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

ÁREAS DE INTERVENÇÃO DA AUTARQUIA

Informação 3º período lectivo 2009/2010

1. Acção Social Escolar
1.1. Transportes Escolares
Alunos
Total de alunos transportados
645
Transporte público, dentro do concelho
387
Transporte público, fora do concelho
176
Circuitos camarários (inclui circuitos adjudicados e
82
taxi)
Existem 2 circuitos adjudicados de transporte escolar, um relativo à área de Samora Correia, Porto Alto
e Herdade de Pancas e um outro integrando Benavente, Barrosa, Foros da Charneca, Bilrete e Foros de
Almada a uma empresa licenciada em matéria de transportes escolares.

1.2. Auxílios económicos
Alunos de 1º ciclo que beneficiaram de acção social escolar:

Escalão A
Escalão B

N.º Alunos
352
275

2. Escola a Tempo Inteiro
2.1. Componente de Apoio à Família na Educação Pré-escolar
A componente de apoio à família decorreu com normalidade garantida pelas assistentes operacionais de
cada um dos Jardins de Infância, sob a supervisão das educadoras, bem como com as actividades de
qualificação destes tempos, nomeadamente, as expressões (dramática, musical e motora) contando com
a participação de 2 técnicos para cada uma das áreas.
Nº
Nº Alunos
Almoço
turmas
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DUARTE LOPES
Jardim de Infância N.º 1
4
4
87
87
Jardim Infância Centro Escolar
3
1
20
20
Jardim de Infância N.º 2
2
2
46
46
Jardim de Infância N.º 3
2
2
39
39
Jardim de Infância Barrosa
1
1
19
19
Jardim de Infância F. Charneca
1
1
18
18
Jardim de Infância Stº. Estêvão
2
2
45
45
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMORA CORREIA
Jardim de Infância
6
6
150
145
Prof. António José Ganhão
Jardim de Infância dos Álamos
2
2
50
48
Jardim de Infância Centro Escolar
3
3
75
71
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMORA CORREIA
Jardim de Infância N.º 1
3
3
75
74
Jardim de Infância N.º 2
2
2
44
44
Estabelecimento

Nº Salas

31

29

668

656

Prolongamento

82
20
46
39
18
18
41
140
46
68
69
36

623

2.2. Extensão de horários na Educação Pré-escolar – J.I. Porto Alto
Através da celebração de um protocolo de colaboração entre a Câmara, o Agrupamento de Escolas de
Porto Alto, a Associação de Pais do Porto Alto e a Associação para o Desenvolvimento integrado da
Criança iniciou já em 2010 o funcionamento das extensões de horário nos jardins de Infância nº 1 e nº 2
de Porto Alto. Este programa pretende dar resposta às necessidades das famílias, funcionando entre as
7,30 h e as 9,00 h e entre as 17.00 h e as 19,00 h, e garantindo o enquadramento pedagógico.
Actualmente, frequentam estas extensões cerca de 20 alunos.

2.3. Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo

Nº total alunos

Alunos AEC

Entidade Parceira

Centro escolar Benavente

372

240

EB 1 nº 2

81

74

EB 1 Santo Estêvão

76

76

EB 1 Foros de Almada

19

17

EB 1 Foros da Chraneca

32

31

EB 1 Barrosa

34

34

Centro Escolar Samora Correia

294

285

Sociedade Filarmónica União
Samorense

EB 1 Acácias

298

192

Associação para o Desenvolvimento
Integrado da Criança

232

176

Associação Recreativa do Porto Alto

1438

1095

Agrupamento de Escolas Duarte Lopes
Sociedade Filarmónica Benaventense
Centro de Bem Estar Social de Santo
Estêvão

Agrupamento de Escolas de Samora Correia

Agrupamento de Escolas de Porto Alto
EB 1 Porto Alto

No presente ano lectivo verificaram-se algumas alterações que decorreram da abertura dos Centros
Escolares, em Benavente as AEC passaram a ter lugar no espaço escola e, em Samora Correia, foi
introduzida a flexibilização de horários, uma vez que nesta escola as 13 turmas estiveram todas em
horário normal. A flexibilização de horários foi ainda implementada nas escolas de Barrosa, F. Charneca,
F. Almada e Santo Estêvão.
A impossibilidade na contratação de professores de música conduziu, de acordo com as orientações do
Ministério da Educação, à substituição desta actividade por expressão plástica o que se verificou em
algumas escolas. Considerando que se continuará a verificar a dificuldade na contratação de professores
com perfil adequado para a expressão musical, prevê-se que para o próximo ano lectivo possamos
manter a expressão plástica, sem alteração dos valores da comparticipação.
Foi

realizado

um

inquérito

junto

dos

encarregados

de

educação

relativo

às

actividades

de

enriquecimento curricular, sobre aspectos como o nível de satisfação, a aquisição de competências por
parte dos alunos, o nível de vigilância, os espaços onde decorrem as actividades e a articulação entre
professor titular e professores AEC que, oportunamente, se encontrará disponível.

3. Programa Fruta Escolar
O Regime de Fruta Escolar, definido na Portaria nº 1242/2009, de 12 de Outubro, estabelece as
regras nacionais no quadro de um programa da União Europeia, que tem como objectivo fomentar o
consumo de fruta junto das crianças, contribuindo para a promoção de hábitos alimentares saudáveis. O
programa envolve, semanalmente, a distribuição gratuita de duas peças de fruta ou legumes a todas as

crianças que frequentam o 1º ciclo do ensino básico público. O programa foi implementado no 3º
período lectivo com enorme aceitação por parte dos alunos.
Como medidas de acompanhamento foi editado um desdobrável informativo e distribuído a todas as
crianças, bem como uma música apresentada em todas as escolas, com letra de Domingos Lobo e
música de João Paulo

4. Intervenção Cultural e Educativa
4.1. Projectos de serviço educativo
Desenvolvimento de vários projectos na área do Serviço Educativo envolvendo as bibliotecas e o museu
de acordo com o programa definido anualmente.

4.2. Actividades lúdicas e de tempos livres
Dia Mundial da Criança
Decorreu no passado dia 1 de Junho as actividades comemorativas do Dia Mundial da Criança,
envolvendo cerca de 2300 crianças que se deslocaram às zonas ribeirinhas de Benavente e Samora
Correia.
Programas OTL
À semelhança dos anos anteriores, foram apresentadas candidaturas ao Programa de Ocupação dos
Tempos Livres promovido pelo Instituto Português da Juventude. As candidaturas formalizadas
destinam-se a jovens entre os 14 e os 20 anos e respeitam a projectos das Bibliotecas (Promoção do
Livro e da leitura, animação de espaços de leitura no Verão), do museu Municipal (Recolha de
testemunhos de tradição oral) e para Verão Activo (apoio nas actividades dirigidas a crianças e jovens)
Férias Activas
Desenvolvimento de projecto de actividades de tempos livres, com programação semanal, durante 5
semanas, integrando 35 crianças e jovens por semana.
Ateliers de Verão
Entre 5 de Julho e 3 de Setembro decorrerão os seguintes ateliers semanais:
Tingimento, ciência, fotografia, cerâmica, canto e culinária.
4.3. Outros projectos
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, dinamização de acção no âmbito da saúde e de estilos de
vida saudável, junto dos alunos que frequentam a educação pré-escolar e 1º ciclo, da responsabilidade
de alunos do 1º e 4º ano do Curso de Enfermagem.

5. Intervenções de requalificação e conservação
Início da instalação dos quadros interactivos para cada sala de 1º ciclo;
Intervenções de manutenção e conservação nas diversas escolas de pré-escolar e1º ciclo;
Realização de projectos de arranjos exteriores, tal como enunciado anteriormente;
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