofa e 

PVarzim. A orientação passa pelo público escolar, organizando actividades 

festivas organizando materiais de desperdício. A avaliação é medida apenas 

pela adesão dos estabelecimentos de ensino.  

Na área desportiva são de assinalar três actividades do Município da 

Trofa, uma dais quais para escolas e outras duas para o público em geral. A 

única actividade municipal onde o público-alvo é os jogadores dos clubes 

desportivos é o Torneio Inter Selecções Concelhias Futebol Sub 14, cujo 

objectivo é o de promover o espírito desportivo e o “fair play”. A avaliação das 

três actividades é feita com inquéritos. 

Cinco actividades compõem o grupo de Educação para a saúde. Para a 

população idosa os “Rastreios Oftalmológicos” da Trofa, para as crianças 

escolarizadas o “Dia Internacional da Voz” , acções de informação alimentar 

em SMFeira e Trofa e o debate para as questões da toxicodependência na 

Trofa. A promoção de estilos de vida saudáveis é o mote de todas elas. 

Tratando-se de actividades pontuais, nem por isso devia ser descurada a 

vertente avaliadora. Contudo, nota-se deficiências na definição deste indicador.  

Para a ocupação dos tempos livres da população, registamos seis 

actividades, quatro das quais da Trofa. A linha condutora de todos passa por 

proporcionar diferentes experiências culturais e ocupar os tempos livres de 

uma forma saudável. As crianças e jovens são o público-alvo privilegiado, 

embora a Trofa tenha uma actividade também para idosos. 

No âmbito da promoção da leitura, indicamos duas actividades 

promovidas curiosamente pelo mesmo Município, Póvoa de Varzim. De realçar 

uma parceria intermunicipal com Beja.  

No âmbito do sucesso educativo, registamos seis actividades. 

SJMadeira, Maia e Trofa organizam programas de divulgação da oferta 

educativa e formativa. Divulgar a oferta formativa existente, permitir uma 

exploração e contacto com diversos perfis profissionais, promover o contacto 

com algumas das realidades empresariais e divulgar ofertas de emprego são 

os objectivos comuns registados. Trofa e STirso organizam programas de 
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“Mérito Escolar”. A Trofa valoriza os “melhores alunos do 2º, 3º Ciclo e Ensino 

Secundário do Concelho (Público e Privado), através do “reconhecimento e 

homenagem aos alunos”. Santo Tirso homenageia os melhores alunos de cada 

ano de escolaridade, que estudam e residam no concelho. Outra actividade 

que pretende o sucesso educativo é “A Minha Nova Escola” para alunos 4º ano 

do 1º CEB da Trofa. Os objectivos são os de facilitar a integração dos alunos 

dos 4º anos de escolaridade nas Escolas EB2/3, conhecer as normas de 

funcionamento e os espaços físicos da Escola que frequentarão. 

No capítulo da Educação para a Cidadania, temos diversas actividades 

soltas que abrangem áreas temáticas muito diversas.  

STirso e SMFeira organizam programas diferentes, mas 

complementares, na abertura do ano lectivo. Em STirso o programa tem como 

público-alvo os professores e auxiliares de acção educativa de todas as 

escolas oficiais e particulares do concelho com os objectivos de manter e 

reforçar as boas relações com os docentes e auxiliares de acção educativa que 

exercem funções nos estabelecimentos de ensino do concelho, através de 

passeio cultural de um dia. Em SMFeira o “Dia do Acolhimento ao Novo 

Professor” destina-se aos professores do 1.º CEB, com o propósito de acolher 

os professores que leccionam pela 1.ª vez no concelho, através de uma 

apresentação do concelho de um dia. Especificamente para a população idosa 

temos quatro actividades. A linha condutora passa pela promoção do bem-

estar. Não são mencionados objectivos, recursos, avaliação, parcerias e 

monitorização. Dos idosos passamos para a população deficiente na PVarzim e 

na Trofa, através de acções de sensibilização. No âmbito da solidariedade 

social, duas festas são organizadas na PVarzim, envolvendo as instituições 

locais. Na Trofa e em SJMadeira promove-se duas iniciativas similares e com o 

mesmo título. A “Semana da Família” pretende, na Trofa, “promover e facilitar a 

comunicação entre pais e filhos acerca de temas como a droga, sexualidade, e 

outros; alertar e consciencializar os pais para a importância do diálogo no seio 

da família” e “realçar a importância e o valor da família”. Em SJMadeira 

pretende-se “sensibilizar os mais jovens para a importância da família nas suas 

vidas; Informar as famílias sobre temáticas do seu interesse; Proporcionar 

momentos de convívio familiar e inter-famílias”. A avaliação não é mencionada 
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em ambas. Também em SJMadeira a participação da população é estimulada 

no “Piquenique Municipal” e no evento “Cidade no Jardim”, ambas para a 

comunidade em geral. O objectivo da primeira é dinamizar os recursos locais e 

estimular a participação da população como veículo da educação para a 

cidadania; a segunda pretende “a interacção dos alunos, professores, pais e 

restante comunidade educativa de SJMadeira, facilitar a angariação de fundos 

para as diversas Associações e Escolas. Outra actividade pontual é o colóquio 

de Prevenção Rodoviária para Jardins-de-infância e escolas EB1 e 2 da Trofa. 

A PVarzim promove quatro iniciativas de divulgação do património cultural e 

arquitectónico desse concelho, as quais não apresentam quais os instrumentos 

de avaliação. 

Na área do Recreio/Lazer, agrupamos as actividades que assinalam 

sobretudo datas festivas. Na AMP quatro municípios organizam corsos 

carnavalescos para escolas. STirso envolve em conjunto os idosos. De 

assinalar que apenas PVarzim e Trofa são indicadas as formas de avaliação. 

Nove Municípios organizam programas comemorativos do Dia Mundial da 

Criança, todos eles tendo como público-alvo as crianças escolarizadas nos 

jardins-de-infância e escolas do 1.º CEB, embora com diferenças de uns para 

outros. No Porto, Espinho, SMFeira, VConde e STirso, as crianças são 

espectadoras de um espectáculo; Na PVarzim são as crianças que preparam a 

festa através da realização de espectáculos cujos números apresentados são 

da responsabilidade dos estabelecimentos escolares; Em SJMadeira, o dia é 

dedicada às actividades desportivas; Na Trofa, o dia é assinalado com a 

pintura de um painel pelos alunos sobre os “Direitos das Crianças”; Matosinhos 

assinala a data através da oferta de uma lembrança alusiva ao dia. Outra data 

assinalada de uma forma generalizada é o Natal. Sete municípios dão 

destaque às actividades organizadas nesta quadra, sobretudo para o público 

escolar do 1.º CEB e jardins-de-infância. Matosinhos atribui brinquedos e livros 

às crianças. A avaliação não é mencionada; VConde alarga o publico às 

IPSS’s, optando por apoiar os espectáculo promovidos pelas crianças dos 

estabelecimentos de ensino do concelho. O professor-titular aqui tem um papel 

fundamental ao colaborar “na concepção do espectáculo e ensaio dos alunos 

participantes”; SMFeira promove “Pai Natal vai às Escolas” sem entrar em 
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pormenores; O Porto e Espinho promovem espectáculos; De uma forma de 

envolver a cidade de um forma diferente, SJMadeira e Trofa promovem 

actividades de decoração das respectivas cidades. Ainda na área do 

Recreio/Lazer, destaque para os passeios e convívios organizados 

especificamente para a população idosa (Trofa e Varzim), Festas/Convívios 

Mensais (Trofa e Espinho), homenagem ao professor aposentado 

(Matosinhos), Viagem de Turismo Sénior ao Rio de Janeiro, Santiago de 

Compostela (Espinho). Facto comum é a não indicação de diversos 

indicadores, como objectivos e avaliação. Em VConde, há a destacar a 

Animação de Verão do Parque Polis “João Paulo II” para a população em geral, 

e as sessões de teatro para a infância na PVarzim.  

 


