Divisão Municipal de Cultura, Educação e Turismo :: Câmara Municipal de Benavente

ÁREAS DE INTERVENÇÃO DA AUTARQUIA

Informação 2º período lectivo 2011/2012

1. Escola a Tempo Inteiro
1.1. Componente de Apoio à Família na Educação Pré-escolar
As actividades no âmbito da componente sócio-educativa, em particular as expressões
musical, motora e dramática, têm decorrido com normalidade.
Na interrupção lectiva da Páscoa decorreram as extensões de horário no jardim de infância
do Porto Alto, tendo sido frequentadas por 21 crianças.

1.2. Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo
A abertura do novo Centro Escolar de Porto Alto e a consequente transferência das 6 turmas
que frequentavam a EB 1 de Porto Alto, edifício velho, para este novo equipamento levou ao
aumento do n.º de alunos que frequentavam as AEC em mais 31 alunos. Atualmente o
Centro Escolar integra 6 turmas de 1º ciclo, num total de 132 alunos e 118 encontram-se a
frequentar AEC.

2. Refeições escolares

Desde o passado dia 30 de Janeiro os alunos que frequentam a EB 1 de Porto Alto, edifício
novo, passaram a utilizar como refeitório escolar um espaço recentemente adaptado para o
efeito, na Cantina Escolar de Porto Alto. Deste modo, estes alunos deixaram de ser
deslocados para o refeitório da EB 2, 3 de Porto Alto.

3. Intervenção Cultural e Educativa
3.1. Projetos de serviço educativo
Museu Municipal
Durante este 2º período foram desenvolvidas diversas ações de serviço educativo, de acordo
com a programação de serviço educativo disponibilizada a todas as escolas;

Bibliotecas Municipais
Continuação do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do SABE – Serviço de
apoio as Bibliotecas Escolares;
Continuação de projetos de parceria desenvolvidos com as escolas

“Saber estar… saber comer”
Desenvolvimento de um projeto na área da alimentação designado de “Saber estar… saber
comer”, dirigido aos alunos do 1º ciclo. Este projeto pretende sensibilizar para a importância
de uma alimentação saudável e para a preocupante existência de um grande desperdício nas
refeições escolares, uma vez que muitos alunos comem de forma claramente deficiente no
período do almoço. O projeto envolve ações com alunos, pais e pessoal não docente.

Bolsa de manuais escolares “Livros a Rodar”
O projeto “Livros a Rodar”, agora na perspectiva de uma Bolsa Municipal de Manuais
Escolares envolve os Agrupamentos de Escolas, Escola Secundária e Associações de Pais,
sendo coordenado através das Bibliotecas Municipais.
Este projeto visa acima de tudo aumentar a vida útil dos Manuais Escolares, cumprindo
objetivos de natureza social, ambiental e económica.
Como princípio orientador, pretende-se garantir a validade do manual escolar não o
esgotando na sua utilização num único ano letivo e contribuindo para que integre o processo
educativo de vários alunos.
Para que este possa afirmar-se como um projeto de sucesso é fundamental o envolvimento
de toda a comunidade, encorajando e valorizando a troca solidária/partilha solidária no
sentido de promover a implementação de boas práticas de responsabilidade social e
ambiental.
3.2. Actividades lúdicas e de tempos livres
O programa Páscoa Activa, promovido pela Divisão de Cultura, Educação e Turismo em
articulação com o Sector de Fomento Desportivo e com o apoio do grupo de Escoteiros de
Benavente, decorreu entre 26 e 30 de março, tendo como objectivo envolver crianças e
jovens durante a interrupção lectiva da Páscoa, promovendo a realização de actividades de
ocupação de tempos livres, privilegiando as actividades desportivas e culturais. Envolveu a
participação de 60 crianças, entre os 6 e os 12 anos.

Dia Mundial da Criança, a proposta para este ano aponta para a realização de atividades
de exterior, a decorrerem nas zonas ribeirinhas de Benavente e Samora Correia.

5. Intervenções de conservação e manutenção
Abertura do novo Centro Escolar de Porto Alto que integra as 6 turmas de 1º ciclo que
frequentavam a EB 1 de Porto Alto, edifício velho.

Criação de um espaço destinado a refeitório na Cantina Escolar de Porto Alto.

Neste período foram realizadas diversas intervenções de conservação nos equipamentos
escolares

Sector de Educação

