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Nota Introdutória 

O Guia de Acolhimento à Escola assume-se como um instrumento facilitador 
e de promoção da integração e participação das crianças imigrantes, 
residentes ou recém-chegadas, na comunidade escolar do nosso território. 
Arganil, assistiu, nas últimas décadas, a um significativo crescimento 
do número de estrangeiros no seu concelho, tornando-se necessária a 
implementação de um mecanismo simplificado de apoio, que reunisse 
informações e orientações que norteiem os Pais/Encarregados de Educação 
na integração dos seus filhos no espaço escolar. 

Depois de dado o primeiro passo com o Plano Municipal para a Integração 
de Migrantes de Arganil, apresentado em janeiro de 2018, seguindo-se a 
apresentação do Kit Arganil Acolhe em Abril de 2019, o Guia de Acolhimento 
à Escola reúne, de uma forma esclarecedora e objetiva, informações sobre 
os níveis de ensino, matrículas, concessão de equivalências, ação social 
escolar e demais serviços e projetos desenvolvidos pela Escola e pelo 
Município, que importa conhecer para uma melhor integração das crianças 
e jovens, seja ao nível da educação pré-escolar como nos estabelecimentos 
do Agrupamento de Escolas de Arganil. 

Este manual assume-se como um instrumento particularmente útil 
e vantajoso, que vem reforçar o valor da diversidade intercultural e a 
importância da integração das comunidades imigrantes no desenvolvimento 
local integrado e sustentado. 

O Vereador da Educação, 

Luís Almeida 
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Antes de mais, sejam bem-vindos ao Agrupamento 
de Escolas de Arganil porque, neste espaço escolar, 
gostamos de receber e proporcionar as melhores 
condições possíveis a todos quantos pretenderem 
seguir o seu percurso escolar connosco. 

A escola é um espaço de partilha e encontro, em 
que cada pessoa procura trilhar o seu caminho… 
Os alunos orientados norteiam o seu trabalho, 
organizando-se e, para o efeito, são secundados 
por um conjunto de profissionais: professores, 
funcionários e técnicos, que os auxiliam na 
tomada de decisões. 

Por conseguinte, e tomando por base o hino, é 
cultura do Agrupamento o enraizamento, o sonho, 
o esforço e a procura do conhecimento. Assim, 
cada percurso individual é reforçado pelo apoio, 
pela maturação enquadrada, enfim, pelas decisões 
secundadas. Nenhum aluno é abandonado, pois 
cada um tem que fazer as suas escolhas. Neste 
contexto, o título do hino é elucidativo: “A força de 
acreditar”, porque somos uma energia positiva, 
que acredita no futuro, no vosso futuro. (texto 
introdutório da Agenda Escolar do ano 2014/2015) 

 

A Direção 
Diretora: Anabela Soares 
Subdiretora: Leonor Simões 
Adjunto da Diretora: Alfredo Gonçalves 
Adjunta da Diretora: Graça Dias  
Adjunta da Diretora: Graça Lopes 
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1. Agrupamento de Escolas de Arganil (projeto educativo)  

O agrupamento de Escolas de Arganil tem como visão, promover o direito 
das crianças, jovens e adultos a serem livres, favorecendo o pensamento, 
discernimento e a imaginação necessários para desenvolver os seus 
talentos e permanecerem donos do seu destino. Tem como missão, educar 
e formar cidadãos críticos, responsáveis e empreendedores, dotando-os de 
competências essenciais para a integração na vida ativa e na comunidade. 
Como valores/princípios, a liberdade; a responsabilidade; o respeito; a 
exigência e a qualidade. 

Mapa de escolas do Agrupamento 
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2. Níveis de Ensino e Oferta Curricular  

Níveis de Ensino 
A educação pré-escolar - é facultativa – dos 3 aos 6 anos – Jardim de Infância 
(JI) de Arganil, JI de Coja, JI de Pombeiro da Beira, JI de São Martinho da 
Cortiça, JI de Sarzedo, JI de Pomares. 

A educação escolar desenvolve-se em três níveis:  

1. Ensino básico (obrigatório) 

• 1º Ciclo: 1º, 2º, 3º e 4º Anos (Escola Básica nº1 (EB1) de Arganil, EB1 de 
Coja, EB1 de Pombeiro da Beira, EB1 de São Martinho da Cortiça, EB1 do 
Sarzedo, EB1 de Pomares). 
O primeiro ciclo, oferece como atividades de Enriquecimento Curricular as 
Artes Performativas, Atividades Físicas e Desportivas e a Música. 

• 2º Ciclo: 5º e 6º Anos (Escola Básica nº2,3 (EB23) Arganil, EB2,3 Prof. 
Mendes Ferrão). 

• 3º Ciclo: 7º, 8º e 9º Anos (Escola Básica nº2,3 (EB23) Arganil, EB2,3 Prof. 
Mendes Ferrão). 

Oferece a componente Artística no 2.º ciclo. 

O Agrupamento de Escolas de Arganil acolhe, na EB 2,3 de Arganil, turmas 
de Arganil e Coja de alunos do Ensino Artístico Especializado em Regime 
Articulado, através de um protocolo com a Escola Artística do Conservatório 
de Música de Coimbra - Pólo de Arganil. 

2. Secundário (obrigatório) 

Escola Secundária de Arganil  

Cursos Científico-humanísticos: Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, 
Línguas e Humanidades, Artes Visuais; 

Cursos Profissionais: Técnico de Multimédia; Técnico de Turismo Ambiental 
e Rural; Animador Sociocultural; Técnico Auxiliar de Saúde; Técnico de 
Manutenção Industrial -Variante Mecatrónica; Técnico de Desporto; Técnico 
de Recursos Florestais e Ambientais e Técnico de Vendas. 
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Desenvolve a área de Cidadania e Desenvolvimento como área transversal 
do currículo em todos os níveis de ensino. 

Ensino Pós-Secundário não Superior 
Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET) permitem obter uma 
especialização científica ou tecnológica numa determinada área de formação 
e estão disponíveis para alunos que terminaram o ensino secundário ou que 
obtiveram uma habilitação legalmente equivalente. 

Ensino Superior1  

Universidade de Coimbra (Ensino Público) 
Faculdade de Letras;  Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, 
Faculdade de Economia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Faculdade de 
Farmácia, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Faculdade de 
Ciências do Desporto e Educação Física. 

Instituto Politécnico de Coimbra (Ensino Público) 
Escola Superior Agrária de Coimbra, Escola Superior de Educação de 
Coimbra, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Coimbra, Instituto Superior de Engenharia 
de Coimbra. 

Ensino Superior Privado  
Escola Universitária das Artes de Coimbra, Escola Universitária Vasco da 
Gama, Instituto Superior Bissaya Barreto, Instituto Superior Miguel Torga, 
Universidade Aberta. 

1 O ensino Superior mais próximo de Arganil situa-se em Coimbra
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3. Matrículas   

A matrícula refere-se à primeira inscrição na educação pré-escolar ou no 
sistema de ensino obrigatório (1.º ano do 1.º ciclo ou qualquer outro ano 
caso se trate de transferências de alunos vindos de sistema de ensino 
internacionais). As renovações automáticas de matrícula acontecem sempre 
que um/a aluno/a transita de um ano letivo para o outro, depois de já se 
terem matriculado pela primeira vez no sistema.  

QUANDO 
Entre 15 de abril e 15 de junho. 

ONDE 
Na Internet no Portal das Escolas / Matrícula Eletrónica, através da ligação    
    www.portaldasescolas.pt

Caso o/a encarregado/a de educação não consiga realizar o pedido de matrícula via Internet, 
poderá apresentá-lo de forma presencial na escola sede do Agrupamento de Escolas da sua 
área de residência. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

• Documento identificativo da criança: cédula ou bilhete de identidade, ou 
assento de nascimento, ou registo nacional de menores; 
• Número de identificação fiscal, caso esteja atribuído; 
• Dados relativos à composição do agregado familiar validados pela 
Autoridade Tributária, apenas nos casos em que o/a Encarregado/a de 
Educação não seja o pai ou a mãe*.  
• Número de utente do Serviço Nacional de Saúde; 
• Número de cartão de utente de saúde/beneficiário, a identificação da 
entidade e o número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável; 
• Número de identificação da segurança social (NISS) no caso de o aluno ser 
beneficiário de prestação social de abono de família pago pela segurança social; 
• Comprovativo da morada da área de residência; 
• Comprovativo da morada da atividade profissional do Encarregado de Educação; 
• No caso de ter frequentado um estabelecimento escolar no país de origem, 
deve ser ainda apresentado o certificado de habilitações traduzido para 
português e autenticado (pelo Consulado ou Embaixada do país de origem 
em Portugal, ou do Consulado ou Embaixada Portuguesa nesse país), ou a 
Apostilha de Haia e ser solicitada a equivalência ao Diretor/a da escola da 
área da residência ou daquela que pretenda matricular o seu educando (no 
caso do ensino básico e secundário); 
Nota: Para além dos documentos acima apresentados, o/a encarregado/a de educação deverá 
verificar se é solicitada pelo estabelecimento pretendido a apresentação de qualquer outra 
documentação adicional, com vista à garantia da transparência no ato de seriação dos/as alunos/as. 

* Esses dados podem ser obtidos no Portal das Finanças, acedendo à sua área reservada, em 
“Serviços”> ”Situação Fiscal”> ”Dados Pessoais Relevantes”> ”Consultar Agregado Familiar”. 
Pode ainda obter esse comprovativo nas Lojas do Cidadão e nos Serviços de Finanças. Estes 
dados só têm que ser apresentados caso o/a encarregado/a de educação não seja o pai ou a mãe. 



4. Concessão de Equivalências   

EQUIVALÊNCIAS ESTRANGEIRAS 

Equivalência/reconhecimento de habilitações, estudos e diplomas de 
sistemas educativos estrangeiros. 

Quem e onde pode requerer? 

• Cidadãos portugueses e estrangeiros residentes em território nacional. Nas 
escolas da respetiva área de residência em território nacional, formalizando 
o pedido de equivalência em requerimento próprio, a fornecer pela escola, 
devidamente preenchido. 

EQUIVALÊNCIAS NACIONAIS 

Equiparação/equivalência de antigas habilitações do sistema educativo 
português a habilitações atuais, em anos de escolaridade, ao nível do 2º e 3º 
Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

Quem pode requerer? 

Cidadãos que comprovem ser titulares de antigas habilitações do sistema 
educativo português. 

Quando e como pode requerer? 

Em qualquer altura do ano, no horário normal de atendimento ao público, 
presencialmente ou por via postal. 
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5. Ação Social Escolar  

A Ação Social Escolar (ASE) destina-se a garantir a igualdade de 
oportunidades, através de medidas de apoio socioeducativo destinadas a 
todos os alunos de ensinos básico e secundário cujos agregados familiares 
tenham uma situação económica que determine a necessidade de 
comparticipações financeiras.  

 ALIMENTAÇÃO 

Refeitórios escolares dos Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1.º Ciclo 

O Município de Arganil assume o pagamento integral dos almoços e lanches 
escolares às crianças que frequentam a Educação Pré-Escolar (EPE) e aos 
alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico beneficiários do escalão 1 e 50% aos do 
escalão 2, de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar, após 
apuramento realizado pelo Serviço de Educação do Município de Arganil.  

Refeitórios escolares das Escolas Básicas do 2º e 3º Ciclos e Escola Secundária 

O fornecimento de refeições em refeitórios escolares visa assegurar uma 
alimentação equilibrada e adequada às necessidades dos alunos. O preço 
das refeições servidas nos refeitórios escolares é comparticipado para todos 
os alunos, de acordo com o Escalão 1,2 ou 3, atribuído pela Segurança Social, 
sendo este serviço prestado pelo Agrupamento de Escolas de Arganil. 

Bufetes escolares 

Constituem um serviço suplementar ao refeitório escolar nas Escolas do 
2º e 3º Ciclos e Escola Secundária, praticando um regime de preços que 
promova a adoção de hábitos saudáveis junto dos alunos. O bufete apoia, 
indiretamente, alunos que, por carências socioeconómicas, necessitem de 
um reforço alimentar. 

Programa leite escolar 

Distribuição diária e gratuita de 20cl de leite escolar às crianças que 
frequentam a Educação Pré-Escolar (EPE) e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico, ao longo de todo o ano letivo. 
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Regime da Fruta Escolar 

Distribuição gratuita de fruta e produtos hortícolas aos alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico, ao longo de todo o ano letivo. 

Seguro Escolar 

Constitui um apoio socioeducativo complementar aos apoios assegurados 
pelo sistema nacional de saúde, de que são beneficiárias as crianças que 
frequentam a educação pré-escolar e os alunos dos ensinos básico e 
secundário da rede pública. 

Alojamento 

Para os alunos que necessitem de se deslocar do seu agregado familiar 
durante o período de escola, organiza-se um serviço de apoio ao alojamento. 

Consiste em: 
• Rede oficial de residências para estudantes. 
• Colocação junto de famílias de acolhimento. 

Auxílios económicos 

Beneficiam as crianças que frequentam a escola, nos casos em que os 
rendimentos dos agregados familiares não permitem suportar os encargos 
da escola, tais como refeições, livros, material escolar e alojamento. 

Manuais escolares 

Os manuais escolares são gratuitos para os alunos que frequentam o ensino 
obrigatório em estabelecimentos de ensino da rede pública. Para esse 
efeito o encarregado de educação terá que aceder a uma plataforma online 
(https://manuaisescolares.pt/) e/ou app móvel (Edu Rede Escolar) de modo 
a proceder ao seu registo (será solicitado o número de identificação fiscal) e 
assim usufruir dos respetivos vouchers. 

Respostas Sociais Complementares – Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL)  

Oferta complementar diversificada de atividades socioeducativas, para os 
períodos antes e pós-letivos e durante as interrupções letivas, dirigida aos 
alunos dos 1º,2º, 3º Ciclos e Secundário no formato de Centros de Atividades 



12

de Tempos Livres. Este apoio é disponibilizado no âmbito de acordos de 
cooperação celebrados entre a Segurança Social e Instituições Particulares 
de Solidariedade Social ou Uniões de Misericórdia. A comparticipação 
familiar por frequência neste apoio deve ser efetuada junto das entidades 
que prestam esta resposta social, na escola em que se encontra matriculado 
a criança/aluno. 

APOIOS SOCIOEDUCATIVOS DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO DE ARGANIL 

O Município de Arganil para além de assegurar o fornecimento de refeições 
escolares (almoço e lanche) aos alunos que frequentam o pré-escolar e o 1.º 
ciclo do ensino básico disponibiliza ainda: 

• Livros de Fichas: 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública – alunos com 
escalão 1 (isenção de pagamento), escalão 2 (comparticipação de 50%). 
• Transportes Escolares: gratuitos para os alunos de todos os níveis de 
educação e ensino residentes no concelho de Arganil, e comparticipados 
em 50% para os alunos que residam fora do concelho e que frequentem os 
estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento de Escolas de Arganil. 
• Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF): constituem uma 
resposta social e educativa que pretende corresponder às necessidades 
das famílias e das crianças que frequentam os Jardins de Infância da rede 
pública. As AAAF asseguram o acompanhamento das crianças antes e depois 
das atividades letivas, durante o tempo de almoço e nas interrupções letivas 
(Natal, Carnaval, Páscoa e Férias de Verão – julho e setembro). Este serviço é 
assegurado diretamente pelo município ou através de protocolos celebrados 
com instituições particulares de solidariedade social e misericórdias locais. 

NOTA: 
A inscrição para as refeições e lanches no pré-escolar/ 1.º ciclo do ensino 
básico, dos transportes e/ou das atividades de animação e apoio à família é 
efetuada no Balcão Único de Arganil. 

Balcão Único de Arganil 
    Câmara Municipal de Arganil, Praça Simões Dias, 
3300-054 Arganil 
    235200150 
    9h00-17h00 (dias úteis) 
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PARLAMENTO DOS JOVENS  

Este projeto ajuda a educar os alunos para a 
cidadania, estimulando o gosto pela participação 
cívica e política, promovendo o debate 
democrático, através de uma ida à Assembleia da 
República, proporcionando assim a experiência 
de participação em processos eleitorais, 
permitindo estimular a capacidade de expressão 
e argumentação. 

ESCOLA EMBAIXADORA DO PARLAMENTO EUROPEU 

O Agrupamento de Escolas de Arganil integra o 
Programa Pedagógico “Escola Embaixadora do 
parlamento Europeu, lançado pelo Parlamento 
em 27 Estados-membros, desde 2018/19. 
Este programa tem como objectivo promover 
a sensibilização para a União Europeia e a 
democracia parlamentar europeia entre jovens, 
especialmente entre os alunos que frequentam o ensino 
secundário regular e o ensino profissional. 

JORNAL DO AGRUPAMENTO – ECOS DO AÇOR 

O jornal escolar “Ecos do Açor” é de publicação 
semestral, e permite o desenvolvimento de 
competências dos alunos, através da mobilização 
de conhecimentos curriculares e da vivência 
crítica do quotidiano. 

PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE – PES 

Este projeto ajuda os alunos a fazer opções e 
tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu 
bem-estar social e mental, bem como à saúde dos 
que os rodeiam. 

6. Projetos do Agrupamento de Escolas de Arganil
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TV ESCOLA 

O projeto TV Escola é um website que acompanha 
todos os eventos que decorrem no Agrupamento 
de Escolas de Arganil, realizado pela Equipa TV da 
Escola Secundária de Arganil. 

PROJETOS INTERNACIONAIS – ERASMUS + 

O Erasmus + é o Programa da União Europeia 
para a educação, formação, juventude e desporto. 
O programa oferece oportunidades de estudo, 
formação, aquisição de experiência e voluntariado 
no estrangeiro. 

CINEDITA – FESTIVAL DE CURTAS DE ARGANIL 

O Cinedita é um festival de Curtas-Metragens 
independentes, que integra o Plano Nacional de 
Cinema, que tem como objetivo colocar a região 
como dinamizadora de divulgação de atividades 
cinematográficas amadoras e autores do meio 
académico de todo o país.  

PROJETO 100% - PREPARA O TEU FUTURO 

O projeto 100% surge de uma parceria com 
Empresas Locais tem por objetivo a atribuição de 
Bolsas de Mérito dirigidas a alunos carenciados 
que queiram ingressar no Ensino Superior, e apoiar 
os jovens que concluem o Ensino Secundário na 
integração no mercado de trabalho. 

ECO ESCOLAS 

É um Programa vocacionado para a educação 
ambiental, para a sustentabilidade e para a 
cidadania, coordenado a nível internacional. 
Consiste num trabalho desenvolvido pelo 
Agrupamento de Escolas em parceria com 
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esta Câmara Municipal em termos da melhoria 
do desempenho ambiental ao tornar mais 
sustentável o dia-a-dia da escola e de toda a 
comunidade educativa. 

DESPORTO ESCOLAR 

O Desporto Escolar é o conjunto de práticas 
de atividades desportivas desenvolvidas como 
complemento curricular e ocupação de tempos livres. 

EMPREENDEDORISMO 

O programa “Empreendedorismo nas Escolas da 
Região de Coimbra”, promovido pela Comunidade 
Intermunicipal em parceria com o Município 
de Arganil, promove o espírito de iniciativa, de 
cooperação e criatividade, permitindo aos 
jovens em idade escolar uma experiência real 
na área do empreendedorismo. 

ESCOLIADAS 

Evento que tem como objetivos promover 
a Educação para as Artes e valorizar a arte 
como forma privilegiada de educar, fomentar e 
proporcionar experiências artísticas ao público-
alvo, que estimulem sinergias entre escolas, 
entidades artísticas e agentes locais e sensibilizar 
novos públicos para os diversos domínios da 
atividade artística, promovendo a cidadania e 
participação ativa. 

EMÁTICOS 

É uma equipa de alunos que participa em várias 
competições nacionais (Campeonato Nacional 
de Jogos Matemáticos, Campeonato Nacional 
de Cálculo Mental, Olimpíadas Portuguesas 
de Matemática, Canguru Matemático, Pangea, 
Desafio 3D, Competições Nacionais de Ciências). 
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PROJETOS DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

PROJETO LER+ MAR E LER + JOVEM 

Este Projeto visa sensibilizar os discentes, através 
da leitura, para o desenvolvimento sustentável 
dos oceanos e dos recursos marinhos. As escolas 
são desafiadas a procurarem estratégias que 
aproximem as crianças e os jovens da leitura, 
promovendo o trabalho colaborativo na descoberta 
de textos em língua portuguesa. 

Ler+ Jovem é um desafio lançado aos jovens do 
ensino secundário para estimular a prática e 
o gosto pela leitura e pela escrita, mediante a 
promoção de ações junto da comunidade. 

SAÚDE ORAL NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES (SOBE) 

O Projeto SOBE tem como objetivo executar 
estratégias de promoção da leitura e da escrita, 
integrando, a par e passo, a temática da saúde 
oral nos currículos escolares. As Bibliotecas 
Escolares elaboram projetos de saúde oral, que 
incluem a escovagem, quotidiana, dos dentes, em 
ambiente escolar, e candidatam-se ao Escovar 
na Escola que inclui atribuição e distribuição de 
Kits de higiene oral a algumas das turmas do pré-
escolar e 1.ºCEB. Deste modo, potenciar-se-á 
a qualidade da divulgação e da informação no 
universo das escolas, aumentando o número de 
indivíduos informados e conscientes, no tocante à 
saúde oral. 

PROJETOS ASSOCIADOS - BIBLIOTECA ESCOLAR

• Referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar” 
para desenvolvimento das literacias dos media, 
da leitura, da informação e digitais; 
• Clube de leitura “Ler é fixe!” - desenvolvimento 
de atividades relacionadas com a leitura por 
prazer e Oficina de Escrita “Ao correr da Pena” 
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- trabalho colaborativo entre os docentes de 
português e a Biblioteca Escolar; 
• “Histórias da AJUDARIS” – produção de textos 
coletivos, subordinados a uma temática, para 
participação num concurso nacional; 
• Concursos de leitura. 

TURMAIS 

O Projeto TurMais é um projeto que tem como 
finalidade melhorar o comportamento em sala 
de aula e consequentemente o sucesso educativo 
dos alunos. 

REDE DE ESCOLAS BILINGUE 

Desde 2017/2018 que o Agrupamento de Escolas 
de Arganil integra a Rede de Escolas Bilingues, 
cujo objetivo é motivar as crianças/alunos para 
a aprendizagem do inglês, contactando com 
assistentes de língua. 

PROJETO ILÍDIO PINHO  

As Escolas do Agrupamento têm-se apresentado 
a este projecto, numa perspectiva multidisciplinar, 
envolvendo áreas curriculares diferenciadas 
através da integração dos diferentes saberes, 
onde os níveis de criatividade e inovação, bem 
como o seu impacto social., o seu potencial 
de execução e o valor da ideia são fatores de 
importância seletiva. 

PRÉMIO JORGE PAIVA 

Anualmente, as crianças/alunos que frequentam 
o Agrupamento de Escolas são desafiados 
a desenvolver trabalhos e/ou atividades 



18

susceptíveis de uma implicação prática, com 
base na multidisciplinaridade, mobilizando várias 
áreas curriculares para o seu desenvolvimento, 
e envolver os alunos em atividades de 
sensibilização e preservação da Natureza, através 
da reflexão crítica, experiências e trabalhos de 
grupo, permitindo-lhes avaliar a importância do 
conhecimento na alteração de comportamentos, 
atitudes e valores de preservação da Natureza no 
presente, que já é futuro. 

PROJECTO PEPA: PROJETO PEPA - ESCOLAS-
PILOTO DE ALEMÃO 

O Agrupamento de Escolas de Arganil assinou 
o Protocolo de Colaboração Escolas-piloto 
de alemão (PEPA). O protocolo foi assinado 
pelo Goethe-Institut Portugal, pela Direção-
Geral de Educação, pela Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares de Portugal 
Continental e pela Associação Portuguesa de 
Professores de Alemão. Integrando o projeto PEPA 
este ano letivo. 

SELO PROTETOR atribuído ao Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

O Agrupamento de Escolas de Arganil recebeu esta 
distinção a 24 de outubro de 2018. 

CLUBE DE ARTES E IDEIAS  

Este projeto ajuda os alunos a desenvolver o 
espírito artístico e incentiva a aprendizagem e o 
gosto, dos alunos, pelas atividades artísticas e 
artesanato. 

CLUBE DE MÚSICA 

O Clube de Música conseguiu a ocupação plena dos 
alunos que permaneciam na escola, possibilitando 
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aprendizagens diversificadas, valorizando o saber 
fazer, o saber ser e a integração na comunidade. 
A importância de valorizar o papel da música na 
construção integral do ser humano foi um desafio 
em todas as aulas. O principal objetivo do Clube de 
Música para os alunos é promover a criatividade, 
autonomia, autoconfiança e capacidade de 
iniciativa. 

CLUBE CIÊNCIA VIVA  

Estes Clubes são espaços de conhecimento 
abertos e dirigidos a toda a comunidade educativa, 
incluindo famílias e restante comunidade 
local, para promover o acesso a práticas 
científicas inovadoras. O Clube contribuirá para 
o alargamento de conhecimentos em diversas 
áreas do saber, bem como para o desenvolvimento 
do Perfil dos Alunos à saída da escolaridade 
obrigatória, fomentando a interligação entre 
os vários ciclos de escolaridade e os diferentes 
cursos ministrados no Agrupamento. A área da 
Paisagem Protegida da Serra do Açor, onde se 
inclui a Mata da Margaraça, será prioritária, no 
que diz respeito a futuras ações levadas a cabo 
pelo Clube. 

PROJETOS DE SOLIDARIEDADE/VOLUNTARIADO 

Ajudaris, Banco Alimentar contra a Fome, Recolha 
de Bens para a Loja Social. 
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7. Serviços Especializados 

• Serviços de Psicologia e Orientação Escolar 
•Técnicos Especializados, por Protocolo com 
Instituições e Serviços: Terapia da fala; 
Fisioterapia;   Hidroterapia. 

SNIPI 

Referência, no âmbito da Intervenção Precoce 
na Infância (IPI) tendo afetos três docentes que 
integram a Equipa Local de Intervenção (ELI), que 
abrange os concelhos de Arganil e Góis. 

O SNIPI tem a missão de garantir a Intervenção 
Precoce na Infância (IPI), a crianças até aos 6 anos 
de idade, entendendo-se como um conjunto de 
medidas de apoio integrado centrado na criança e 
na família, incluindo ações de natureza preventiva 
e reabilitativa, no âmbito da educação, da saúde e 
da ação social. 

CENTRO QUALIFICA 

O Centro Qualifica (CQ) do Agrupamento de 
Escolas de Arganil entrou em funcionamento no 
dia 4 de setembro de 2017, com o objetivo de dar 
resposta a públicos diferenciados que necessitem 
de melhorar/complementar as suas qualificações, 
sendo encaminhados para uma oferta formativa 
adequada à sua situação.  

A atividade do CQ abrange adultos com idade igual 
ou superior a 18 anos que procurem adquirir ou 
melhorar uma qualificação e, excecionalmente, 
jovens que não se encontrem a frequentar 
modalidades de educação ou de formação e que 
não estejam inseridos no mercado de trabalho.  

Neste momento, o CQ está a desenvolver a 
sua atividade em Arganil (Escola Secundária 



de Arganil), Tábua (Centro Cultural), Côja 
(EB1) e Pombeiro da Beira (Instalações da 
Junta de Freguesia).  

O CQ desenvolve processos de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências (RVCC) 
ao nível escolar (4.º, 6.º, 9.º e 12.º anos) e ao 
nível Profissional (Técnico de Ação Educativa, 
Técnico de Manutenção Industrial de Metalurgia e 
Metalomecânica e Técnico Comercial). 
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8. Projetos desenvolvidos pelo Município de Arganil 

Piscina Municipal de Arganil 
É disponibilizada gratuitamente a prática da natação formativa às crianças 
e jovens, tornando-se uma excelente ferramenta de educação, enquanto 
resposta promotora da sua formação cognitiva e socio-afetiva, melhorando 
o rendimento escolar. 

Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 

É assegurado pela Biblioteca Municipal de Arganil através do desenvolvimento 
de atividades diversas, fundamentadas no apoio técnico prestado, na 
realização de debates, na promoção da leitura e partilha de pensamentos, 
entre outros. 

Atividades de Férias Escolares com Crianças e Jovens  

O Município de Arganil, durante as férias escolares (Páscoa, Verão e Natal), 
leva a efeito um programa de férias diversificado, direcionado para o público 
infantojuvenil, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos em que o 
desafio e a cooperação são a tónica principal, promovendo o desenvolvimento 
das competências psicossociais de forma ativa, a aprendizagem de novos 
conhecimentos de natureza lúdica, cultural, desportiva e recreativa e 
favorecendo a cooperação e relacionamento entre as nossas crianças e jovens. 

Universidade de Verão, Escola de Verão Júnior e Exploradores 

Experimentação de um conjunto de atividades pedagógicas/científicas em 
diversas áreas do SABER, também de caráter cultural e desportivo, com 
o intuito de promover uma maior interligação à cidade de Coimbra, mas 
sobretudo, proporcionar uma experiência em contexto de Ensino Superior. 
O Programa “Exploradores” concretiza-se num Programa de Educação e 
Sensibilização Ambiental, direcionado para a comunidade escolar e para 
a população do concelho de Arganil, que promove a participação ativa dos 
alunos e da comunidade em geral na valorização do território, através do 
seu envolvimento num conjunto de ações imateriais e que visam incutir 
nos mesmos princípios, valores e competências que promovam mudanças 
comportamentais e os consciencializem para a necessidade de preservação 
e valorização sustentável dos recursos naturais e ambientais intrínsecos 
e diferenciadores do território, em concreto os que estão associados aos 
ecossistemas da Paisagem Protegida da Serra do Açor. 



Arganilíadas e Arganilíadas Júnior 

Evento desportivo, com cariz gratuito e destinada a alunos do 1º CEB deste 
concelho. As atividades desportivas desenvolvidas englobaram o Atletismo, 
Futebol 5, Jogos Tradicionais e Educativos, entre outras modalidades. 
As Arganilíadas Júnior, pela 1ª vez implementadas em 2018, proporcionam 
às crianças da Educação Pré-Escolar a prática das suas habilidades motoras, 
de coordenação, agilidade e equilíbrio, velocidade e motricidade global, 
perceção espacial e direccionalidade. 

Alimentar + em Arganil 
Desenvolvido em parceria entre o Município de Arganil, Associação Passo a 
Passo, Agrupamento de Escolas de Arganil, o Agrupamento de Centros de 
Saúde do Pinhal Interior Norte e superfícies comerciais, visa a minimização 
da carência alimentar das famílias do concelho, através da prevenção do 
desperdício alimentar nas cantinas escolares e reaproveitar todo o excedente 
alimentar das superfícies comerciais. 

Plano Intermunicipal de Prevenção do Abandono Escolar e Promoção do 
Sucesso Educativo da Região de Coimbra 

Promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, 
em articulação com o Município de Arganil, disponibiliza uma equipa 
multidisciplinar, para apoio aos alunos que frequentam desde a educação 
pré-escolar até ao ensino secundário do agrupamento de Escolas de Arganil, 
com serviços especializados nas áreas de Música, Inglês, Terapia da Fala, 
Serviços de Animação Sócio Cultural e Psicologia. 
Através do Projeto “Inspira-te”, são ainda realizadas ações direcionadas à 
manutenção do sucesso escolar no ensino básico, através de ações dinamizadas 
junto de crianças e encarregados de educação de alunos do pré-escolar. 
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9. Direitos e Deveres dos Alunos  

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Arganil 
Artigo 133o (cf. Pág. 43) 

1 – Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade, de acordo com o 
previsto na lei, em condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso.  

2 – Escolher e usufruir, nos termos do quadro legal aplicável, por si ou, 
quando menor, através dos seus pais ou encarregados de educação, 
(d)o Projeto Educativo que proporcione as condições para o seu pleno 
desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação 
da sua personalidade. 

3 – Ter acesso a recursos educativos e materiais adequados ao 
desenvolvimento da sua formação escolar integral.  

4 – Ser esclarecido sobre os conteúdos programáticos das várias disciplinas, 
os respetivos objetivos e o processo de avaliação. 

Artigo 134 o (cf. Pág. 44) 

2 – Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus 
deveres, no âmbito das atividades escolares. 

4 – Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade 
educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da 
origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, 
condição económica, cultural ou social, ou convicções políticas, ideológicas, 
filosóficas ou religiosas. 

6 – Respeitar a autoridade e as instruções do pessoal docente e não docente. 

11 – Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material 
didático, mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos. 

30 – Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da 
idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, no 
respeito pelas regras estabelecidas na escola. 



25

10. Contactos Úteis  

Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Arganil (ESA)  
     Av. Das Forças Armadas, Apartado 8, 3300-011 Arganil 
     235 200180 
     www.esarganil.pt 

EB 2,3 de Arganil     927994896 

EB Professor Fernão Mendes Côja     235 721 325 

Bombeiros de Arganil     235 202 122 

Bombeiros de Côja     235 721 122 

Câmara Municipal de Arganil     235 200 150 

Centro de Saúde     235 200 100 

Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Arganil     235 200 520 

Número de emergência     112 

Número de emergência da proteção civil     117 

Escola Secundária de Arganil     235 200 180 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 
Gabinete de Coimbra      239 781545/ 6 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Arganil     235 200144 
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Hino do AEArganil 

Força de Acreditar 

Por entre vales escavados 
Entre sonhos e lamentos 
Encontramos bem firmado 
Este nosso Agrupamento. 
Pré-escolar ou secundário 
A caminhada é constante, 
De todas as freguesias 
Acolhemos estudantes. 

Nossos jovens são o orgulho 
Deste nosso agrupamento 
Com seu esforço e empenho 
Procuram o conhecimento. 
Ontem, hoje e amanhã 
Desenvolve seu perfil. 
O fermento desta terra 
Está nas escolas de Arganil. 

Venceremos juntos, 
Ninguém nos vai parar, 
A solução dos teus problemas 
É a força de acreditar. 
As nossas escolas, 
Bem de enorme valor, 
Em cada dia asseguram 
Futuro certo e promissor! 

Hoje nos bancos da escola 
Amanhã quem saberá? 
Certa apenas a saudade 
Do tempo passado cá. 
São futuro, são riqueza, 
Ideais e sonhos mil, 
Gente pequena que cresce 
Nas escolas de Arganil. 

 Venceremos juntos, 
Ninguém nos vai parar, 
A solução dos teus problemas 
É a força de acreditar. 
As nossas escolas, 
Bem de enorme valor, 
Em cada dia asseguram 
Futuro certo e promissor! 

Autores da letra: Daniel Gonçalves, Eulália Nunes, 
Graça Moniz e Maria Helena Ramos 
Musicada pela Associação Filarmónica Progresso 
Pátria Nova
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