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1. Introdução 

O presente documento traduz a abrangência da ação educativa em termos municipais 

que se perpetua nos diferentes apoios prestados desde a educação pré-escolar ao ensino 

secundário. Estes apoios nascem da necessidade de responder aos desafios que se impõem no 

quotidiano das famílias cujos filhos frequentam os diferentes estabelecimentos de educação e 

ensino do nosso concelho. 

A pandemia provocada pelo Covid-19 continuou a limitar a realização de atividades 

durante o ano de 2021, essencialmente nas que implicavam o recurso a uma constante 

socialização, contacto físico e partilha de vivências nas suas mais diversas áreas e dimensões. 

A primeira análise de dados remete-nos para a definição da Rede Escolar para o ano letivo 

2021/22, integrando os Estabelecimentos de Educação e Ensino Público e Privado a funcionarem 

no concelho de Arganil, muito especificamente os grupos ou turmas, assim como o número de 

crianças e alunos que os frequentam e os recursos humanos do município que desempenham 

funções na área da educação. A Ação Social Escolar ao nível da Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo 

do Ensino Básico, nas modalidades e vertentes de ação direta do Município de Arganil, 

designadamente, o fornecimento de refeições escolares, a aquisição de livros de fichas 

escolares, as atividades de animação e de apoio à família e componente de apoio à família e os 

transportes escolares que abrangem todos os níveis de educação e ensino do setor público. 

A salientar, também, o importante papel desempenhado pelas várias Instituições 

Particulares de Solidariedade Social em toda a comunidade educativa uma vez que desenvolvem 

respostas sociais às famílias como são as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e a 

Componente de Apoio à Família, ainda que protocoladas com o Município de Arganil, e as 

atividades em tempo de férias escolares através dos Centros de Atividades e Tempos Livres 

(CATL), contribuindo para uma educação mais inclusiva. 

As ações desenvolvidas nas Bibliotecas Escolares e na Piscina Municipal e as atividades 

promovidas por coletividades e associações do concelho são também referência neste 

documento.  

Através do presente documento, pretende-se reforçar a prioridade que a Educação 

constitui na formação da pessoa ao proporcionar e promover atividades e aprendizagens em 

constante interação, bem como o trabalho em articulação e parceria com todos os responsáveis 

e intervenientes no processo educativo do concelho de Arganil. 

De referir, com especial destaque, o quadro de transferência de competências para os 

órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação que se 

concretizam através do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro, que até ao final do primeiro 

https://dre.pt/application/file/a/118748886


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

Arganil + EDUCAÇÃO – 2021/22 

4 
 

trimestre de 2022 será uma realidade no Município de Arganil, em que a própria Autarquia se 

defrontará com enormes desafios. 

2. Ano Letivo 2021/22 
 

2.1. Rede Escolar 2021/22 
A rede escolar pública no ano letivo 2021/22 do Concelho de Arganil é definida por seis 

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

Básico e uma Escola Secundária. Com um universo de 1233 alunos, a tabela seguinte traduz a 

distribuição dos mesmos pelos diferentes estabelecimentos de educação e ensino que integram 

o Agrupamento de Escolas de Arganil.  

Tabela 1 - Nº de Alunos a frequentarem o Ensino Público (Agrupamento de Escolas de Arganil) – Ano Letivo 
2021/22 

Estabelecimentos de 
Educação e Ensino 

Nº de 
Grupos/Turma 

Alunos Matriculados Percentagem (%) 

JI de Arganil 3 68 5,5 

JI de Côja 3 56 4,5 

JI de Pomares 1 12 1 

JI de Pombeiro da Beira 1 7 0,6 

JI de S. Martinho da Cortiça 2 26 2 

JI de Sarzedo 2 43 3,5 

EB1 de Arganil 8 149 12,1 

EB1 de Côja 4 66 5,4 

EB1 de Pomares 1 13 1,1 

EB1 de Pombeiro da Beira 1 8 0,7 

EB1 de S. M. da Cortiça 2 37 3 

EB1 de Sarzedo 3 41 3 

EB 2.3 de Arganil 17 306 25 

EB 2.3 de Côja 7 112 9,1 

Escola Secundária de Arganil 23 289 23,5 

Total 78 1233 100 

 
Ao nível do Ensino Privado, o nosso concelho conta com o Jardim de Infância da Casa da 

Criança de Arganil e Creche da Fundação Bissaya Barreto, Coimbra. Os Centros Sociais e 
Paroquiais de Côja e Sarzedo também proporcionam a resposta social de creche. 

O Centro de Arganil da APPACDM dispõe de um Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 
e da resposta social de Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) com uma frequência de 49 
utentes. 

Tabela 2 - Nº de Crianças em Jardim de Infância e Creche - Ano Letivo 2021/22 

Estabelecimentos de Educação e Ensino Crianças Inscritas 
Jardim de Infância da Casa da Criança de Arganil 40 

Creche da Casa da Criança de Arganil 40 

Creche do Centro Social e Paroquial de Côja 26 

Creche do Centro Social e Paroquial de Sarzedo 18 

Total 124 

 
Tabela 3 - Nº de Utentes da APPACDM - Ano Letivo 2021/22 

Centro de Atividades Ocupacionais e Formação Utentes 
APPACDM de Arganil 49 

Total 49 
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O gráfico 1 traduz a distribuição do número de crianças e alunos da educação pré-escolar e do 

1.º ciclo do ensino básico do ensino público pelos respetivos estabelecimentos de educação e 

ensino. 

Gráfico 1 - Nº de alunos matriculados – Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo – 2021/22 

 

 

No gráfico 2 é visível a evolução do número de alunos matriculados desde a educação 

pré-escolar ao ensino secundário em três anos letivos (2019/2020_2020/2021_2021/2022): 

 
Gráfico 2 - Nº de alunos matriculados – Educação Pré-Escolar, 1.º Ciclo, 2.º e 3.º Ciclos de Arganil e Côja e Escola 
Secundária de Arganil – Anos letivos 2019/2020_2020/2021_2021/2022  

 

 

68
56

12 7
26

43

149

66

13 8

37 41

217

122

25
15

63
84

0

50

100

150

200

250

Arganil Côja Pomares Pombeiro
da Beira

S. Martinho
da Cortiça

Sarzedo

N
º 

d
e

 A
lu

n
o

s 
M

at
ri

cu
la

d
o

s

Estabelecimentos de Ensino

Pré-Escolar

1.º Ciclo

Total

189

327

296

93

325

181

306 309

114

313

212

314 306

112

289

0

50

100

150

200

250

300

350

Pré-Escolar 1.º Ciclo EB2.3 Arganil EB2.3Côja ESA

Evolução do Número de Alunos Matriculados por Ano Letivo

2019/2020 2020/2021 2021/2022



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

Arganil + EDUCAÇÃO – 2021/22 

6 
 

2.2. Pessoal 

A dotação de recursos humanos para a Educação decorre das competências que são 

conferidas pela lei e das iniciativas que esta Autarquia promove uma vez que se pretende 

contribuir para uma melhoria constante dos serviços prestados, assumindo prioridade de 

atuação os serviços prestados nos refeitórios escolares, nas atividades de animação e na 

componente de apoio à família e na vigilância de transportes escolares. De salientar, também, 

a afetação de Técnicos Superiores que constituem a Equipa Multidisciplinar de Intervenção 

Multinível. 

Da tabela 4 consta o número de Assistentes Operacionais e Técnicas assim como 

Técnicos Superiores contratadas pelo Município que se encontram ao serviço da educação. 

Tabela 4 - Assistentes Operacionais e Técnicas e Técnicos Superiores nos JI/EB1 – 2019/20-2020/21-2021/22 

Categorias Profissionais 2019/20 2020/21 2021/22 

Assistentes Operacionais 22 22 23 

Assistentes Técnicas 4 4 4 

Técnicos Superiores (Equipas Multidisciplinares) 5 5 4 a) 

a) Menos 1 porque o Terapeuta da Fala foi assumido pelo Agrupamento de Escolas de Arganil 

 

3. Ação Social Escolar 

Com a implementação das medidas de apoio em matéria da Ação Social Escolar, 

procura-se garantir a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolares a todas as 

crianças e alunos da educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico e promover as medidas de 

apoio socioeducativo destinadas aos agregados familiares cuja situação económica determina a 

necessidade de comparticipações financeiras face a encargos com refeições e lanches escolares, 

aquisição de livros de fichas escolares e com transportes escolares, sendo esta modalidade de 

apoio alargada ao 2º e 3.º ciclos e secundário. 

Na tabela seguinte regista-se o número de candidaturas que deram entrada nos serviços 

de Educação e o número de apoios concedidos que vigoram no corrente ano letivo. 

Tabela 5 - Formulários de Candidatura Ação Social Escolar – 2021/22 

Estabelecimentos de Educação e 
Ensino 

Nº de 
Candidaturas/Inscrições 

Registadas 

Nº de Candidaturas 
(Com Benefício) 

Nº Candidaturas (Sem 
Benefício) 

JI de Arganil 66 23 43 

JI de Côja 51 28 23 

JI de Pomares 9 2 7 

JI de Pombeiro da Beira 7 3 4 

JI de S. M da Cortiça 21 11 10 

JI de Sarzedo 43 15 28 

EB1 de Arganil 143 60 83 

EB1 de Côja 59 26 33 
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EB1 de Pomares 13 9 4 

EB1 de P. da Beira 7 3 4 

EB1 de S. M. da Cortiça 36 13 23 

EB1 de Sarzedo 37 12 25 

EB 2.3 de Arganil – a) 146 146 0 

EB 2.3 de Côja – a) 60 60 0 

E Secundária de Arganil – a) 134 134 0 

EBIVAL – a) e b) 5 5 0 

Total 837 550 (65,71%) 287 (34,29%) 
Legenda: a) Só transportes; b) Alunos da Freguesia de Piódão 

3.1. Transportes Escolares 

O plano de mobilidade do concelho de Arganil incorpora a atual rede de transportes 

escolares que compreende 10 circuitos públicos e 10 circuitos especiais de aluguer. 

A rede é, ainda, complementada com o transporte de crianças e alunos para a 

frequência da Piscina Municipal, condicionado e suspenso por Covid-19, e de alunos da Escola 

Básica 2,3 de Côja para as aulas do Pólo de Música do Conservatório de Coimbra sediado na 

Escola B. 2,3 de Arganil, bem como para encontros desportivos, atividades culturais e lúdicas, 

visitas pedagógicas às Bibliotecas Municipais e Escolares e visitas de estudo. 

A tabela 6 regista o número de crianças e alunos transportados por estabelecimento de 

educação e ensino. 

Tabela 6 - Nº de Alunos Transportados por Estabelecimento de Educação e Ensino – 2021/22 

Estabelecimentos de Educação 
Ensino 

Alunos 
Transportados 

Percentagem (%) 
face ao total 
transportado 

Percentagem (%) 
face ao nº alunos 

matriculados 
JI de Arganil 19 3,51    27,94 

JI de Côja 18 3,33    32,14 

JI de Pomares  8 1,48    66,67 

JI de Pombeiro da Beira  5 0,92    71,43 

JI de S. M. da Cortiça 20 3,69    76,92 

JI de Sarzedo  0  0     0 

EB1 de Arganil 47 8,70    35,54 

EB1 de Côja 24 4,44    36,36 

EB1 de Pomares 13 2,40   100 

EB1 de P. da Beira  7 1,29     87,50 

EB1 de S. M. da Cortiça 31 5,73     83,78 

EB1 de Sarzedo  0   0     0 

EB 2.3 de Arganil            148 27,36     43,37 

EB 2.3 de Côja 61 11,28     54,46 

Escola Secundária de Arganil 135 24,95     46,71 

Escola Básica Integrada Vale do Alva a) 5 0,92 100 (alunos de Piódão) 

               Total 541 100  
Legenda: a) Alunos da Freguesia de Piódão 

Dando continuidade ao praticado em anos letivos anteriores, os alunos com residência no 

concelho de Arganil são transportados com carater gratuito desde a educação pré-escolar ao 



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

Arganil + EDUCAÇÃO – 2021/22 

8 
 

ensino secundário e comparticipados em 50% para alunos não residentes, conforme o 

estabelecido no Regulamento de Ação Social Escolar em vigor nesta Autarquia. 

No que diz respeito aos custos mensais dos passes escolares, o valor de 101,70€ 

corresponde ao passe do aluno que reside mais distante da sede do concelho e 28,10€ para os 

alunos que residam em localidades até 4 km. O Município de Arganil transporta todos os alunos 

que requerem transportes, pese embora a obrigatoriedade abrange os que residem a mais de 

3km do estabelecimento de ensino que frequentam. 

Em 1233 alunos matriculados no Agrupamento de Escolas de Arganil, cerca de 43,88% 

usufruem do transporte escolar, com um investimento total de 348.673,00€ (resultado apurado 

de setembro de 2020 a julho de 2021), constituindo um valor abaixo do normal, consequência 

das medidas aplicadas face à situação pandémica.  

3.2. Fornecimento de Refeições 

Mediante concurso público anual, é assegurado o serviço e fornecimento de refeições 

escolares, constituídas por almoços e lanches, aos alunos da educação pré-escolar e primeiro 

ciclo do ensino básico.  

O fornecimento de refeições escolares, no ano letivo 2021/22, foi adjudicado à Indústria 

e Comércio Alimentar, S.A., ao Centro Social Paroquial de Sarzedo (IPSS) e à Cáritas Diocesana 

de Coimbra (IPSS), no valor total de adjudicação de 237.934,68€ durante setembro de 2021 e 

julho de 2022. 

 Na tabela seguinte regista-se o número de alunos inscritos para fornecimento de refeições 
escolares, assim como o número de alunos com e sem escalão de apoio, face ao valor médio 
diário de 2,21€ por refeição pago pelo Município de Arganil. 

Tabela 7 – Fornecimento de Refeições Escolares – Almoço – 2021/22 

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 68 66 6 17 43 

JI de Côja 56 51 14 14 23 

JI de Pomares 12 9 1 1 7 

JI de P. da Beira 7 7 1 2 4 

JI de S. M. da Cortiça 26 21 5 6 10 

JI de Sarzedo 43 43 4 11 28 

EB1 de Arganil 149 143 17 43 83 

EB1 de Côja 66 59 9 17 33 

EB1 de Pomares 13 13 1 8 4 

EB1 de P. da Beira 8 7 2 1 4 

EB1 de S. M. da Cortiça 37 36 5 8 23 

EB1 de Sarzedo 41 37 3 9 25 

Total 526 492 (93,54%) 68 (13.82%) 137 (27,85%) 287 (58,33%) 
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Pelos dados registados conclui-se que das 526 crianças e alunos que frequentam a 

Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico, 492 (93,54%) usufruem do fornecimento do 

almoço e 205 (41,67%) beneficiam dos escalões 1 e 2. 

O fornecimento de lanches escolares continua a ser assegurado no valor unitário de 0,31€, 

valor este que não verificou qualquer alteração em relação ao praticado no ano letivo anterior. 

Tabela 8 – Fornecimento de Lanches Escolares – 2021/22 

JI/EB1 

N.º de Alunos 
Matriculados 

Número e Percentagens de Alunos Inscritos em 
Lanches Escolares  

Jardim de 
Infância 

1º CEB 
Jardim de 
Infância 

(%) 
 

1º CEB 
(%) 

Arganil 68 149 21 30,9 44 29,5 

Côja 56 66 34 60,7 21 31,8 

Pomares 12 13 6 50 7 53,8 

P. da Beira 7 8 6 85,7 7 87,5 

S. M. Cortiça 26 37 8 30,8 13 35,1 

Sarzedo 43 41 20 46,5 17 41,5 

Total 212 314 95 a) 109 a) 
a) Os alunos inscritos usufruem de lanches escolares em 100% 

  

3.3. Aquisição de Livros de Fichas Escolares 

Como tem sido prática habitual, o Município de Arganil adjudica o fornecimento de 

livros de fichas escolares a uma Papelaria/Livraria local, sendo totalmente gratuitos aos alunos 

do 1º ciclo do ensino básico integrados no escalão 1 e comparticipados em 50% para os alunos 

abrangidos pelo escalão 2. O investimento na respetiva aquisição somou a quantia de 3.648,50€ 

(ano 2021) que foram pagos à papelaria “ARGOMAGAZINE”.  

A tabela 9 apresenta o número de alunos que beneficiaram desta medida de apoio 

distribuídos por estabelecimento escolar. 

Tabela 9 – Aquisição de Livros de Fichas Escolares – 2021/22 

Estabelecimentos de Ensino Alunos com ASE Escalões em Livros de Fichas 

Escalão 1 Escalão 2 

EB1 de Arganil 60 14 36 

EB1 de Côja 26 5 11 

EB1 de Pomares 9 0 8 

EB1 de Pombeiro da Beira 3 2 1 

EB1 de S. Martinho da Cortiça 13 5 6 

EB1 de Sarzedo 12 2 8 

Total 123 28 (22,76%) 70 (56,91%) 

 

Dos 123 alunos beneficiários de ASE no 1º CEB, 98 (79,67%) usufruíram do apoio em Livros 

de Fichas Escolares.  
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3.4. Aquisição de Livros de Literatura Infantil – Prendas de Natal  

Dando continuidade ao contributo para o fomento do espírito do Natal nas nossas escolas, 

esta Autarquia no ano corrente adquiriu e ofertou livros de literatura infantil, integrados no 

Plano Nacional de Leitura, a todas as crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico do concelho de Arganil, incluindo o Jardim de Infância da Casa da Criança de 

Arganil.  

Foram, assim, adquiridos 553 livros de literatura infantil com um investimento total 

suportado pelo Município de Arganil no valor de 1.807,53€. 

 

3.5. Atividades de Animação e de Apoio à Família 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) continuam a ser implementadas 

face à necessidade de assegurar, na educação pré-escolar, o acompanhamento das crianças 

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

períodos de interrupções letivas (Natal, Carnaval, Páscoa e até 31 de julho de cada ano). 

No âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar tutelado pelo 

Ministério da Educação, a Autarquia continua a celebrar Protocolos de Cooperação com 

Instituições Particulares de Solidariedade Social que se encontram sedeadas nas localidades 

próximas dos jardins-de-infância, nomeadamente, com a Santa Casa da Misericórdia de Arganil 

(JI Arganil), Centro Social e Paroquial de Sarzedo (JI Sarzedo) e Cáritas Diocesana de Coimbra (JI 

Pombeiro da Beira e Pomares). As AAAF dos Jardins- de-Infância de Côja e S. Martinho da Cortiça 

são asseguradas diretamente por esta Câmara através de Animadoras. 

A frequência comporta o pagamento de uma mensalidade por parte dos 

Pais/Encarregados de Educação de acordo com os respetivos escalões atribuídos conforme o 

que consta da tabela 10. O valor das mensalidades tem-se mantido inalterado ao longo de 15 

anos letivos consecutivos. 

  

Tabela 10 – AAAF Escalões e Valores – 2021/22 

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

 6,00€/mês 12,00€/mês 17,00€/mês 22,00€/mês 28,00€/mês 30,00€/mês  
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Conforme tabela 11, encontram-se 187 crianças inscritas nas AAAF nos diferentes Jardins 
de Infância, posicionados nos diferentes escalões de apoio. 

Tabela 11 – Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) – 2021/22 

Estabelecimentos 
de Educação e 

Ensino 

Crianças 
Matriculadas 

Crianças 
Inscritas nas 

AAAF 

Escalões 

1 2 3 4 5 6 

JI de Arganil 68 58 a) 

JI de Côja 56 50 6 13 9 2 2 18 

JI de Pomares 12 9 1 0 2 2 1 3 

JI de P. da Beira 7 7 1 1 1 2 0 2 

JI de S. M. da Cortiça 26 21 4 4 4 4 2 3 

JI Sarzedo 43 42 a) 

Total 212 187 12 18 16 10 5 26 

Percentagens (%) 88,21 6,42 9,93 8,56 5,35 2,67 13,90  

a) De responsabilidade das IPSS 
Nota: as percentagens dos escalões são calculadas face ao total de crianças inscritas nas AAAF  

 

4. Centros de Atividades de Tempos Livres/Componente de Apoio 
à Família 

 
O Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) e a Componente de Apoio à Família 

(CAF) são uma resposta social de natureza socioeducativa vocacionada para o apoio à família e 

à criança, destinada a acolher crianças e jovens desde o 1º ciclo ao ensino secundário, durante 

o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades 

parentais. No concelho de Arganil, este tipo de apoio é assegurado pelas IPSS, nomeadamente, 

a Santa Casa da Misericórdia de Arganil, o Centro Social e Paroquial de Côja e Sarzedo, a Casa 

do Povo de S. Martinho da Cortiça e a Cáritas Diocesana de Coimbra, sendo que esta instituição 

assume a vertente da CAF por Protocolo de Cooperação celebrado com o Município de Arganil 

para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico de Pombeiro da Beira e Pomares. 

Tabela 12 - Centros de Atividades de Tempos Livres/Componente de Apoio à Família – 2021/22 

Ciclos de Ensino Locais Entidades Promotoras 

1º Ciclo 

Arganil 
Santa Casa da Misericórdia de 

Arganil 

Côja 
Centro Social e Paroquial de 

Côja 

Pombeiro da Beira  
Cáritas Diocesana de Coimbra 

Pomares 

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 

Secundário Arganil 
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Tabela 13 - Nº de Alunos a frequentar os CATL/CAF – 2021/22 

Estabelecimentos de 
Ensino 

Nº de Alunos 
Matriculados 

Entidade Promotora 
Nº de Alunos que 

Frequentam o 
CATL/CAF 

Percentagem 
(%) 

1º CEB de Arganil 149 Santa Casa da 
Misericórdia de Arganil 

60 40,27 

1º CEB de Côja 66 Centro Social e 
Paroquial de Côja 

14 21,21 

1º CEB de Pomares 13 
Cáritas Diocesana de 

Coimbra 

7 53,85 

1º CEB de P. da Beira 8 7 87,50 

1º CEB de S. M. da 
Cortiça 

37 Casa do Povo de S. M. 
da Cortiça 

26 70,27 

1º CEB de Sarzedo 41 
Centro Social e 

Paroquial de Sarzedo 
24 58,54 

Escola Básica 2.3 de 
Arganil 

306 

Cáritas Diocesana de 
Coimbra 

80 26,14 

Escola Básica 2.3 de 
Côja 

112 81 72,32 

Escola Secundária de 
Arganil 

289 38 13,15 

Totais 1233  337         27,33 

 

Os Centros de Atividades de Tempos Livres e a Componente de Apoio à Família promovem 

o desenvolvimento de atividades que envolvem 138 alunos do 1º Ciclo, 161 do 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico e 38 alunos do Ensino Secundário. 

 

5. Projetos e Ações Desenvolvidas 

O Município de Arganil ao contribuir para uma educação inclusiva promove e 

operacionaliza atividades, ações e projetos, da sua iniciativa ou em parceria, dirigidas a todos os 

níveis e ciclos de educação e ensino, impulsionando assim, o sucesso educativo de todos os 

alunos. 

5.1. Piscina Municipal de Arganil 

No sentido de melhorar a performance na utilização e facilitar o acesso de toda a classe 

estudantil às diferentes modalidades de desporto aquático, desde a educação pré-escolar ao 

ensino secundário, o Município de Arganil, em articulação com Agrupamento de Escolas de 

Arganil, implementa um conjunto de atividades que promovem e desenvolvem a prática 

desportiva aquática e outras de interesse para o desenvolvimento desportivo no âmbito escolar. 
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De referir que o acesso à prática das modalidades desportivas aquáticas pelos alunos do 

Agrupamento, em termos letivos, abrangidos pelo Protocolo de Cooperação celebrado entre as 

partes, é totalmente gratuito. 

Na tabela 14 encontra-se definida a calendarização das atividades de natureza aquática 

para o ano letivo 2021/2022 para crianças e alunos desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino 

Secundário. 

Tabela 14 - Utilização Piscina Municipal de Arganil - Agrupamento de Escolas de Arganil - 2021/22 

Calendário 
Escolar 

Períodos 
Letivos 

Estabelecimentos de educação e ensino 
Frequência de utilização dos alunos 

Jardins de 
Infância 

Escolas 
1º CEB 

EB 2.3 de Arganil  EB 2.3 de Côja 
Escola Secundária de 

Arganil 

 
1º Período 

 1x/15 em 15 dias  

 
2º Período  

1x/mês  
1x/15 em 15 dias 

a) 
1x/15 em 15 dias a) 

 
3º Período 

1x/mês 1x/mês 1x/semana 
1x/15 em 15 dias 

a) 
1x/15 em 15 dias a) 

a) A confirmar por limitações de COVID-19 

 

Frequência da Piscina Municipal 

Estabelecimento de Ensino Mês de novembro/21 Mês de dezembro/21 

Escola Básica 2,3 de Arganil 473 a) 128  a) 

                       a)Utilizações 

 

5.2.  Atividades de Férias Escolares com Crianças e Jovens  

As Férias de Verão, edição de 2021, foram intituladas “Na Vila e no Campo” e, por 

limitações impostas pela pandemia e em cumprimento das normas da Direção-Geral da Saúde, 

apenas foram aceites crianças e jovens na faixa etária do 6 aos 10 anos e com um total de 15 

participantes, tendo os mesmos e os próprios monitores sido sujeitos à realização de testes de 

diagnóstico PCR à covid-19 para que as atividades fossem desenvolvidas em segurança. 

O Município de Arganil, em parceria com o CLDS4G, entre o dia 12 e 30 de julho, 

promoveu o desenvolvimento de múltiplas atividades lúdicas, recreativas e desportivas, como 

são o exemplo dos “Ecos da Natureza” em que se fomentou a educação ambiental para a 

cidadania; as “Férias na Aldeia” em que as crianças e jovens foram convidados a interagir com 

as gentes da terra visitada, vivenciando hábitos diários de quem vive da terra e do trato dos 

animais. Sob o título de “Notas Soltas”, os participantes, de forma descontraída, conheceram 

ações humanas que poderão alterar a própria forma de ser e estar no mundo, sem se se 
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esquecerem do cuidado de si mesmos. No “Bando das Sapatilhas” todos tiveram a 

oportunidade de vivenciar práticas diferenciadas no âmbito da atividade física e em diversos 

locais. No conceito de “Bosque Encantado”, as crianças e jovens em pleno seio da natureza 

foram protagonistas interventivos, através das brincadeiras do “faz de conta” e do teatro de 

improviso que foram dinamizados por “atores” convidados. 

As Férias de Natal de 2021 foram de repletas de animação através da implementação 

de atividades que o Município de Arganil preparou especialmente dedicadas à magia do Natal. 

Direcionada para o público infantojuvenil, a iniciativa decorreu entre os dias 20 e 23 de 

dezembro, possibilitando a participação dos mais novos, dos 6 aos 12 anos, num total de 15, 

num vasto e diversificado leque de atividades durante o período livre de aulas, traduzidos em 

momentos de muito convívio e partilha, que tão bem caraterizaram a quadra natalícia. 

De entre as atividades desenvolvidas, destacam-se o cinema, as atividades desportivas, 

as oficinas, a dança, jogos e os workshops. 

De salientar que as atividades das férias de natal foram programadas para abranger, 

também, o período que decorreu entre os dias 27 e 30 de dezembro, tendo sido a respetiva 

realização cancelada por limitações da COVID-19. 

 

5.3. Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 

O grande propósito do Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE) é garantir o 

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

assegurado por um conjunto de medidas, tais como, o apoio técnico, o incentivo à reflexão e 

debates, a promoção e partilha de recursos, os incentivos à promoção da leitura e partilha de 

soluções e ideias. 

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

Escolares é assegurado por três (3) Colaboradores/as, baseado na calendarização que a seguir 

se identifica: 

Tabela 15 - N.º de Horas e Deslocações Semanais no âmbito do Programa SABE – 2021/22 

Bibliotecas Escolares Nº Horas Apoio/Semana Deslocações/Semana 

JI/EB1 de Arganil 20.00h 9 

JI/EB1 de Côja 10.30h 7 

JI/EB1 de Pombeiro da Beira 3.00h 1 

JI/EB1 de Pomares 3.30h 1 

JI/EB1 de Sarzedo 7.00h 3 

JI/EB1 S. M. da Cortiça 5.30h 1 
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A tabela 16 traduz as atividades desenvolvidas nas Bibliotecas Escolares: 

Tabela 16 - Projetos Desenvolvidos nas Bibliotecas Escolares – 2021/22 

Atividades de Promoção da 

Leitura 
Público-alvo Periocidade 

As Várias Faces da Leitura 
Crianças e alunos das turmas 

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

Ao longo do ano letivo 

Pais e Filhos: Livros e Ternura 
Crianças e alunos das turmas 

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

3 em 3 semanas 

 Ler e Partilhar, Viver e Aprender 
Alunos do 2.º, 3.º e 4.º ano 

do 1.º ciclo do ensino básico 
3 em 3 semanas 

Conhece a Biblioteca da Tua Escola: 
Formação e Utilizadores 

Todos os Alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico 

3 em 3 semanas 

 

 

 

5.4. Regime de Fruta Escolar 

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

totalidade das Escolas do 1º CEB do Agrupamento de Escolas de Arganil se encontram 

abrangidas, com um total de 314 alunos, onde para além da fruta, também se distribuem alguns 

legumes, como por exemplo, tomate e cenoura. 

Neste ano letivo, a implementação deste Programa representa um investimento no valor de 

3.450,30€, em que o fornecimento das respetivas frutas e legumes foi adjudicada a uma frutaria 

local. 

5.5. Eco Escolas 
 

O concelho de Arganil renovou o feito de ser um dos 17 Municípios do país e um dos três 

no distrito de Coimbra 100% Eco Escolas, o que significa que tem taxa de implementação 

máxima, igualando o número de estabelecimentos de ensino com o número de implementações 

deste programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido pela 

Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE). 

Os galardões associados a tal distinção foram entregues na Cerimónia Dia das Bandeiras 

Verdes – Galardão Eco Escolas, que este ano decorreu no Centro Cultural Olga Cadaval, 

localizado em Sintra. 

Para além do galardão 100% Eco Escolas para todas as escolas do concelho, o JI/EB1 de 

Arganil arrecadou ainda prémios em alguns projetos/desafios, nomeadamente, e em 1º lugar, 
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com as atividades “Na minha casa não desperdiçamos” e “O que lanchar?” no âmbito da 

Alimentação Saudável e Sustentável e o “Eco-Pinhata”, no âmbito do desafio UHU. Foi ainda 

reconhecida e premiada em ex-áqueo com outras escolas com as atividades “As Aves que nos 

rodeiam”, na temática homónima, e “Constrói o teu Traga Pilhas” no âmbito da “Geração 

Depositrão”. 

Este é mais uma vez um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

no concelho de Arganil no âmbito da educação ambiental num esforço comum entre o 

Município, a comunidade escolar e também a comunidade geral. 

Relembra-se que esta iniciativa da ABAE pretende encorajar ações e reconhecer o 

trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito da Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade, tendo como requisito para atribuição do galardão o cumprimento da 

metodologia implementada pela ABAE.  

Na semana de 8 a 12 de novembro foram hasteadas nas 9 Escolas do nosso concelho as 

Bandeiras Verdes Eco Escolas 2021. 

O custo de adesão do Programa em referência correspondeu à quantia de 630,00€, 
totalmente suportado pela Câmara Municipal.  
 

5.6. Pólo da Escola Artística do Conservatório de Música de 
Coimbra, em Arganil  

 

No ano letivo 2021/2022 o Pólo da Escola Artística de Arganil conta com 87 alunos que se 

repartem entre o 1.º e o 5º Grau.  

No âmbito do Protocolo de Cooperação, a Câmara Municipal de Arganil assume o encargo 

integral com a dotação do Pólo de Arganil da Escola Artística do Conservatório de Música de 

Coimbra de artigos e instrumentos musicais necessários ao prosseguimento dos respetivos 

estudos, tendo sido suportado um total 3.573,00€ no ano letivo anterior, dos quais se destacou 

a aquisição e atribuição de um piano acústico, assim como a própria afinação. 

Os encargos com o transporte dos alunos provenientes da Escola EB2.3 Professor Mendes 

Ferrão de Côja para frequência das aulas de Música na Escola EB 2.3 de Arganil, através de táxi 

e minibus, são totalmente suportadas por esta Autarquia no valor previsto de 9.949,60€, ao qual 

acresce o valor do IVA em vigor, para o ano letivo 2021/2022.  

Nas modalidades de sopros e percussão, os alunos encontram-se distribuídos conforme o 

quadro que se segue: 
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Ano letivo 2021/2022 

Ensino Artístico do 1.º ao 5.º Grau 

Instrumentos Musicais Total de Alunos/Instrumento Musical 

Clarinete 18 

Flauta Transversal 12 

Piano 7 

Percussão 10 

Saxofone 12 

Trombone 7 

Trompa 7 

Trompete 8 

Tuba 6 

Total Global 87 

   

6. Outras Atividades 

A pandemia por COVID-19 impossibilitou a realização de atividades diversas que, no 

essencial, implicavam momentos de convívio e contacto social, tais como os “Exploradores”, a 

“Universidade de Verão” e a “Escola de Verão Júnior”, entre outras. No entanto, é pretensão 

desta Autarquia continuar a realizar e a promover este tipo de atividades assim como o 

desenvolvimento de tantas outras. 

  

6.1. Alimentar + em Arganil 
 

Esta valência consiste no reaproveitamento e redistribuição de produtos alimentares 

não comercializados, sendo o estabelecimento doador o Intermarché de Arganil, fundamentada 

na parceria entre a Associação Passo-a-Passo, o Município de Arganil, o Agrupamento de Escolas 

de Arganil e o ACES PIN, constituindo uma experiência no concelho de Arganil direcionado para 

a minimização da carência alimentar das famílias através da eliminação do desperdício 

alimentar. Os apoios prestados constam do quadro que se segue: 

Apoios Prestados 

Apoios 2020 2021 

Famílias apoiadas 61 49 a) 

Produtos doados 3680 2318 a) 

a) Dados de janeiro, outubro e novembro 
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No ano de 2020, devido à situação pandémica vivenciada e atendendo à idade avançada 

dos voluntários, as ações estiveram suspensas de março a outubro, tendo sido retomadas em 

novembro. Em 2021, as ações estiveram suspensas de fevereiro a setembro.  

A valência das refeições escolares através da utilização de termos está desativada desde 

o início da pandemia. 

 

 6.2. Fornecimento de Material Didático e de Equipamento 

Com o objetivo de dotar de melhores condições de aprendizagem os estabelecimentos de 

educação e ensino do Jardim de Infância e Escola do 1º CEB de Pombeiro da Beira e de forma a 

assegurar melhores condições às crianças que os frequentam, o Município de Arganil adquiriu e 

atribui material escolar composto por 22 mesas/secretárias, 22 cadeiras, 2 armários fechados 

para docentes e um conjunto de material didático variado somente para o JI no valor total de 

2.655,64€, uma vez que a qualidade nas aprendizagens passa, necessariamente, também, pelas 

condições em termos de equipamento das respetivas salas de aulas.  

Salientam-se, também, a pintura e substituição dos tetos na sala do Jardim de Infância, 

assim como a substituição da caixilharia da EB1 de Pombeiro da Beira. 

Para a Escola do 1º CEB de Pomares foram adquiridos mesas, cadeiras, um armário e um 

quadro cerâmico móvel no valor de 811,49€. 

 Devido ao aumento do número de alunos na frequência das nossas escolas no corrente 

ano letivo, o que muito congratula esta Autarquia e toda a comunidade escolar, foram 

desencadeadas necessidades de mesas e cadeiras para as Escolas do 1º CEB de Arganil e Sarzedo, 

assim como um quadro cerâmico amovível atribuído face à criação da 3.ª sala da EB1 de Sarzedo 

cujo valor de aquisição comportou a quantia de 1.006,25€.  

 

Materiais Escolares Adquiridos 

Estabelecimentos de ensino Materiais Escolares Custos 

JI/EB1 de Pombeiro da Beira Material de Equipamento e Didático 2.655,64€ 

JI/EB1 de Pomares Material de Equipamento 811,49€ 

JI/EB1 de Arganil Material de Equipamento 530,87€ 

JI/EB1 de Sarzedo Material de Equipamento 475,38€ 

Total 4.473,38€ 

 

 De referir, ainda, que foi material para os acessos ao WIFI para todas as escolas (JI/EB1) 

no valor total de 219,92€.  



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

Arganil + EDUCAÇÃO – 2021/22 

19 
 

6.3. Arganilíadas e Arganilíadas Júnior 

6.3.1. “Arganilíadas” 

O evento desportivo escolar “ARGANILÍADAS” cumpriu com a sua 23.ª edição e foi 

promovido e organizado pelo Município de Arganil através de um trabalho com matriz 

multidisciplinar e em parceria com o Agrupamento de Escolas.  

Tendo em conta a situação epidemiológica, o desenvolvimento das atividades desportivas 

foram realizadas nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho, com algumas adaptações 

por forma a respeitar as distâncias e o conceito “bolha” entre turmas. 

Ao invés de se realizar esta festa do desporto em um só dia e, na ótica de competição 

interescolar, as provas decorreram em cada uma das escolas, a saber: Arganil, Côja, Pomares, 

Pombeiro da Beira, São Martinho da Cortiça e Sarzedo. A competição foi fundamentada entre 

colegas da mesma turma. 

O objetivo principal desta atividade prendeu-se com o desenvolvimento das habilidades 

motoras fundamentais das crianças em função do programa de Expressão e Educação Físico-

Motora do 1.º CEB, nomeadamente, jogos educativos, jogos tradicionais portugueses, provas de 

atletismo, Torneio de Futebol 5, Minigolfe, Atividades Rítmicas Expressivas, entre outras 

atividades desportivas. 

O espírito manteve-se e a animação foi uma constante entre todos os alunos que numa 

saudável competição disputaram entre eles as medalhas de vencedor. Este evento contou com 

a participação de 340 alunos que frequentaram as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do 

concelho de Arganil. 

 

6.3.2. “Arganilíadas Júnior” 

A 3ª edição das Arganilíadas Júnior proporcionou o desenvolvimento de atividades ludo-

pedagógicas às crianças dos Jardins de Infância. 

Com a finalidade de proporcionar aos alunos da Educação Pré-Escolar (dos 3 aos 6 anos) 

um dia de aventura e convívio, no qual fosse possível competir saudavelmente e ao mesmo 

tempo colocar em prática as suas habilidades motoras, de coordenação, agilidade, equilíbrio e 

motricidade global, juntaram-se o Município de Arganil e o Agrupamento de Escolas para 

realizar a 3ª edição das Arganilíadas Júnior. 

Este ano e tendo em conta a situação epidemiológica, o evento foi desenvolvido com 

algumas adaptações por forma a respeitar as distâncias e o conceito “bolha” entre turmas, 

tendo acontecido individualmente em cada um dos Jardins de Infância do concelho, ao invés de 
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juntar todos os alunos do ensino pré-escolar num só dia e local, tendo sido colocados desafios 

propostos às crianças, que alegremente entraram no espírito das atividades lúdicas. 

Nesta iniciativa participaram 206 crianças. 

 

6.4. Desporto – Futebol e Gira Vólei  
 
Na modalidade de futebol no concelho de Arganil, destacam-se a Associação Atlética de 

Arganil (AAA), o Clube Operário Jardim do Alva (C.O.J.A) e o Grupo Desportivo e Cultural de S. 

Martinho da Cortiça, a quem a Câmara Municipal de Arganil tem prestado apoio em termos das 

respetivas funcionalidades no cumprimento do regulamento de apoio ao associativismo. 

 
Tabela 17 - Associação Atlética de Arganil - AAA 

AAA – Futebol de Formação e Gira Vólei  

Escalões Nº de Atletas Competição 

Petizes/ABC 20  

 

 

 

Federação Distrital de Coimbra 

Traquinas 8 

Benjamins 12 

Infantis 13 

Iniciados 18 

Seniores 22 

Gira Vólei a) 15 

Total 108 

a) Ainda não iniciaram  

    
Tabela 18 – Clube Operário Jardim do Alva - COJA 

AAA – Futebol de Formação  

Escalões Nº de Atletas Competição 
Petizes 8  

 
 

Federação Distrital de Coimbra 

Traquinas 10 

Benjamins 13 

Infantis 16 

Seniores 24 

Outro: Primeiro Passo 15 

Total 86 

 

 
Tabela 19 – Grupo Desportivo e Cultural de S. Martinho da Cortiça 

AAA – Futebol de Formação  

Escalões Nº de Atletas Competição 
Petizes 2  

 
Federação Distrital de Coimbra 

Traquinas 2 

Benjamins 8 

Infantis 8 

Iniciados 3 

Total 23 
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6.5. Cultura – Escolas de Música, Dança e Teatro  

 
 
Um dos contributos mais importantes das nossas Escolas de Música, Dança e Teatro e 

Artes Marciais relaciona-se com a aprendizagem em grupo, sem descurar a preparação 

individual. É proporcionado às crianças e jovens a prática da música, da dança e artes marciais 

como atos coletivos e sociais desde o início dos estudos, considerados como práticas humanas, 

culturais e de socialização.  

 

Instituições Vertentes  Nº de Crianças e Jovens 

Associação Filarmónica de Arganil Escola de Música 29 

Associação Filarmónica Barrilense Escola de Música 12 

As. Filarmónica Progresso e Pátria Nova de Côja Escola de Música 29 

Escola de Música Pauta em Movimento Escola de Música 35 

Atelier do Piano Escola de Piano 28 

E-Emotion – Associação Juvenil Dança e Artes Marciais 133 

Teatro Experimental de Intervenção de Arganil Teatro 30 

Kenpo – Artes Marciais Escola de Formação 16 

 

No que diz respeito à Academia Condessa das Canas, que desenvolve as vertentes de 

dança, patinagem e roller dancer, não obtivemos resposta em tempo útil.   
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7_Atividades Programadas 2021/22 

Atividade 
Entidade 

Promotora 
 

Entidades Envolvidas 
Público-Alvo Data Local 

JI 1º 2º 3º Sec.    

Semana da 
Alimentação 

Agrupamento 
de Escolas de 

Arganil 

Município de Arganil 
 

X X  18 a 22 de outubro 
JI/EB1 do Agrupamento 

de Escolas de Arganil 

Desfile de 
Carnaval  

Agrupamento 
de Escolas de 

Arganil 
Município de Arganil X X X X X  25 de fevereiro Arganil e Côja 

Dia Mundial 
da Floresta e 

da Árvore  

 
Município de 

Arganil 
 

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

 
X X X X X  21 de março Arganil e Côja 

Arganilíadas  

 
Município de 

Arganil 
 

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

 X  junho Local a definir 

Arganilíadas 
Júnior  

Município de 
Arganil 

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

X   junho Local a definir 

Equipas 
Multidisciplinares  

CIM-RC 
Município de Arganil 

Agrupamento de Escolas 
de Arganil 

X X  Anual 
JI/EB1 do Agrupamento de 

Escolas de Arganil 
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Atividades Programadas 2021/22 

Atividade 
Entidade 

Promotora 
 

Entidades 
Envolvidas 

Público-Alvo 
Data Local 

JI 1 º 2º 3º Sec. 

Programa Eco Escolas ABAE 

Município de 
Arganil 

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

X X X X X Anual 
Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

Universidade de Verão  
Universidade de 

Coimbra 

Município de 
Arganil 

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

 X Junho/julho 
Universidade de 

Coimbra 

Escola de Verão Júnior  

Escola Superior 
de Educação de 

Coimbra 
 

Município de 
Arganil 

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

 

 X X X junho/julho 
Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

Empreendedorismo nas 
Escolas  

CIM RC 
 

Município de 
Arganil 

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

 

 X X X Anual 
Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

Programa Alimentar + 
Arganil 

Município de 
Arganil 

A. Passo a Passo 
M. de Arganil 

A E Arganil 
ACES PIN 

X X  Anual 

Refeitórios 
Escolares de 

Arganil, Côja e S. 
M. Cortiça 

Exploradores 
Município de 

Arganil 

Município de 
Arganil   

Agrupamento de 
Escolas de Arganil 

 X 
1.ª Semana de 
setembro 2022 

Paisagem 
Protegida da 
Serra do Açor 
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8_Outros Programas 

  

8.1 – REALIZA.TE II - Promoção Intermunicipal de Prevenção do 

Abandono Escolar e Promoção do Sucesso Educativo _ CIM-RC 

 

O Município de Arganil em parceria e articulação com a Comunidade Intermunicipal da 

Região de Coimbra (CIM-RC), envolvendo, o Agrupamento de Escolas de Arganil, desde fevereiro 

de 2021 desenvolve o projeto das Equipas Multidisciplinares de Intervenção Multinível no 

âmbito do Plano Intermunicipal de Prevenção do Abandono Escolar e Promoção do Sucesso 

Educativo da Região de Coimbra. 

 

A implementação e o desenvolvimento do projeto e atividades inerentes à Equipa 

Multidisciplinar tem como objetivos combater o abandono e o insucesso escolar através da 

criação de respostas multiníveis e abrangentes de forma a atuar ao nível da prevenção das 

dificuldades de aprendizagem nos primeiros anos de escolaridade. As suas ações visam, 

igualmente, adequar e preparar percursos educativos bem-sucedidos com a aquisição de todas 

as aprendizagens previstas nos níveis de ensino alvo. 

 

A Equipa Multidisciplinar é constituída por técnicos de serviços especializados nas áreas 

da Música, Inglês, Artes Performativas e Atividade Desportiva, que irão desenvolver ações 

estruturadas em todos os estabelecimentos de educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino 

básico do Agrupamento de Escolas de Arganil. 
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9_Conclusão 

 

 

Arganil é um concelho em que a Educação tem sido e continuará a ser uma prioridade. 

Nos últimos anos, o Município, tem feito um esforço assinalável no sentido de melhorar as 

condições de ensino e aprendizagem de crianças e jovens que frequentam os estabelecimentos 

de educação e ensino do concelho, destacando-se a implementação de medidas de apoio ao 

funcionamento das escolas e das diversas componentes de apoio às famílias, assim como 

disponibilização de projetos de interesse pedagógico promovidos pelos próprios serviços da 

autarquia e em parceria quer com o Agrupamento de Escolas, quer com outras 

entidades/instituições numa amplitude educativa, social, cultural e desportiva, entre outras.  

 

A Educação tem sido uma das áreas de grande investimento por parte da Autarquia, 

com o intuito de dotar as Escolas da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico com 

as condições necessárias para que os alunos possam usufruir de um ensino de qualidade, através 

da manutenção e atribuição de equipamentos. 

 

Nos termos da legislação em vigor, a Autarquia tem apoiado os alunos em função das 

candidaturas apresentadas aos apoios no âmbito da ação social escolar. 

 

Enquanto agente educativo, este Município tem centrado a sua preocupação e ação na 

promoção do sucesso educativo das crianças e jovens deste concelho, desenvolvendo condições 

impulsionadoras da igualdade de oportunidades e equidade educativa, através de uma panóplia 

de projetos e iniciativas contributivas para a redução/eliminação de assimetrias e fatores de 

exclusão, bem como fomentadoras da coesão social e da cidadania. 
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