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Designação da

Atividade

Descrição da Atividade Público-Alvo Recursos Calendarização Setor

Responsável
Formação 

Toxicodependências

Formação no âmbito da prevenção das

toxicodependências dinamizada pelo 

CRI Viseu

Pessoal Docente e Não 

Docente

- Auditório 9 e 10 setembro Educação e Ação 

Social

Programa de 

Respostas Integradas

Ações a definir Pré-escolar, ensino 

básico e secundário

A definir Durante todo o 

ano letivo

Educação e Ação 

Social
“As Crianças Marcam

a Diferença!”

Atividades Lúdicas

Atividade Física e Desportiva

Pré-escolar - Docentes

- Piscina Municipal

- Materiais didáticos

- Transportes

Durante todo o 

ano letivo

Educação

Cultura

Desporto

Ação Social
Natação 1º Ciclo Realização de aulas de natação para 

os alunos do 1º ciclo.

1º Ciclo - Docentes

- Piscina Municipal

- Materiais didáticos

- Transportes

Durante todo o 

ano letivo

Educação

Desporto

Prolongamento de 

Horário

Promoção de atividades com vista ao 

alargamento de horário dos 

estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1º ciclo do ensino básico.

Pré-escolar

1º Ciclo

- Materiais didáticos

- Pessoal não docente

Durante todo o 

ano letivo

Educação
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Designação da

Atividade

Descrição da Atividade Público-Alvo Recursos Calendarização Setor

Responsável
Atividades nas 

Interrupções Letivas

Realização de atividades que 

permitam a permanência dos alunos 

nas interrupções letivas de natal, 

carnaval e páscoa

Pré-escolar

1º Ciclo

- Materiais didáticos

- Pessoal não docente

Natal

Carnaval

Páscoa

Educação

Programa de 

Educação Estética e 

Artística

Desenvolver um plano de intervenção 

no domínio das diferentes formas de 

arte em contexto escolar

Pré-escolar e 1º Ciclo - Transportes

- Docentes AEC

Durante todo o 

ano letivo

Educação

Regime Fruta Escolar Distribuição de uma peça de fruta, ao

lanche, duas vezes por semana

Realização de atividades promotoras 

do consumo de fruta e produtos 

hortícolas

1º ciclo Durante todo o 

ano letivo

Educação

Saúde Oral Realização de atividades com vista à

promoção  da  saúde  oral  dos  alunos

(ações  de  sensibilização,  rastreios,

escovagem na escola, distribuição de

kits de escovagem, ...)

Pré-escolar e ensino 

básico

- Médicos dentistas

- Kits escovagem (1º 

ciclo)

-

Durante todo o 

ano letivo

Educação

Empreendedorismo 

Escolas

- Criar uma cultura empreendedora; 

- Promover o espírito de iniciativa, de

cooperação e criatividade; 

- Permitir aos jovens em idade escolar

uma experiência real na área do 

empreendedorismo; 

- Incentivar o desenvolvimento local. 

2º e 3º ciclo

Ensino Secundário e 

Profissional

- Transportes

- Formação

- Apoio logístico às 

atividades e iniciativas

Durante todo o 

ano letivo

Educação
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Designação da

Atividade

Descrição da Atividade Público-Alvo Recursos Calendarização Setor

Responsável
“Eu e os Outros” Instrumento promotor de processos de

tomada de decisão,  confrontação  no

seio  do  grupo  e  exploração  de

informação.  Procura-se,  através  da

narrativa  interativa,  promover  a

reflexão  em  grupo  sobre  temas  do

desenvolvimento  ligados  à

adolescência,  desenvolver  os

processos  de  tomada  de  decisão  e

criar uma dinâmica de grupo geradora

de crescimento pessoal e social.

Professores aplicadores

Jovens  com  idades

entre os 10 e os 18 anos

de idade

Técnicos

Sala de formação, 

equipamento audio-

visual

A definir Educação e Ação 

Social

Projeto de 

Voluntariado

“Voluntário? Sim, eu

sou e tu?”

Com o principal objetivo de promover

a  prática  do  voluntariado  jovem

direcionado  essencialmente  à

população  idosa  do  Concelho  de

Vouzela,  o  projeto  visa  promover

ações  de  sensibilização  junto  do

público-escolar

Alunos do 6º ano - 

explorar os valores 

associados ao 

voluntariado e 

despertar a curiosidade

 

Alunos do 10º, 11º e 12º

anos -  sensibilização 

para a problemática do 

envelhecimento, 

isolamento e exclusão 

sociais

Computador

Video-projetor

Sala de aulas ou 

auditório

A definir de 

acordo com as 

escolas

Rede 

Social/Banco 

Local de 

Voluntariado
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Designação da

Atividade

Descrição da Atividade Público-Alvo Recursos Calendarização Setor

Responsável

Comemorações dos 

500 anos do Foral de

Lafões

Com o  objetivo  de  proporcionar  um

melhor  conhecimento  da  nossa

história  e  da  nossa  vida  coletiva  e

estimular  a  população  escolar  a

participar  nesta  (re)descoberta,  irão

ser realizadas as seguintes atividades:

- Jantar à época

-  Feira  Quinhentista  (integrada  na

Feira Mensal)

- Seminário de Encerramento

Agrupamento de 

Escolas de Vouzela

Agrupamento de 

Escolas de Vouzela e 

Campia

Escola Profissional de 

Vouzela

Auditório Municipal

Computador

Video-Projetor

Jantar à época – 

15 de outubro

Feira 

Quinhentista – 15

de novembro

Seminário de 

encerramento – 

15 de dezembro

Gabinete de 

Educação e Ação 

Social

Museu Municipal

Dia Mundial da 

Alimentação

Comemoração  do  Dia  Mundial  da

Alimentação (ementa específica para

assinalar este dia)

Pré-escolar e 1º ciclo 16 de outubro Educação

Seminário  “Ser  pais

hoje!  Desafios  da

parentalidade

positiva”

Com  o  objetivo  de  consciencializar

toda  a  comunidade  para  a

importância  da  prevenção  dos  maus

tratos na infância e juventude através

do  fomento  de  uma  parentalidade

positiva.  Pretende-se  a  participação

das escolas no seminário, através da

dinamização de momentos culturais.

Agrupamento de 

Escolas de Vouzela

Agrupamento de 

Escolas de Vouzela e 

Campia

Escola Profissional de 

Vouzela

Outras instituições do 

concelho

Comunidade em geral

Cine-Teatro de Vouzela

Computador

Video-projetor

26 de novembro CPCJ de Vouzela
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Designação da

Atividade

Descrição da Atividade Público-Alvo Recursos Calendarização Setor

Responsável
Concurso 

“Expressões sobre 

os direitos das 

crianças”

Este  concurso  tem  como  principais

objetivos:  divulgar  os  direitos  das

crianças; promover a educação para a

cidadania;  promover  a

transversalidade curricular; estimular

a  expressão  e  a  criatividade;

promover  o  envolvimento  e  a

sensibilização da família.

Natureza dos trabalhos a apresentar:

os trabalhos podem ser individuais ou

coletivos, admitindo vários tamanhos,

formas  e  suportes;  deverão  ser  de

expressão plástica e artística e podem

incluir  mensagens  escritas;  os

trabalhos poderão ser elaborados com

a participação da família;

Pré-escolar 

1º e 2º ciclos do ensino 

básico

Da responsabilidade 

das escolas

Prazo  para  a

entrega  dos

trabalhos:  de  3

de  novembro  a

18 de fevereiro

CPCJ de Vouzela

“Vila Natal” Decoração das rotundas 

Animação de rua

Dinamização de ateliers e atividade

Pré-escolar/ 1º, 2º e 3º 

CEB/ Secundário/ 

Profissional

dezembro Educação

Cultura

“Natal Ecológico” Realização de atividade 

intergeracional com vista a assinalar a

época natalícia

Pré-escolar A definir novembro/ 

dezembro

Cultura: 

AnimaSénior
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Designação da

Atividade

Descrição da Atividade Público-Alvo Recursos Calendarização Setor

Responsável
Semana Florestal A definir A definir A definir Março Ambiente
Dia Municipal da 

Felicidade

Organizar  o 1º dia  da Felicidade em

Vouzela,  com um conjunto  de ações

espalhadas  pelo  concelho,  com  o

objetivo de fazer sorrir e de mostrar

porque é importante sermos felizes.

Jovens do concelho de 

Vouzela

Em fase de 

programação

20 de março de 

2015

Rede 

Social/Banco 

Local de 

Voluntariado

Mês da Prevenção 

dos Maus Tratos na 

Infância

Sendo a proteção das crianças 

responsabilidade de toda a sociedade,

a CPCJ de Vouzela irá elaborar um 

calendário de atividades propostas 

para o mês de abril, pois pretende-se,

com esta campanha, consciencializar 

a comunidade para a importância da 

prevenção dos maus-tratos na 

infância, do fortalecimento das 

famílias no sentido de uma 

parentalidade positiva e ainda do 

fundamental envolvimento de todos 

os cidadãos, porque a prevenção dos 

maus tratos na infância começa em 

casa e com pequenos gestos.

Agrupamento de 

Escolas de Vouzela

Agrupamento de 

Escolas de Vouzela e 

Campia

Escola Profissional de 

Vouzela

Outras instituições do 

concelho

Comunidade em geral

Em fase de 

programação

Mês de abril de 

2015

CPCJ de Vouzela
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Designação da

Atividade

Descrição da Atividade Público-Alvo Recursos Calendarização Setor

Responsável
Visita de Estudo ao 

Parque Eólico do 

Caramulo

Incentivo às boas práticas ambientais,

neste caso à energia renovável, mais 

concretamente a eólica 

5º anos ou 6º anos, dos 

Agrupamentos de 

Campia e Vouzela. Uma

turma da Escola 

Secundária e uma 

turma da Escola 

Profissional

Transporte A partir de abril Ambiente

Assembleia da 

Juventude

Apresentação de um tema pelos 

alunos, a definir com as escolas

1º, 2º e 3º CEB/ 

Secundário

Auditório

Transportes

27-04-14 Educação

Visita de Estudo à 

Reserva Botânica de 

Cambarinho

Estar em contato com a Natureza e 

visualizar a espécie 

A pedido das escolas Transporte maio/junho Ambiente

Comemorações do 

Dia Mundial da 

Criança

Colaborar  com  as  Escolas  na

dinamização  do  dia  mundial  da

criança, com o objetivo de promover

os  direitos  das  crianças  e  atuar  ao

nível da prevenção.

Agrupamento de 

Escolas de Vouzela

Agrupamento de 

Escolas de Vouzela e 

Campia

Escola Profissional de 

Vouzela

Em fase de 

programação

1 de junho de 

2015

CPCJ de Vouzela

Semana do Ambiente Realização  de  atividades  de

sensibilização ambiental

A definir A definir junho Educação

Ambiente
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Designação da

Atividade

Descrição da Atividade Público-Alvo Recursos Calendarização Setor

Responsável
Projeto Rios Estudo do troço do rio, com o 

objetivo de incentivar à proteção das 

zonas ribeirinhas.

turmas Eco-Escolas Transporte  A definir Ambiente

Visita de Estudo ao 

Aterro Sanitário da 

AMRPB

Visualizar os métodos usados depois 

da recolha dos resíduos sólidos 

urbanos.

turmas Eco-Escolas Transporte A definir Ambiente

Visita de Estudo à 

ETAR Intermunicipal

Visualizar o tratamento das águas 

residuais produzidas pela população, 

para possível reutilização.

A pedido das escolas Transporte A definir Ambiente

Visita de Estudo a 

uma Empresa de 

Reciclagem

“ Moinho de Chuva”, Produz papel a 

100% de algodão, reaproveitando 

desperdícios têxteis que recolhe e 

utilizando um método de fabrico 

totalmente amigo do ambiente.

A pedido das escolas Transporte A definir Ambiente

Realização de um 

Percurso Pedestre

Promover o contato com a Natureza. A pedido das escolas Transporte A definir Ambiente

Sessões de Educação

Ambiental/Defesa da

Floresta contra 

incêndios

-  Sustentabilidade;

- Pegada Ecológica;

-  Aquecimeno Global;

-  Reciclagem;

-  Compostagem;

Os 1º ciclos, 2º ciclos,  

3º ciclos e secundário.

Portátil e vídeo 

projetor

A definir Ambiente
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Designação da

Atividade

Descrição da Atividade Público-Alvo Recursos Calendarização Setor

Responsável
“Pequenos em 

Grande!”

Férias desportivas e culturais a 

realizar nas interrupções letivas

Pré-escolar e 1º Ciclo - Transportes

- Pessoal docente e 

não docente

- Técnicos do Gab. 

Desporto e Biblioteca

- Espaços físicos da 

concelho

Interrupções 

letivas natal, 

páscoa e verão

Educação

Desporto

Cultura

“Semana em Cheio!” Férias Desportivas e Culturais Alunos do 2º e 3º Ciclos - Transportes

- Pessoal docente e 

não docente

- Técnicos do Gab. 

Desporto e Biblioteca

- Espaços físicos da 

concelho

julho Educação

Desporto

Cultura
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