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1_Introdução 

O presente documento pretende ser um instrumento de informação da Câmara 

Municipal de Arganil no domínio educativo. 

Neste sentido, de realçar o importante papel que a Autarquia estabelece com os 

diferentes estabelecimentos de ensino, cuja intervenção decorre por um lado, das 

competências formais decorrentes da legislação e por outro, pelas iniciativas promovidas, 

independentemente das competências que lhe são atribuídas. 

O documento inicia com a definição da Rede Escolar para o ano letivo 2017/2018, 

englobando os estabelecimentos de educação e ensino, tanto público como privado, a 

funcionarem no nosso concelho. Salienta-se o papel fundamental exercido em todo o processo 

educativo pelos Recursos Humanos de direta responsabilidade deste Município, nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, assim como a Ação 

Social Escolar como forte medida de apoio destinada a comparticipar nas despesas escolares 

dos alunos, nomeadamente, refeições escolares (almoços e lanches), livros de fichas e 

transportes escolares, atividades de animação e apoio à família e componente de apoio à 

família. 

Porque o processo educativo só pode ter sucesso envolvendo, de forma ativa, todos os 

intervenientes na Comunidade Escolar, de referir, também, a importância das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social através das suas respostas sociais promovidas pelos 

Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL), proporcionando a ocupação das crianças e 

jovens nos períodos pós-letivos, interrupções letivas e tempo alargado de férias letivas, através 

de atividades lúdico-pedagógicas, enriquecendo, desta forma, os seus tempos livres. 

Em complementaridade a todo o processo de mais e melhor inclusão educativa, 

destacam-se as ações promovidas pela Piscina Municipal, Biblioteca Municipal e Espaço Jovem 

de Arganil, entre muitas coletividades e associações que este mesmo documento reporta. 

Subjacente a este documento, existe o intuito de considerar a Educação como um 

direito e uma prioridade em todo o processo formativo das nossas crianças e jovens, 

assegurando e promovendo a atualização permanente que, como um direito humano, o 

ensino e educação constituem um meio fundamental de formação para os direitos humanos e 

um processo de aprendizagem ao longo de toda a vida. 
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2_Ano Letivo 2017/18 

2.1_Rede Escolar 2017/18 

No ano letivo 2017/18, a rede escolar do Concelho de Arganil é definida por seis 

Jardins de Infância, seis Escolas do 1º Ciclo, duas Escolas Básicas do 2º e 3º Ciclos e uma Escola 

Secundária, totalizando 1269 alunos que fazem parte do Agrupamento de Escolas de Arganil. 

Tabela 1 - Nº de Alunos a frequentarem o Ensino Público (Agrupamento de Escolas de Arganil) – Ano Letivo 
2017/18 

Estabelecimentos de 
Educação e Ensino 

Nº de 
Grupos/Turma 

Alunos Matriculados Percentagem (%) 

JI de Arganil 3 56 4,4 
JI de Côja 2 45 3,6 
JI de Pomares 1 9 0,7 
JI de Pombeiro da Beira 1 6 0,5 
JI de S. Martinho da Cortiça 2 29 2,3 
JI de Sarzedo 2 29 2,3 
EB1 de Arganil 8 144 11,3 
EB1 de Côja 4 74 5,8 
EB1 de Pomares 1 16 1,3 
EB1 de Pombeiro da Beira 1 9 0,7 
EB1 de S. M. da Cortiça 3 49 3,9 
EB1 de Sarzedo 2 34 2,7 
EB 2.3 de Arganil 18 321 25,2 
EB 2.3 de Côja 7 90 7,1 
Escola Secundária de Arganil 19 358 28,2 

Total  1269 100 

 

Ao nível do ensino Privado, regista-se o Jardim de Infância da Casa da Criança de 

Arganil, da Fundação Bissaya Barreto, Coimbra. Esta instituição recebe, também, crianças em 

idade de berço (creche). Com esta resposta social, funcionam, também, as creches dos Centros 

Sociais e Paroquiais de Côja e Sarzedo. 

Salienta-se o fundamental papel desempenhado pelo Centro de Arganil da APPACDM, 

que dispõe de um Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) e da resposta social de Centros de 

Atividades Ocupacionais (CAO), com uma frequência de um total de 46 utentes. 
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Tabela 2 - Nº de Alunos matriculados Ensino Privado (JI da Casa da Criança de Arganil) - Ano Letivo 2017/18 

Estabelecimentos de Educação e Ensino Crianças Inscritas 

Jardim de Infância da Casa da Criança de Arganil  43 
Creche da Casa da Criança de Arganil 39 

Total 82 
 

Tabela 3 - Nº de Crianças em Resposta Social de Creche - Ano Letivo 2017/18 

Creche Crianças Inscritas 

Creche do Centro S. P. de Sarzedo 30 
Creche do Centro S. P. de Côja 24 

Total 54 
 

Tabela 4 - Nº de Utentes da APPACDM - Ano Letivo 2017/18 

Centro de Atividades Ocupacionais Crianças Inscritas 

APPACDM de Arganil 46 
Total 46 

 

O concelho de Arganil dispõe de uma oferta educativa diversificada, desde a resposta 

de creche até ao ensino secundário, incluindo ainda a especificidade para cidadãos com 

deficiência mental e incapacidade, promotoras de uma verdadeira inclusão social. 

Segue-se o gráfico que traduz a distribuição do número de crianças e alunos da 

educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, pelos diferentes estabelecimentos de 

educação e ensino:  

 

Gráfico 1 - Nº de alunos matriculados – Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo EB – 2017/18 
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2.2_Pessoal 

A disponibilização de Recursos Humanos para a Educação decorre das competências 

que são atribuídas pela legislação e das iniciativas que esta autarquia promove, 

independentemente de serem competências conferidas pela lei, face ao facto de que os 

profissionais não docentes são indispensáveis em todo o processo educativo, constituindo um 

fulcral fator inerente ao sucesso deste. 

Neste contexto, as prioridades assumidas dizem respeito à gestão dos refeitórios 

escolares, incluindo o apoio às refeições e vigilância do refeitório, ao desenvolvimento das 

Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), dirigidas às crianças que frequentam a 

Educação Pré-Escolar, Componente de Apoio à Família (CAF) aos alunos do 1º CEB de 

Pombeiro da Beira, bem como à vigilância dos transportes escolares, pelo que a dotação de 

Recursos Humanos é imprescindível. 

Em termos atuais, a afetação de Assistentes Operacionais e Animadores de AAAF e CAF 

é a seguinte: 

Tabela 5 - Nº de Assistentes Operacionais nos JI/EB1 – 2017/18  

Estabelecimentos de Educação e Ensino Nº de Assistentes Operacionais 

JI/EB1  27 

 

Tabela 6 - Nº de Assistentes Técnicos JI/EB1 – 2016/17 

Estabelecimentos de Educação e Ensino Nº de Assistentes Técnicos 

JI/EB1  1 
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3_Ação Social Escolar 

A atribuição e funcionamento dos apoios na área da Ação Social Escolar regem-se 

pelos princípios da equidade, da discriminação positiva e da solidariedade social, no sentido de 

assegurar o direito das crianças e jovens à educação e à igualdade de oportunidades, 

assumindo um fundamental pepel no âmbito das competências desta Autarquia. Em 

conformidade com o Regulamento nº 643/2015 de 23 de setembro – Regulamento de Ação 

Social Escolar – têm direito a beneficiar dos apoios os alunos pertencentes aos agregados 

familiares integrados nos 1º e 2º escalões de rendimentos – Refeições Escolares (almoços, 

lanches da manhã e tarde) na Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico; Livros de 

Fichas Escolares no 1º CEB, Atividades de Animação e de Apoio à Família nos Jardins de 

Infância, assim como Transportes Escolares a todos níveis de educação e ensino. 

Seguidamente, traduz-se o número de candidaturas que deram entrada nos Serviços 

de Educação face ao número de apoios concedidos no presente ano letivo: 

Tabela 7 - Registo de Entrada – Formulários de Candidatura Ação Social Escolar e de Inscrição – 2017/18 

Estabelecimentos de 
Educação e Ensino 

Nº de 
Candidaturas/Inscrições 

Registadas 

Nº de 
Candidaturas 

Aprovadas 

Nº de Inscrições 
(Sem Benefício) 

JI de Arganil 49 24 25 
JI de Côja 42 25 17 
JI de Pomares 9 5 4 
JI de Pombeiro da Beira 6 2 4 
JI de S. M. da Cortiça 26 8 18 
JI de Sarzedo 25 6 19 
EB1 de Arganil  138 69 69 
EB1 de Côja 70 34 36 
EB1 de Pomares 16 10 6 
EB1 de P. da Beira 9 9 0 
EB1 de S. M. da Cortiça 49 26 23 
EB1 de Sarzedo 34 20 14 
EB 2.3 de Arganil – a) 152 150 2 b) 
EB 2.3 de Côja – a) 49 49 0 
E Sec. de Arganil – a) 194 186 8 b) 
Escola Básica Integrada 
Vale do Alva – a) e c)  

9 9 c) 0 

Total 877 630 245 
Legenda: 

a) Só Transportes Escolares 

b) Fora do Concelho 

c) Alunos da Freguesia do Piódão 
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3.1_Transportes Escolares 

A rede de transportes escolares em funcionamento compreende 17 Circuitos Públicos 

e 5 Circuitos de Aluguer, integra o Plano de Mobilidade de Concelho de Arganil, sendo 

complementada com o transporte de crianças e alunos para a frequência da Piscina Municipal, 

bem como para Encontros Desportivos, Atividades Culturais e Lúdicas, Visitas Pedagógicas às 

Bibliotecas Municipais e Escolares e Visitas de Estudo. 

A seguir, apresenta-se o número de crianças e alunos transportados por 

estabelecimento de educação e ensino, no presente ano letivo: 

Tabela 8 - Nº de Alunos Transportados por Estabelecimento de Educação e Ensino – 2017/18 

Estabelecimentos de 
Educação Ensino 

Alunos 
Transportados 

Percentagem (%) 

JI de Arganil 16 2,52 
JI de Côja 20 3,14 
JI de Pomares 9 1,42 
JI de Pombeiro da Beira 6 0,94 
JI de S. M. da Cortiça 25 3,93 
JI de Sarzedo 0 0,00 
EB1 de Arganil 49 7,70 
EB1 de Côja 37 5,82 
EB1 de Pomares 15 2,36 
EB1 de P. da Beira 8 1,26 
EB1 de S. M. da Cortiça 46 7,23 
EB1 de Sarzedo 0 0,00 
EB 2.3 de Arganil 153 24,06 
EB 2.3 de Côja 49 7,70 
E Sec. de Arganil 194 30,50 
Escola Básica Integrada Vale do 
Alva a) 

9 1,42 

Total 636 100 
Legenda: 

a) Alunos da Freguesia de Piódão 

À semelhança de anos letivos anteriores e conforme o estabelecido em Regulamento, 

os alunos com residência no Concelho de Arganil são transportados gratuitamente, desde a 

educação pré-escolar ao ensino secundário. 

No que concerne a custos com transportes escolares, o passe mensal para o aluno que 

resida mais distante da sede do Concelho, em termos atuais, comporta o valor de 90,65€ e um 

mínimo de 27,10€ para as localidades até 4 km. 

Num universo de 1269 alunos que frequentam o Agrupamento de Escolas de Arganil, 

50,1% beneficiam de transporte escolar, num investimento de 334.221,00€ (resultado apurado 
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de Setembro de 2016 a Julho de 2017) do Município de Arganil, contribuindo para a 

diminuição da taxa de abandono escolar. 

 

3.2_Fornecimento de Refeições 

O serviço de fornecimento de refeições escolares tem sido operacionalizado através do 

lançamento de concurso público, abrangendo todas as crianças e alunos que frequentam a 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho; do concurso foram apuradas 

duas empresas/instituições; uma empresa do setor de restauração, Uniself, S.A. e o Centro 

Social Paroquial de Sarzedo (IPSS) comportando um investimento total de 172.285,26€ 

(Setembro de 2017 a Julho de 2018), sendo que o valor total inclui o serviço de fornecimento 

de lanches escolares. 

O quadro que se segue traduz o número global de alunos inscritos para fornecimento 

de refeições escolares, assim como o número de alunos com e sem escalão de apoio, face ao 

valor diário estipulado pelo Ministério da Educação, de 1,46€ por refeição/aluno do almoço. 

Tabela 9 – Fornecimento de Refeições Escolares – Almoço – 2017/18 

Estabelecimentos 
de Educação e 

Ensino 

Nº de Alunos 
Matriculados 

Posicionamento no escalão de apoio 

Total c/ 
refeições 

Escalão 1 Escalão 2 S/ Escalão 

JI de Arganil 55 47 4 18 25 
JI de P. da Beira 6 6 1 1 4 
JI S. M. da Cortiça 29 26 2 5 19 
JI de Sarzedo 29 26 3 4 19 
JI de Côja 45 37 6 18 13 
JI de Pomares 9 9 0 5 4 
EB1 de Arganil 144 135 30 37 68 
EB1  P. da Beira 9 9 6 3 0 
EB1  S. M. Cortiça 49 49 11 15 23 
EB1 de Sarzedo 34 34 8 12 14 
EB1 de Côja 74 70 10 24 36 
EB1 de Pomares 16 16 2 8 6 

Total 499 464 83 150 231 

 

Como conclusão, pode referir-se que das 499 crianças e alunos a frequentarem a 

Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Arganil, 464 (93%), 

usufruem do fornecimento da refeição do almoço, sendo que 233 (50,2%) beneficiam de 

comparticipação do 1º e 2º escalão. 
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Em conformidade com o serviço de almoços, também o lanche escolar é 

comparticipado de acordo com o previsto no Regulamento de Ação Social Escolar, sendo que o 

seu preço unitário é de 0,30€. 

Tabela 10 – Fornecimento de Lanches Escolares – 2017/18 

Centros 
Escolares 

Nº Alunos Inscritos em 
Lanches Escolares 

Nº de Alunos 
Matriculados 

Percentagem de Alunos inscritos 
em Lanches Escolares (%) 

1º Ciclo 
Jardim de 
Infância 

1º Ciclo 
Jardim de 
Infância 

1º Ciclo 
Jardim de 
Infância 

Arganil 71 7 143 55 49% 12% 
Côja 35 26 74 45 47% 77% 
Pomares 8 9 16 9 50% 100% 
P. da Beira 5 6 9 6 55% 100% 
S. M. Cortiça 16 13 49 29 32% 43% 
Sarzedo 12 8 34 29 35% 42% 

Total 147 69 325 173 - - 

 

3.3_Aquisição de Livros de Fichas Escolares 

A aquisição/atribuição de Manuais Escolares para os alunos do 1º ano ao 4º ano de 

escolaridade assenta na responsabilidade direta do Ministério da Educação no presente ano 

letivo, não abrangendo os livros de Fichas Escolares para as respetivas áreas disciplinares por 

terem sido considerados de caráter não obrigatório pelo mesmo. 

Porque se considera que os Livros de Fichas Escolares constituem uma ferramenta 

fundamental para a prática da aprendizagem, esta Autarquia assumiu a respetiva aquisição e 

atribuição, em conformidade com o procedimento por concurso público, tendo sido 

adjudicado o respetivo fornecimento a uma Papelaria/Livraria Local, abrangendo os alunos 

com escalões 1 e 2 (escalão 1 – total encargo para a autarquia; escalão 2 – comparticipação em 

50% pelo aluno); o total de investimento suportado pela Câmara Municipal foi de 3.183,57€ 

(ano 2017). 

Tabela 11 – Aquisição de Livros de Fichas Escolares – 2017/18 

 
Estabelecimentos de Educação 

e Ensino 

 
Alunos Matriculados 

Escalões de apoio 

Escalão 1 Escalão 2 

EB1 de Arganil  144 27 38 
EB1 de Côja 74 7 23 
EB1 de Pomares 16 1 8 
EB1 de Pombeiro da Beira 9 7 3 
EB1 de S. Martinho da Cortiça 49 7 14 
EB1 de Sarzedo 34 8 11 

Total 326 57 97 
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De concluir que dos 326 alunos matriculados no 1º CEB, 154 (47,2%) usufruíram do 

apoio prestado na aquisição/atribuição do Livros de Fichas Escolares. 

3.3.1_Manuais Escolares Devolvidos 

Ao pretender reforçar a consciencialização do valor do Manual Escolar e a necessidade 

do seu reaproveitamento, findo o ano letivo 2016/2017, alguns encarregados de educação dos 

alunos contemplados com oferta dos Manuais Escolares, integrados no escalão 1, procederam 

à devolução dos mesmos, relativos às três áreas disciplinares do 1º CEB (Língua Portuguesa, 

Matemática e Estudo do Meio), em bom estado de conservação, entregando-os nos serviços 

de Educação desta Autarquia. O total de Manuais Escolares devolvidos (unicamente de 6 

alunos) são colocados ao dispor da Loja Social de Arganil – banco didático – para que possam 

ser alvo de respetiva reutilização (conforme art.º12º do Regulamento nº643/2015, de 23 de 

setembro). 

 3.4_Atividades de Animação e de Apoio à Família 

Como resposta educacional e social às necessidades das famílias e crianças que 

frequentam os jardins-de-infância que integram o Agrupamento de Escolas de Arganil, as 

Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) constituem uma direta responsabilidade 

do Município em termos da respetiva implementação. Conforme o estabelecido no 

Regulamento, a frequência destas atividades comporta uma mensalidade a suportar pelos 

respetivos Pais/Encarregados de Educação, podendo estes candidatarem-se à respetiva 

comparticipação. Por conseguinte, é assegurado o acompanhamento das crianças antes e 

depois do período das atividades letivas, durante o tempo de almoço e durante os períodos de 

interrupções letivas e de férias (Natal, Carnaval, Páscoa) e até final de julho, encerrando 

apenas o mês de agosto. 

Tabela 12 – AAAF Escalões e Valores – 2017/18 

Escalão 1 Escalão 2 Escalão 3 Escalão 4 Escalão 5 Escalão 6 

6,00€/mensal 12,00€/mensal 17,00€/mensal 22,00€/mensal 28,00€/mensal 30,00€/mensal 

 

O desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio à Família nos Jardins de 

Infância de Côja, Pombeiro da Beira e São Martinho da Cortiça, é assegurado por este 

Município através das suas Animadoras. Nos restantes Jardins de Infância, Arganil, Sarzedo e 

Pomares são desenvolvidas respetivamente pela Santa Casa da Misericórdia de Arganil, Centro 
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Social e Paroquial de Sarzedo e pela Cáritas Diocesana de Coimbra, mediante Protocolos de 

Cooperação celebrados com esta Autarquia.  

As Atividades de Animação e de Apoio à Família registam um total de 126 crianças, 

conforme os Jardins de Infância que a seguir se identificam, assim como respetivo 

posicionamento de escalões de comparticipação. 

Tabela 13 – Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) – 2017/18 

 
Estabelecimentos de 

Educação e Ensino 

 
Crianças 

Matriculadas 

 
Crianças 

Inscritas nas 
AAAF 

 
Escalões de apoio 

1 2 3 4 5 6 

JI de Arganil 55 33 - - - - - - 
JI de Côja 45 30 4 9 10 3 0 4 
JI de Pomares 9 9 1 3 0 5 0 0 
JI de P. da Beira 6 6 1 0 2 1 1 1 
JI de S. M. da Cortiça 29 25 3 3 5 3 1 10 
JI Sarzedo 28 24 - - - - - - 

Total 173 127 9 15 17 12 2 15 

 

Desta tabela conclui-se que nos Jardins de Infância cujas Atividades de Animação e de 

Apoio à Família são asseguradas pela Município de Arganil e com apuramentos de Escalões de 

comparticipação apurados pelos respetivos serviços de Educação, o Escalão 3 revela maior 

incidência na comparticipação familiar, correspondendo à mensalidade de 17,00€, seguindo-se 

os escalões 2 (12,oo€) e o 6 (30,00€) de mensalidades. De referir que as mensalidades 

correspondentes aos Escalões em referência não têm sofrido alterações há cerca de 10 anos 

letivos.  
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4_Centros de Atividades e Tempos 

Livres/Componente de Apoio à Família 

 

Os Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL) constituem respostas sociais que 

proporcionam atividades de lúdico-pedagógicas às crianças e jovens, nos períodos pós-letivos, 

nas interrupções letivas e durante o período de férias de Verão, desenvolvidas por IPSS’s com 

intervenção local, nomeadamente, a Santa Casa da Misericórdia de Arganil, Centro Social e 

Paroquial de Sarzedo, Centro Social e Paroquial de Côja, Casa do Povo de São Martinho da 

Cortiça e Cáritas Diocesana de Coimbra. 

Ainda em fase de experimentação/implementação, encontra-se a Componente de 

Apoio à Família (CAF) que será assegurada pelos Serviços desta Autarquia, envolvendo os 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico de Pombeiro da Beira.  

 

Tabela 14 - Centros de Atividades de Tempos Livres/Componente de Apoio à Família – 2017/18 

Ciclos de Ensino Locais Entidade Promotora 

1º Ciclo 

Arganil 
Santa Casa da Misericórdia de 

Arganil 

Côja 
Centro Social e Paroquial de 

Côja 

Pombeiro da Beira Município de Arganil 

S. M. da Cortiça 
Casa do Povo de São Martinho 

da Cortiça 

Sarzedo 
Centro Social e Paroquial de 

Sarzedo 

2º e 3º Ciclo 
Arganil Cáritas Diocesana de Coimbra 

Côja Cáritas Diocesana de Coimbra 

Secundário Arganil Cáritas Diocesana de Coimbra 
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Tabela 15 - Nº de Alunos a frequentar os CATL/CAF – 2017/18 

Estabelecimentos de 

Educação e Ensino 

Nº de Alunos 

Matriculados 

Entidade 

Promotora 

Nº de Alunos que 

Frequentam o 

CATL/CAF 

Percentagem 

(%) 

1º CEB de Arganil 144 

Santa Casa da 

Misericórdia de 

Arganil 

60 41,7 

1º CEB de Côja 74 
Centro Social e 

Paroquial de Côja 
16 21,6 

1º CEB de Pombeiro 

da Beira 
9 

Município de 

Arganil 
a) a) 

1º CEB de S. M. da 

Cortiça 
49 

Casa do Povo de S. 

M. da Cortiça 
38 77,6 

1º CEB de Sarzedo 34 

Centro Social e 

Paroquial de 

Sarzedo 

29 85,3 

Escola Básica 2.3 de 

Arganil 
321 

Cáritas Diocesana 

de Coimbra 
85 26,5 

Escola Básica 2.3 de 

Côja 
90 

Cáritas Diocesana 

de Coimbra 
83 90,2 

Escola Secundária de 

Arganil 
358 

Cáritas Diocesana 

de Coimbra 
42 11,7 

 

a) A Definir. 

 

Frequentam os Centros de Atividades de Tempos Livres do nosso concelho, 143 alunos 

do 1º Ciclo, 168 alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e 42 alunos do Ensino Secundário. 
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5_Projetos e Ações Desenvolvidas 

Pretendendo contribuir para uma educação mais inclusiva, o Município de Arganil 

promove e operacionaliza iniciativas/ações, da sua inteira responsabilidade ou em parceria, 

direcionadas a todos os níveis de educação e ensino, cujo objetivo consiste em fomentar o 

sucesso educativo integral. A título de exemplo, realçamos a frequência gratuita da piscina 

municipal, no âmbito da vertente curricular, o desenvolvimento de atividades para apoio das 

bibliotecas escolares, a concretização do evento anual de caráter desportivo, as Arganilíadas, a 

implementação do regime de fruta escolar, a parceria nos Programas Eco-Escolas e no 

Empreendedorismo, entre outros que, seguidamente daremos conta. 

5.1_Piscina Municipal de Arganil 

A natação e a sua prática é importante para o desenvolvimento físico, para a formação 

cognitiva e sócio-afetiva da criança e jovem, contribuindo, inclusivamente, para um melhor 

rendimento escolar. Fomenta o convívio intra e inter-escolas e o espírito de competição de 

forma salutar.  

Assim se enquadram as diversas modalidades de desporto aquático, promovidas pelo 

Município, através da Piscina Municipal de Arganil com a colaboração dos respetivos 

professores, monitores e demais colaboradores. A frequência assinalada na tabela que se 

segue, mantém-se, relativamente ao ano letivo anterior. 

Tabela 16 - Utilização Piscina Municipal de Arganil - Agrupamento de Escolas de Arganil - 2017/18 

 
 

Calendário 
Escolar -
Períodos 
Letivos 

Estabelecimentos de educação e ensino 
Frequência de utilização dos alunos 

 
Hidroterapia 

 
Jardins de 
Infância 

 
Escolas 1º 

CEB 

 
EB 2.3 de 
Arganil a) 

 
EB 2.3 de 

Côja 

Escola 
Secundária de 

Arganil b) 

Alunos de 
Educação 
Especial 

 
1º Período 

 
1x/mês 

1x/15 em 
15 dias 

 
 

 
 

c) 
 

1x/semana 

 
2º Período 

 
1x/mês 

1x/15 em 
15 dias 

 
 

1x/semana 
c) 

 
1x/semana 

 
3º Período 

 
1x/mês 

1x/15 em 
15 dias 

 
1x/semana 

 c) 
 

1x/semana 

Legenda: 

a) Os alunos da Escola Básica 2.3 de Arganil constituem os únicos que não são transportados para a 

prática da modalidade de desporto aquático, face à proximidade entre a própria Escola e as Instalações 

da Piscina Municipal. 

b) Uma turma CEI do 10º Ano 1x por semana, ao longo de todo o ano letivo. 

c) Agendamento por parte do Agrupamento de Escolas de Arganil. 
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5.2_Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 

O Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE) tem por objetivo continuar garantir 

o funcionamento da Rede de Bibliotecas Escolares do Concelho de Arganil. Este serviço 

perpetua-se num conjunto de medidas, que vão desde o apoio técnico, incentivo à reflexão e 

debates, promoção e partilha de recursos aos incentivos para a promoção da leitura e partilha 

ideias e vivências. 

Através da Biblioteca Municipal de Arganil, o serviço de apoio prestado às Bibliotecas 

Escolares, continua a ser assegurado por três (3) Colaboradores, baseado na seguinte 

calendarização (a mesma que se praticou no ano letivo anterior): 

Tabela 17 - N.º de Horas e Deslocações Semanais no âmbito do Programa SABE – 2017/18 

Bibliotecas Escolares Nº Horas Apoio/Semana Deslocações/Semana 

JI/EB1 de Arganil 19h 9 

JI/EB1 de Côja 13h 7 

JI/EB1 de Pombeiro da Beira 5h 1 

JI/EB1 de Pomares 5h 1 

JI/EB1 de Sarzedo 10h 2 

JI/EB1 S. M. da Cortiça 10h 2 

 

Projetos/Ações desenvolvidos nas Bibliotecas Escolares: 

Tabela 19 - Projetos Desenvolvidos nas Bibliotecas Escolares – 2017/18 

Atividades de Promoção da 

Leitura 
Público-alvo Periocidade 

As Várias Faces da Leitura 

Crianças e alunos dos 

grupos/turmas da educação pré-

escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Uma vez por período escolar 

Pais e Filhos: Livros e Ternura 

Crianças e alunos dos 

grupos/turmas da educação pré-

escolar e 1º Ano do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

15 em 15 dias 

Ler e Partilhar, Viver e Aprender 
Alunos das turmas de 2º, 3º e 4º 

anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
15 em 15 dias 

Conhece a Biblioteca da Tua Escola: 

Formação e Utilizadores 

Alunos das turmas do 1º, 2º, 3º e 4º 

anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
15 em 15 dias 
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5.3_Espaço Jovem 

O “Espaço Jovem” apresenta-se como um espaço lúdico de frequência gratuita, que 

pretende desenvolver nos jovens de Arganil e de todo o concelho competências sociais e 

pessoais, estimulando áreas de lazer que procuram ir ao encontro dos seus gostos e interesses. 

Por esta razão, o Espaço Jovem pratica um horário adaptado às rotinas e responsabilidades 

escolares dos mais jovens, disponibilizando, assim, diferentes zonas de lazer preparadas para a 

prática de diferentes atividades:   

Espaço Internet: 4 postos de trabalho disponíveis. 

 Entretenimento: LCD com ligação ao serviço por cabo, bem como um leitor de DVD. 

Os utilizadores do Espaço Jovem têm oportunidade de assistir à programação 

diversificada de um conjunto alargado de canais ou, em alternativa, visualizar os filmes 

disponíveis.  

 Zona de estudo/leitura: jornais e revistas de diversas temáticas e suplementos vários. 

Também são desenvolvidas atividades temáticas durante as interrupções letivas, 

proporcionando aos jovens momentos de pura animação e convívio. 

 

Tabela 20 - Nº de Participantes - Atividades Programadas – 2017 

Atividades 2017 Nº de Participantes 

Férias de Páscoa 9 

Concurso de Ovos da Páscoa 
Gigantes (10 Instituições) 

100  

Férias de Verão 14 

Dia Internacional da Juventude 54 

Natal (a definir) 
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Tabela 21 - Nº de Utilizadores - Espaço Jovem – 2017 

  Nº de Utilizadores do Espaço Jovem - 2017 

Meses 
 

Wi-Fi 
 

Multimédia Internet Leitura 
Jogos de 
Tabuleiro 

Total 

Janeiro 5 28 46 1 2 82 

Fevereiro 3 22 39 2 0 66 

Março 2 29 49 4 2 86 

Abril 4 23 59 1 5 92 

Maio 1 28 43 1 2 75 

Junho 1 21 46 2 3 73 

Julho 2 25 41 0 8 76 

Agosto 3 21 52 2 2 80 

Setembro 5 33 47 2 3 90 

Outubro 4 31 35 0 2       72 

Novembro 2 25 32 0 0       59 

Totais 32 286 489 15 29 851 

 

5.4_Férias Desportivas e Ocupação de Tempos Livres 

O Programa “Férias Desportivas e Ocupação de Tempos Livres”, desenvolvido pelo 

Gabinete de Desporto deste Município, é destinado a crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os 6 e os 18 anos. 

Esta iniciativa tem como objetivo proporcionar às crianças e jovens o fortalecimento 

da educação através do desporto e a formação base em diversas modalidades desportivas. 

Neste contexto, têm a oportunidade de participar num vasto e variado leque de 

atividades desportivas, que tornam o seu período livre de aulas em momentos de intenso 

convívio e aprendizagem. 

Em 2017, participaram neste programa, regularmente, 61 jovens. 

► “Arganilíadas” 

As Arganilíadas são um evento desportivo que pretende fomentar atividades 

desportivas, baseadas no lúdico, no prazer e na possibilidade de escolha, direcionadas às 

crianças do 1º CEB de forma a poderem manifestar as suas potencialidades psicomotoras. Este 

evento é organizado, também, pelo Gabinete de Desporto deste Município, em parceria com 

diversas entidades e colaboradores. Em 2017, participaram nesta atividade cerca de 400 

crianças. 
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5.5_Regime de Fruta Escolar 

O Município renovou a sua adesão ao Programa Regime da Fruta Escolar, direcionado 

aos alunos do 1º CEB, encontrando-se a respetiva Candidatura em fase de aprovação pelo 

Organismo responsável.  

5.6_Eco-Escolas 

À semelhança do ano letivo anterior, mantém-se a continuidade na implementação do 

Programa Eco-Escolas, coordenado a nível nacional pela Associação Bandeira Azul da Europa, 

abrangendo todos os estabelecimentos de ensino que fazem parte do Agrupamento de Escolas 

de Arganil (6 Jardins de Infância, 6 Escolas do 1º CEB, 2 Escolas Básicas dos 2º e 3º Ciclos e 1 

Escola Secundária), salientando o sucesso alcançado no ano letivo 2016/2017, uma vez que 

todas as escolas inscritas foram galardoadas com a atribuição da Bandeira Verde Eco-Escolas. 

Este projeto pretende sensibilizar, encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade 

desenvolvido pelas escolas no âmbito da Educação Ambiental e de Educação Sustentável. 

Esta Autarquia suporta o custo total de adesão no valor de 1050,00€ que se destina a 

suportar os custos inerentes à metodologia, formação, materiais pedagógicos e apoio direto às 

escolas prestado pela ABAE, os custos referentes à emissão de Certificados e Bandeira Verde 

Eco-Escolas, assim como o valor que a própria ABAE, enquanto entidade coordenadora 

nacional, tem de pagar à FEE International (Foundation for Environmental Education) por cada 

Eco-Escola inscrita no Programa em Portugal. 

 

5.7_Empreendedorismo nas Escolas 

Ciente da necessidade de promoção da cultural empreendedora como ferramenta de 

desenvolvimento e crescimento regional, desde o ano 2013 que a CIM Região de Coimbra 

(CIM-RC) promove o programa “Empreendedorismo nas Escolas da Região de Coimbra”, 

permitindo aos jovens em idade escolar uma experiência real na área do empreendedorismo. 

Com o objetivo fundamental de criar uma cultura empreendedora, apostando no 

desenvolvimento de competências e na resolução de problemas e desafios, a articulação entre 

a CIM-RC, o Município de Arganil e o Agrupamento de Escolas de Arganil, revela-se 
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fundamental para o desenvolvimento deste projeto, proporcionando aos alunos a realização 

de diferentes atividades, fomentando o espírito de iniciativa, de cooperação e criatividade. 

Para a edição de 2017/18, o Agrupamento de Escolas de Arganil integra este projeto a 

todos os níveis de ensino, contando com a participação de 17 professores, 15 turmas e um 

total de 278 alunos do próprio Agrupamento. 

5.8_Universidade de Verão e Escola de Verão Júnior 

A Câmara Municipal de Arganil promoveu, em 2017, a continuidade das iniciativas em 

referência através da participação de 9 alunos do 11º ano de escolaridade, da Escola 

Secundária de Arganil, no programa Universidade de Verão, da responsabilidade da 

Universidade de Coimbra, e 25 alunos do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e 10.º e 12.º ano do 

Ensino Secundário, no programa Escola de Verão Júnior, iniciativa da Escola Superior de 

Educação de Coimbra. 

O comprovado mérito escolar é condição primordial para a participação nos dois 

Programas, cabendo ao Agrupamento de Escolas de Arganil o procedimento de seleção dos 

alunos participantes como Bolseiros. 

As Iniciativas revelaram ter resultado num comprovado êxito pelo testemunho deixado 

pelos próprios alunos, aquando da entrega dos respetivos Certificados de Participação pelo 

Município de Arganil. 

Tabela 22 - Participação nos Programas Universidade de Verão e Escola de Verão Júnior – 2017 

Programas Universidade de Verão/Escola de Verão Júnior 2017 

Universidade de Verão Escola de Verão Júnior 

Nº Alunos Custo Unitário Custo Total Nº Alunos Custo Unitário Custo Total 

9 180,00€ 1.620,00€ 25 110,00 2.750,00€ 

 

O custo total suportado pela Autarquia na participação dos dois Programas somou a 

quantia de 4.370,00€ que, para além da participação nas Atividades, envolveu a estadia 

durante uma semana em Residências Universitárias, tendo sido, também, assegurado o 

transporte de todos os alunos participantes na ida e no regresso. 

 



Atividades na área da Educação com intervenção da Câmara Municipal de Arganil 

Arganil +EDUCAÇÃO – 2017/18 

23 
 

5.9_Estágios Curriculares e Profissionais – Estágios de Formação em 

Contexto de Trabalho 

O acolhimento e acompanhamento de estagiários no âmbito da formação em contexto 

de trabalho, durante o ano 2018, continuarão a ser assegurados pela Câmara Municipal de 

Arganil, contribuindo, desta forma, para a concretização da formação de jovens técnicos 

qualificados, imprescindíveis para o desenvolvimento socioeconómico da região e do próprio 

país. Para o efeito, são estabelecidas parcerias com Instituições de Educação e Ensino. 

6_Outras Atividades 

6.1_Alimentar + em Arganil 

O desperdício alimentar apresenta um conjunto de consequências que afetam as nossas vidas, 

com impacto ao nível ético, económico, social, sanitário e ambiental. É, por isso, necessário 

encontrar caminhos e estratégias que o minimizem, ou mesmo, que tendencialmente o 

solucionem. Estando conscientes que a sua redução constitui, também, um passo preliminar 

importante para combater a subnutrição a nível global. 

Neste sentido, num contexto social particularmente difícil para as famílias e para as crianças, a 

rentabilização dos recursos que possuímos, nomeadamente os alimentos, revela-se de elevada 

importância. 

Nasce assim, em 2014, o Alimentar + em Arganil, fruto de uma parceria entre o Município de 

Arganil, Associação Passo a Passo, Agrupamento de Escolas de Arganil e Agrupamento de 

Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte. Um projeto que preconizou, inicialmente, a 

minimização da carência alimentar das famílias do concelho, através da prevenção do 

desperdício alimentar nas cantinas escolares. 

O reaproveitamento das refeições não consumidas iniciou-se na cantina da EB1 de Arganil, 

posteriormente na EB1 de São Martinho da Cortiça e, de acordo com os excelentes resultados 

obtidos, alargou-se à cantina da EB1 de Coja, tendo sido distribuídas até ao momento um total 

de 835 refeições. 

Em Outubro de 2016, o projeto ganha uma nova valência, com o objetivo de reaproveitar todo 

o excedente alimentar das superfícies comerciais, tendo assim uma maior capacidade de 

resposta para apoiar as famílias carenciadas do concelho.  

Neste sentido o protocolo, assinado em Outubro de 2016, estabeleceu, além das parcerias já 

existentes, parceria com duas novas entidades, as superfícies comerciais Intermarché e 

Minipreço, que asseguram a doação de produtos alimentares excedentes em boas condições 

de consumo, o que permitiu realizar 769 apoios a 44 famílias carenciadas. 
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O Alimentar + em Arganil tem ainda por base o Pacto de Milão sobre Política de Alimentação 

Urbana, subscrito pelo Município de Arganil que, assentando essencialmente no combate ao 

desperdício alimentar, se torna numa motivação acrescida para que seja desenhado um 

conjunto de políticas públicas que permitam fazer a ligação entre solidariedade social e 

produção alimentar. 

Este projeto apresenta-se como uma mais-valia para a comunidade local, que desta forma se 

mobiliza para alimentar quem mais precisa. 

6.2_Desporto – Futebol e Futsal 

Na prática da modalidade de futebol, no concelho de Arganil e como Escolas de 

Formação, destacam-se a Associação Atlética de Arganil (AAA), e o Clube Operário Jardim do 

Alva (C.O.J.A) e o Grupo Desportivo e Cultural de São Martinho da Cortiça (GDCSMC), a quem o 

Município de Arganil tem prestado apoio em termos da respetiva funcionalidade, de acordo 

com as possibilidades orçamentais. 

Tabela 23 - Associação Atlética de Arganil 

AAA – Futebol de Formação – 104 Atletas 

Escalões Nº de Atletas Competição 

Petizes 10 Federação Distrital de Coimbra 

Traquinas 15 Federação Distrital de Coimbra 

Benjamins 18 Federação Distrital de Coimbra 

Infantis 16 Federação Distrital de Coimbra 

Iniciados 21 Federação Distrital de Coimbra 

Juvenis 24 Federação Distrital de Coimbra 

 

Tabela 24 - Clube Operário Jardim do Alva 

C.O.J.A – Futebol de Formação – 100 Atletas 

Escalões Nº de Atletas Competição 

Traquinas 9 Federação Distrital de Coimbra 

Petizes 9 Federação Distrital de Coimbra 

Infantis 14 Federação Distrital de Coimbra 

Juvenis 21 Federação Distrital de Coimbra 

Juniores 22 Federação Distrital de Coimbra 

Séniores 25 Federação Distrital de Coimbra 

 

Tabela 25 - Grupo Desportivo e Cultural de São Martinho da Cortiça 

GDCSMC – Futsal de Formação – 34 Atletas 
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Escalões Nº de Atletas Competição 

Traquinas 8 Federação Distrital de Coimbra 

Petizes 2 Federação Distrital de Coimbra 

Benjamins 8 Federação Distrital de Coimbra 

Infantis 10 Federação Distrital de Coimbra 

Séniores 13 Federação Distrital de Coimbra 

 

6.3_Desporto – Kenpo Karaté 

Em 2017 os atletas de Côja e Arganil participaram no Estágio Internacional de Kenpo 

em Arruda dos Vinhos. Dois estágios técnicos de kenpo e karate foram realizados em Côja com 

a presença de vários atletas provenientes de várias regiões do país. Também teve lugar a 

realização de um estágio de Luta Greco-Romana e Luta Livre Olímpica, ministrado pelo 

Presidente da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, também realizada em Arganil. O 

Campeonato Nacional da Modalidade realizou-se no dia 2 de dezembro do presente ano.  

O Kenpo Karate é uma Arte Marcial que evoluiu desde o seu início no Oriente até à 

moderna forma de autodefesa e desenvolvimento pessoal e educativo que se pratica na 

atualidade. Treinos duas vezes por semana em Arganil e Côja. Os Clubes têm participado e 

organizado Campeonatos Regionais, Nacionais e Mundiais, assim como Estágios na mesma 

dimensão. 

Clubes: Arganil e Côja  

Atletas: 25 atletas, dispersos por uma faixa etária que vai desde os 5 aos 54 anos. 

6.4_Cultura – Escolas de Música e Ballet 

O ensino da Música é hoje encarado como parte integrante da formação das crianças e 

jovens, numa perspetiva que não exclui, antes equaciona, a adesão a opções profissionais, 

relacionadas com a Música e a Cultura. Desta forma, as Escolas de Música do nosso Concelho 

têm vindo a desempenhar um papel único no panorama educativo.  

Relativamente ao ensino do Ballet, é um tipo de dança cuja atividade física parte do 

corpo e do movimento, sendo portanto essencial no domínio da Educação e Ensino que 

contribuirá para o desenvolvimento biopsicossocial das nossas crianças e jovens. 

► Associação Filarmónica de Arganil 
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 Escola de Música – 45 crianças e jovens 

 Grupo Afadixie – Orquestra Juvenil de Jazz 

 Coro Infantil – 35 crianças e jovens 

o Nota: do total de crianças que frequentam o Coro Infantil, algumas 

também frequentam a Escola de Música. 

 

► Associação Filarmónica Progresso e Pátria Nova de Côja 

 Escola de Música – 40 Crianças e jovens 

 Quinteto Misto de Sopros “Ensaios da Noite” 

 Ensemble de Saxofone e Metais 

► Escola de Música Pauta em Movimento 

 150 Crianças e Jovens 

 Orquestra Pedagógica 

 Grupo de Concertinas 

► Atelier do Piano 

 50 Crianças e Jovens – Piano 

► Escola de Ballet (Atividade promovida pela Junta de Freguesia de São Martinho da 

Cortiça) 

 6 Crianças e Jovens 

► Escola de Ballet (Atividade promovida pelo Ginásio ArfitGym, Arganil)  

 32 Crianças e Jovens 
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7_Atividades Programadas 2017/18 

 

Divisão de Desenvolvimento Económico-Social – Educação 

Atividade 
Entidade 

Promotora 
 

Entidades Envolvidas 

Público-Alvo 

Data Local 

Escolas 
Outros 

JI 1º 2º 3º Sec. 

Dia da Escola 
Agrupamento 
de Escolas de 

Arganil 
Município de Arganil X X X X X X 4 de outubro 

Cerâmica Arganilense - 
Arganil 

Semana da 
Alimentação 

Agrupamento 
de Escolas de 

Arganil 

Município de Arganil 
Associação Passo a 

Passo 
CLDS-3G 

Equipa de Saúde 
Escolar 

X X X X X  16 a 20 de outubro 
Agrupamento de Escolas 

de Arganil 

Dia de São 
Martinho 

Agrupamento 
de Escolas de 

Arganil 

Município de Arganil 
 

X X     10 de novembro 
JI/EB1 Agrupamento de 

Escolas de Arganil 
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Divisão de Desenvolvimento Económico-Social - Educação 

Atividade 
Entidade 

Promotora 
 

Entidades Envolvidas 

Público-Alvo 

Data Local 

Escolas 
Outros 

JI 1º 2º 3º Sec. 

Desfile de Carnaval 
Agrupamento 
de Escolas de 

Arganil 
Município de Arganil X X X X X X 9 de fevereiro Vila de Arganil 

Dia Mundial da 
Floresta 

Município de 
Arganil 

 

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

 
X X X X X  março 

Agrupamento de Escolas 
de Arganil 
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Divisão de Desenvolvimento Económico-Social - Educação 

Atividade 
Entidade 

Promotora 
 

Entidades Envolvidas 

Público-Alvo 

Data Local 

Escolas 
Outros 

JI 1º 2º 3º Sec. 

Ambiente – a) 
Atividades a definir 

Município de 
Arganil 

 

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

X X     A definir A Definir 

Arganilíadas 
Município de 

Arganil 
 

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

 
 X     6 de junho 

Recinto desportivo da Escola 
Secundária de Arganil 

Programa Eco-
Escolas 

ABAE 
Município de Arganil 

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

X X X X X  Anual 
Agrupamento de Escolas 

de Arganil 

Escola de Verão 
Júnior 

Escola Superior 
de Educação de 

Coimbra 

Município de Arganil 
Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

  X X X  junho/julho 
Escola Superior de 

Educação de Coimbra 
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Divisão de Desenvolvimento Económico-Social - Educação 

Atividade 
Entidade 

Promotora 
 

Entidades Envolvidas 

Público-Alvo 

Data Local 

Escolas 
Outros 

JI 1º 2º 3º Sec. 

Universidade de 
Verão 

Universidade 
de Coimbra 

Município de Arganil 
Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

    X  junho/julho Universidade de Coimbra 

Empreendedorismo 
nas Escolas 

CIM RC 
 

 
Município de Arganil 

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

 

 X X X X  Anual 
Agrupamento de Escolas 

de Arganil 

“A um Passo da 
Adolescência” 

Associação 
Passo a Passo 

Município de Arganil 
Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

ACES PIN 

  X    Anual 
Agrupamento de Escolas 

de Arganil 

Alimentar +Arganil CLDS 3G 

Município de Arganil 
Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

ACES PIN 

 X    X Anual 
EB1 de Arganil 

EB1 de S. M. da Cortiça 
EB1 de Côja 
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8_Outros Programas 

 CLDS 3G Arganil + Inclusiva, um Caminho para a Mudança 

O Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 3ª Geração pretende 

potenciar os territórios e capacitar os cidadãos e famílias, promovendo o crescimento 

sustentável e inclusivo dos territórios, bem como, a igualdade de oportunidades e a inclusão 

social nas suas mais diversas dimensões, nos quais se inclui naturalmente a Educação. 

Nesse âmbito são várias as atividades que o CLDS 3G Arganil + Inclusiva tem 

desenvolvido na área da Educação, em parceria com o Município e Agrupamento de Escolas de 

Arganil, das quais se destacam; 

Ação – Jovens com Futuro 

O CLDS, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Arganil, continuou a 

desenvolver sessões no âmbito do Programa Gerar Percursos Sociais junto de 25 jovens/alunos 

que se encontram em risco de abandonar o sistema educativo, no sentido de desenvolver 

ações de favorecimento da sua capacitação e integração profissional. 

Ação – Ideias com Futuro 

No decorrer do presente ano, foram realizadas duas edições do “Ideias com Futuro” 

(janeiro e outubro de 2017), uma ação desenvolvida em parceria com o Município de Arganil 

que tem como principal objetivo promover atitudes empreendedoras e inovadoras que 

favorecem a igualdade de oportunidades e o crescimento sustentável do concelho. 

Nestas duas edições foram apresentados 8 projetos/ideias de negócio, criados por 10 

jovens arganilenses. Seis dos projetos apresentados foram desenvolvidos por alunos em 

contexto escolar – nas diferentes edições dos concursos municipais de ideias de negócio para o 

ensino secundário, promovidos pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra em 

parceria com este Município e no âmbito de uma Prova de Aptidão Profissional. 

Ação – Ateliers + Famílias 

Foram dinamizadas quatro sessões (“O papel dos pais no (in) sucesso escolar dos 

filhos”) em parceria com o Agrupamento de Escolas de Arganil e o Agrupamento de Centros de 

Saúde do Pinhal Interior Norte nas freguesias de Pomares, Côja, S. Martinho da Cortiça e 
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Arganil e foi promovido o II Encontro de Pais com uma sessão de “Biodanza em Família”, no dia 

10 de fevereiro com o objetivo de fomentar/fortalecer os laços familiares e afetivos entre os 

membros da família. 

Ação – As Nossas Férias 

Dinamização de atividades lúdico-pedagógicas durante as férias de verão, com crianças 

e jovens do concelho inseridas num contexto de vulnerabilidade social: 

 Visita à Freguesia da Benfeita – Mata da Margaraça durante as férias da 

Páscoa, que teve como principal objetivo proporcionar uma experiência 

diferente aos seus participantes; 

 Colónia de Férias em zona balnear no período de férias de verão. 

Ação – Nós e os Outros 

Realização de 17 sessões em contexto de sala de aula com os alunos do Agrupamento 

de Escolas de Arganil onde foram abordados temas relacionados com o “emoções, 

experienciar emoções e como lidar com as emoções”. 

Realização de atividade durante os intervalos escolares para comemoração do Dia dos 

Afetos, na qual foi distribuída a todos os alunos das E.B. 2.3 de Arganil e Côja um Passaporte 

de Afetos, que teve como principal objetivo sensibilizar os alunos para as relações positivas e 

alertá-los para os comportamentos positivos. 

Ação – Viver sem Adições 

Preenchimento de questionários (jovens e adultos), acerca dos hábitos de consumo de 

álcool pelas jovens dos 12 aos 18 anos do Agrupamento de Escolas de Arganil e respetivos 

Encarregados de Educação. 

Realização da festa “Zero ponto Zero”, festa jovem sem álcool, em colaboração com a 

CPCJ e Agrupamento de Escolas de Arganil. 

Ação – Prevenção da Violência 

Realização de 21 sessões em contexto escolar, nas quais foram abordados temas 

relacionados com a temática da Violência no Namoro, Violência Doméstica, Relações Positivas 

e Igualdade de Género, de modo a prevenir situações de violência e a dotar os alunos de 

ferramentas para agir em caso de se encontrarem envolvidos nas mesmas. 
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Concretização de 4 sessões para os alunos do pré-escolar e do 1º CEB, bem como de 

uma sessão para Pais/Encarregados de Educação, onde os alunos do 6º ano tiveram a 

oportunidade de apresentar a História do Kiko – Aqui Ninguém Toca! com o objetivo de 

envolver os mesmos nas atividades desenvolvidas, alertando-os para a temática do abuso 

sexual e promovendo a adoção de comportamentos adequados. 

Ação – Nascer + em Arganil 

Dinamização de 3 sessões para Pais/Encarregados de Educação nas creches do 

concelho (Sarzedo, Arganil e Côja) onde foram apresentadas, debatidas e partilhadas questões 

relacionadas com estimulação das crianças, regras e limites a adotar. 

Atribuição de apoio e mediadas de incentivo e promoção da natalidade através do 

apoio em produtos de puericultura no primeiro ano de vida da criança. 

Ação – Alimentar + em Arganil 

Foi dada continuidade ao reaproveitamento de refeições escolares e do excedente 

alimentar das superfícies comerciais Minipreço e Intermarché de Arganil, que asseguram a 

doação de produtos alimentares, excedentes, em boas condições de consumo. 

Ação – No meu Tempo 

 Encontro entre Gerações  

Foram dinamizados 3 encontros intergeracionais, fomentando a transmissão 

de conhecimentos e criação de relações entre as diferentes gerações, nos 

quais os idosos se dirigiram às escolas básicas do concelho para partilhar junto 

dos alunos, histórias e vivências da sua geração. Nesta atividade participaram 

idosos e crianças da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico das 

freguesias de Arganil e S. Martinho da Cortiça. 

 

 Comemorações do Dia dos Avós  

Este tipo de comemoração fundamentou-se na realização de visitas de afetos a 

pessoas que vivem sozinhas e mais isoladas no nosso concelho, passando pelas 

localidades de porto Castanheiro, Ribeiro, Teixeira, Casal Novo, Cepos, 

Torrozelas e Folques. 
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À equipa do CLDS juntaram-se crianças e jovens do concelho, que se 

voluntariaram para a dinamização destas visitas no combate à solidão e ao 

isolamento e também um Palhaço da Associação Palhaços d’Opital. 

Na Biblioteca Municipal Miguel Torga, realizou-se, ainda, um Encontro de 

Gerações onde foram contadas histórias e apresentados diferentes 

testemunhos de avós e netos. Durante este encontro foi, também, 

apresentado um vídeo pela Joana Alves que contou com a colaboração de 

diferentes Instituições, onde vários “especialistas” – Avós e Netos desta 

relação tão especial que transforma a Vida de cada um. 

No dia 30 de julho, o programa culminou com a realização da “Festa dos Avós” 

no Parque da Nossa Senhora das Necessidades, freguesia de Benfeita. 

 

 

 

 Programa - Cidades Amigas das Crianças 

O Programa “Cidades Amigas das Crianças” da UNICEF visa promover a aplicação dos direitos 

da criança nas decisões políticas e programas dos municípios portugueses, incentivando à 

adoção de uma política coordenada para a infância e adolescência. Pretende-se assegurar o 

bem-estar de todos os cidadãos e, em particular, dos mais jovens, potenciando a participação 

das crianças na vida da comunidade e o trabalho em rede entre entidades públicas e privadas 

envolvidas na defesa dos direitos das crianças. 

Foi renovada Candidatura por este Município, tendo vindo a ser aprovada pelo Comité 

Português da UNICEF no mês de maio do presente ano, através da sequente celebração do 

Protocolo de Adesão. Decorre a elaboração do respetivo Plano de Ação. 
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9_Conclusão 

Ao considerar que a Escola do Amanhã deve encetar mudança através da qualificação 

e, porque a Educação constitui uma prioridade da Câmara Municipal de Arganil, continuará o 

Município a priorizar a criação de condições para que as atividades formativas possam 

desenvolver-se de uma forma harmoniosa, contribuindo para uma maior e melhor Escola 

Inclusiva, adotando modelos organizativos adequados às características dos contextos em que 

se encontram inseridos os nossos estabelecimentos de ensino e para o reforço da participação 

da Comunidade Local e para a responsabilização de todos os intervenientes pelos resultados 

obtidos. 

 

 




