MUNICÍPIO DE VOUZELA

PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL
2015/2016
Designação da

Descrição da Atividade

Público-Alvo

Recursos

Calendarização

Setor

- Docentes

Durante todo o

Responsável
Educação

ano letivo

Cultura

Atividade
“As Crianças Marcam

Atividades Lúdicas

a Diferença!”

Atividade Física e Desportiva

- Piscina Municipal

Natação

- Materiais didáticos

Natação 1º Ciclo

Realização de aulas de natação para os alunos do

Pré-escolar

1º Ciclo

1º ciclo.

Desporto

- Transportes
- Docentes

Durante todo o

Educação

- Piscina Municipal

ano letivo

Desporto

A definir

Educação

- Materiais didáticos
Baú das Letras

Criação de um centro de recursos móvel (baús

Pré-escolar

com livros, jogos,...) que circule entre os vários

1º ciclo

- Transportes
A definir

Cultura

estabelecimentos de ensino, permitindo a troca
Prolongamento de

de materiais.
Promoção de atividades com vista ao alargamento

Pré-escolar

- Materiais didáticos

Durante todo o

Horário

de horário dos estabelecimentos de educação

1º Ciclo

- Pessoal não docente

ano letivo

Educação

pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico.
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Designação da

Descrição da Atividade

Público-Alvo

Recursos

Calendarização

Atividade
Atividades nas

Realização de atividades que permitam a

Pré-escolar

- Materiais didáticos

Natal

Interrupções Letivas

permanência dos alunos nas interrupções letivas

1º Ciclo

- Pessoal não docente

Carnaval

Programa de

de natal, carnaval e páscoa
Desenvolver um plano de intervenção no domínio

Pré-escolar

- Transportes

Páscoa
Durante todo o

Educação Estética e

das diferentes formas de arte em contexto

1º Ciclo

- Docentes AEC

ano letivo

Artística
Regime Fruta Escolar

escolar
Distribuição de uma peça de fruta, ao lanche,

1º ciclo

- Materiais didáticos

Durante todo o

- Transportes

ano letivo

duas vezes por semana.

Setor
Responsável
Educação

Educação

Educação

Realização de atividades promotoras do consumo
de fruta e produtos hortícolas
Realização de atividades com vista à promoção

Pré-escolar e

- Kits escovagem (1º

Durante todo o

da saúde oral dos alunos Oferta de kits de

ensino básico

ano)

ano letivo

Empreendedorismo

escovagem aos alunos do 1º ano.
- Criar uma cultura empreendedora;

1º ciclo

- Transportes

Durante todo o

Escolas

- Promover o espírito de iniciativa, de cooperação

Ensino

- Formação

ano letivo

e criatividade;

Secundário e

- Apoio logístico às

- Permitir aos jovens em idade escolar uma

Profissional

atividades e

Saúde Oral

experiência real na área do empreendedorismo;

Educação

Educação

iniciativas

- Incentivar o desenvolvimento local.
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Designação da Atividade

Descrição da Atividade

Público-Alvo

Recursos

Calendarização

Setor
Responsável

Workshop de

Workshop sobre técnicas de fotografia e captação de

2º e 3º ciclos

fotografia de

imagens de vida selvagem de forma a proporcionar

Ensino

conhecimento sobre esta temática e estimular a

Secundário e

participação no concurso de fotografia proposto no

Profissional

Concurso

âmbito do Cinclus – Festival de Imagem 2016.
Concurso de fotografia com regulamento a aprovar. Com

2º e 3º ciclos

Fotografia,

este pretende-se proporcionar aos alunos a observação,

Ensino

Desenho e Vídeo

a descoberta e a revelação do património do nosso

Secundário e

– Prémio Jovem

concelho abordando diferentes temáticas (natureza,

Profissional

Natureza

CINCLUS
Festival
de
Imagem
de
Naturez
a de

Fotógrafo
Natureza 2016
Palestras

Vouzela

1 Técnico

Outubro
Turismo

1 Técnico

Dezembro
Janeiro
Turismo

cultura,...)
Ciclo de palestras de fotografia de natureza /

1º, 2º e 3º ciclos

conservação da natureza orientadas por fotógrafos de

Ensino

natureza profissionais.O objetivo é mostrar um pouco do

Secundário e

que está por detrás do trabalho do fotógrafo de

Profissional

Transporte

Janeiro

Turismo

natureza: as técnicas, os métodos e o planeamento
promovendo belezas naturais de Portugal e do nosso
Exposições

concelho.
Propõe-se uma visita às exposições promovidas no

1º, 2º e 3º ciclos

Temáticas

âmbito do Cinclus. Temática: mundo natural.

Ensino

1 Técnico

Janeiro
Turismo

Secundário e
Profissional
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Designação da

Descrição da Atividade

Público-Alvo

Atividade
Dia Mundial da

Comemoração

Alimentação

Alimentação

“Vila Natal”

assinalar este dia)
Decoração das rotundas

Pré-escolar

Animação de rua

1º, 2º e 3º ciclos Ensino

Dinamização de ateliers e atividades de

Secundário e Profissional

do

Dia

(ementa

Mundial

específica

da
para

Pré-escolar

Recursos

Calendarização

Setor

-

16 de outubro

Responsável
Educação

A definir

novembro/

Educação

dezembro

Cultura

Materiais recicláveis;

Previsto para a

Cultura

Técnicos da

última quinzena

1º ciclo

expressão plástica
Atividades de expressão plástica –

Pré escolar

Natal Ecológico

decoração no âmbito do Vouzela vila

autarquia;

do mês de

(Atividade

Natal

Pessoal docente e não

novembro

intergeracional)
Natal para Todos

docente
Avós das crianças
-

Novembro

Educação

Recolha de alimentos, roupa e brinquedos

Pré-escolar

para distribuição pelas famílias mais

1º, 2º e 3º ciclos Ensino

Semana Florestal

carenciadas do concelho
A definir

Secundário e Profissional
A definir

A definir

Março

Escolas
Ambiente

Dia Municipal da

Fomentar a interação, convívio e a

Toda a comunidade

A definir

Abril

Cultura

Juventude e da

partilha de valores humanistas entre as

Amizade

diferentes
solidariedade,

gerações,
igualdade,

como

Ação Social

a

tolerância,

identidade e o respeito.
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Designação da

Descrição da Atividade

Público-Alvo

Atividade
Mês da Prevenção dos

Consciencializar a comunidade para a

Escolas

Maus Tratos na

importância da prevenção dos maus-tratos na

Comunidade em

Infância

infância, do fortalecimento das famílias no

geral

Recursos
A definir

Calendarização
Abril

Setor
Responsável
CPCJ de
Vouzela

sentido de uma parentalidade positiva e ainda
do fundamental envolvimento de todos os
Assembleia da

cidadãos.
Apresentação de um tema pelos alunos, a

1º, 2º e 3º ciclos

Auditório

Juventude

definir com as escolas

Ensino Secundário

Transportes

Visitas à Reserva

Propõe-se

Botânica de

Interpretação Ambiental de Cambarinho, onde

Pré-escolar

Cambarinho

se localiza a maior mancha de loendros, espécie

1º, 2º e 3º ciclos

1 Técnico

espontânea no nosso concelho e de grande

Ensino Secundário

Transporte

importância em termos conservacionistas.
Envolver
os
alunos
na
decoração

e Profissional
Pré-escolar

A definir

27-04-14

Educação

Maio

Turismo

Maio

Cultura

e Profissional

Florir Vouzela
Festival da Vitela de
Lafões

a

realização

do

Percurso

de

e

embelezamento de materiais e/ou espaços

1º, 2º e 3º ciclos

públicos,

Ensino Secundário

de

modo

a

promover

a

sua

participação na vida e dinâmica cultural do
concelho.
Encontro com contadores de histórias e com
Feira do livro

escritores;

Turismo

e Profissional
Todos os alunos
do concelho

A definir

08 a 15 de

Cultura

maio.

Peças de teatro.
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Designação da

Descrição da Atividade

Público-Alvo

Recursos

Calendarização

Setor

Atividade
Dia Mundial da

Dinamização de atividades com vista a assinalar o

Pré-escolar

Em fase de

1 de junho de

Responsável
Educação

Criança

dia mundial da criança, com o objetivo de

1º ciclo

programação

2016

Ação Social

promover os seus direitos e atuar ao nível da

Cultura

prevenção.

Desporto
CPCJ de

“Pequenos em

Férias desportivas e culturais a realizar na

Pré-escolar

- Transportes

Interrupção

Vouzela
Educação

Grande!”

interrupção letiva do verão

1º Ciclo

- Pessoal docente e

letiva de verão

Desporto

não docente

Cultura

- Técnicos do Gab.
Desporto e Biblioteca
- Espaços físicos da
“Semana em Cheio!”

Férias Desportivas e Culturais

Alunos do 2º e 3º

concelho
- Transportes

Ciclos

- Pessoal docente e

Desporto

não docente

Cultura

julho

Educação

- Técnicos do Gab.
Desporto e Biblioteca
- Espaços físicos da
concelho

6

Designação da

Descrição da Atividade

Público-Alvo

Recursos

Calendarização

Setor

Atividade
Semana da Educação

Promover a educação no concelho, através de

Alunos

(Fórum/ sarau

uma mostra de boas práticas.

Pessoal docente

Escolas

e não docente

Centro de

Comunidade em

Formação

cultural interescolas)

A definir

A definir

Responsável
Educação

geral
A agendar de

Geocaching

De uma forma lúdica pretende-se partir à

2º e 3º ciclos

1 Técnico

acordo com

descoberta

Ensino

Transporte

disponibilidade

de alguns

pontos de interesse,

naturais, culturais do território.

Turismo

Secundário
1 Técnico

Circuito com História

Realização de visita guiada ao Centro Histórico da

2º e 3º ciclos

Transporte

A agendar de

Vila de Vouzela, com passagem pelos locais mais

Ensino

acordo com

emblemáticos.

Secundário

disponibilidade

Peddy paper

Com recurso a um mapa de Vouzela e um

1º, 2º e 3º ciclos

1 Técnico

Fotográfico

documento com algumas imagens de pormenores

Ensino

Transporte

patrimoniais

Secundário

propõe-se

uma

atividade

de

descoberta dos nossos valores que de outra forma

A agendar de

Turismo

Turismo

acordo com
disponibilidade

passariam despercebidos.
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Designação da

Descrição da Atividade

Público-Alvo

Recursos

Calendarização

Atividade

Responsável

Ações de

Reabilitação

de

Património

Valorizaçã

construído(

fontanários,

poldras,

Rede

o da Rede

Sepulturas Antropomórficas, Estrada Romana,...) bem

Municipal

Municipal

como pequenas ações de recuperação de habitats naturais

de

Setor

de

(limpezas,

plantação

de

Histórico
quelhas,

espécies

e

alminhas,

autóctones,

1º, 2º e 3º ciclos

1 Técnico

Ensino

Transporte

Secundário

A agendar de

Turismo/

acordo com

Museu

disponibilidade

...)

Percursos

Percursos

localizados na Rede Municipal de Percursos pedestres.

Pedestres

Pedestres

Com esta atividade pretende-se despertar o interesse e
respeito estimulando laços de proximidade entre as
crianças e o património do nosso território.

Brigadas

Criação de brigadas de verificação dos traçados dos

Clubes da

1 Técnico

A agendar de

percursos pedestres e marcação dos mesmos, quando

Natureza

Transporte

acordo com

necessário, com orientação de um guia.

Turismo

disponibilidade
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Designação da Atividade
Vitela de

Descrição da Atividade

Público-Alvo

Terra
Mirtilos

Mel

Setor

1 Técnico

A agendar de

Responsável
Turismo/

Ensino Secundário

Transporte

acordo com

Gabinete Florestal

1º, 2º e 3º ciclos

1 Técnico

disponibilidade
A agendar de

Turismo/

Ensino Secundário

Transporte

acordo com

Gabinete Florestal

Percurso de descoberta de cogumelos

1º, 2º e 3º ciclos

1 Técnico

disponibilidade
Novembro

Turismo/

silvestres
Visita a exploração

Ensino Secundário
1º, 2º e 3º ciclos

Transporte
1 Técnico

A agendar de

Gabinete Florestal
Turismo/

transformação deste produto.

Ensino Secundário

Transporte

acordo com

Gabinete Florestal

Palestra com apicultor do concelho

1º, 2º e 3º ciclos

1 Técnico

disponibilidade
A agendar de

Turismo/

acordo com

Gabinete Florestal

Visita a estufa de cogumelos

Produtos
da minha

Calendarização

1º, 2º e 3º ciclos

Visita a exploração pecuária

Lafões
Cogumelos

Recursos

de

mirtilos

e

Ensino Secundário

disponibilidade
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