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ROTEIRO PEDAGÓGICO

A Câmara Municipal de Matosinhos
assinalou o arranque do ano letivo e
do projeto “Roteiros Pedagógicos
de Matosinhos” através da
dinamização da 1ª edição do
“Roteiro Pedagógico”

7
CURRÍCULO LOCAL AEC

Nessa sessão foi ainda apresentada
a nova matriz do currículo local
para as atividades de
enriquecimento curricular, que
serão durante o ano letivo
desenvolvidas e testadas no formato
de oficinas, com o objetivo de
concretizar uma mudança de
paradigma no que respeita ao
ensino-aprendizagem destas
atividades.

10
CIDADANIA EM AÇÃO

A dinamização da educação para a
cidadania tem sido uma
preocupação da comunidade
educativa no Agrupamento de
Escolas de Matosinhos. Ações
conjuntas, envolvendo docentes,
técnicos/as, alunos/as e outros
intervenientes vão ocorrendo,
constituindo-se como marcos de um
crescimento comum.

Mensagem do Município
Matosinhos assumiu, desde há muito, uma clara aposta na Educação
– não apenas por se tratar de um dever constitucional, mas também,
e sobretudo, porque consideramos que a formação dos mais jovens
é um pilar fundamental para o desenvolvimento e para a afirmação
do concelho. A Câmara Municipal de Matosinhos realizou, por isso,
um forte investimento ao longo dos anos na requalificação do
parque escolar, hoje considerado exemplar a nível nacional.
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a oferta formativa e o mercado de trabalho, mas também entre as
competências dos alunos e as instituições culturais do concelho,
como a Casa da Arquitectura, o Orquestra Jazz de Matosinhos ou a
Casa do Design. Queremos que os matosinhenses do futuro estejam
seriamente empenhados com o seu concelho, com o seu
desenvolvimento e com o progresso da qualidade de vida de todos –
e estamos sinceramente convencidos de que este é o caminho certo
para construir um Matosinhos cada vez melhor.

A Presidente da Câmara
Luísa Salgueiro
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5ª MOSTRA TUM TUM TUM

No dia 16 de junho de 2018, realizou-se a 5ª Mostra Tum Tum Tum, no Pavilhão da Escola Secundária Augusto
Gomes, em Matosinhos. Neste espetáculo, com a participação de cerca de 120 participantes, estiveram presentes
os cinco grupos em atividade, no concelho de Matosinhos, nomeadamente, a Escola EB1/JI do Padrão da Légua,
a Escola Básica Óscar Lopes e a Escola EB2/3 de Irmãos Passos, bem como os grupos da Casa da Juventude de
Matosinhos e de Santa Cruz do Bispo.
O programa desta edição contou ainda com a presença do grupo performativo Xilobaldes e dos grupos de jovens
de Rio Tinto (Gondomar), do Centro de Reabilitação da Areosa (Gondomar) e do Arco Maior1 (Porto).
Estiveram reunidos, neste momento, todos os grupos do projeto em atividade e foram apresentadas as últimas
peças musicais coletivas.
O projeto Tum Tum Tum, está enquadrado no âmbito do Programa PARTIS (Práticas Artísticas para a Inclusão
Social) da Fundação Calouste Gulbenkian que pretende promover a empregabilidade e o trabalho de
competências pessoais e sociais, através da música.

Notícias
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TRANSFORMERS – PAYBACK
Alunos devolvem à comunidade e marcam a diferença
O Movimento Transformers é um movimento
nacional

de

voluntariado,

recomendado

pelo

Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que
tem

como

missão

aumentar

os

índices

de

envolvimento das pessoas nas suas comunidades
através do que mais gostam de fazer.
Depois de um ano a transformar uma turma do
município de Matosinhos com a atividade de surf,

o ano, fazendo com que aquele momento fosse

para dar resposta ao problema do insucesso escolar,

inesquecível para o grupo com necessidades

em junho esses alunos foram convidados a realizar

educativas especiais."

uma ação de payback (identificação de um problema

No dia 16 de junho, realizou-se, no Centro de

e resolução do mesmo através da atividade que

Congressos e Desportos de Matosinhos, o Festival

aprenderam).

TNT – Todos Nós Transformamos, que encerrou um

A turma foi a principal responsável pela dinamização

ano de atividades. Neste Festival final, promovido

de uma manhã de surf dedicada a alunos com

pelo Movimento Transformers, com a duração de um

necessidades educativas especiais.

dia, os aprendizes fizeram demonstrações do que

"Num momento inicial, começamos por interagir com

aprenderam ao longo do ano e tiveram a oportunidade

o grupo, auxiliando no vestir dos fatos para a prática

de participar nos workshops disponíveis, além dos

do surf para, numa fase posterior, começarmos com a

momentos de convívio e partilha entre os mais de 500

prática da modalidade. Correu tudo de forma bastante

Transformers presentes.

positiva, partilhamos o talento que recebemos durante

Notícias

|

Matosinhos: Município Educador

4

Câmara Municipal de Matosinhos

ROTEIRO PEDAGÓGICO

No dia 5 de setembro, a Câmara Municipal de
Matosinhos assinalou o arranque do ano letivo e do
projeto “Roteiros Pedagógicos de Matosinhos” através
da dinamização da 1ª edição do “Roteiro Pedagógico”
direcionado aos professores do 1º CEB, coordenadores
de

estabelecimento,

coordenadores

de

ciclo

e

coordenadores de ano.
Este roteiro contou com 72 participantes e proporcionou
a possibilidade de conhecerem alguns dos locais que
farão parte do Currículo Local do Concelho, inseridos
no projeto “Roteiros Pedagógicos de Matosinhos”, no
sentido de incentivar a valorização do património local no trabalho a desenvolver com os alunos.
O roteiro teve início no Edifício dos Paços do Concelho com as boas vindas aos participantes pelo Sr. Vereador
da Educação, Prof. António Correia Pinto e a entrega de um kit de boas vindas. Na impossibilidade de, num só
dia, dar a conhecer todos os locais inseridos no projeto, a escolha dos mesmos esteve condicionada pela inclusão
de quatro pontos, cada um correspondendo a um roteiro pedagógico.
De seguida, realizou-se uma visita ao Parque Ecológico do Monte de S. Brás, inserido no roteiro do 1º Ano |
Ambiente, ao Mosteiro de Leça do Balio para uma visita guiada à exposição Monasterium Km 234, inserido no
roteiro do 2º Ano | História e Património, à Casa da Arquitetura – Real Vinícola + Exposição, inserido no roteiro
do 3º Ano | Arte e Arquitetura e ao CEIIA - Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel,
inserido no 4º Ano| Ciência e Tecnologia.
Para além do interesse demonstrado e da informação recolhida durante o
roteiro, os presentes tiveram ainda a oportunidade de conhecer com mais
profundidade os serviços educativos da autarquia e as possibilidades de
trabalho articulado entre as escolas e o Município.

Notícias

|

Matosinhos: Município Educador

5

Câmara Municipal de Matosinhos

MATOSINHOS, MAR EMPRESARIAL
2ª Edição
Considerando o sucesso do ano anterior, a Câmara

kit de boas vindas, e visitaram as seguintes empresas:

Municipal de Matosinhos proporcionou uma vez mais

a Refinaria de Matosinhos- Galp Energia, a Quadra,

aos diretores, docentes e técnicos dos cursos de dupla

Incubadora de Design no Mercado de Matosinhos; a

certificação das escolas e centros de formação, um

MSC - Mediterranean Shipping Company, Agentes

roteiro de um dia por empresas instaladas no território

de Navegação S.A.; o JP.Group, terminando no Clube

– o Roteiro “Matosinhos, Mar Empresarial”.

de Vela Atlântico e na Incubadora da UPTEC.

Consciente da importância de estreitar a articulação

O grupo de visitantes foi extremamente bem-recebido

entre as escolas e as empresas da região, com esta

pelas várias empresas, tendo-se perspetivado várias

iniciativa a autarquia pretendeu estimular a troca de

pontes de colaboração para o futuro e muitos docentes

contactos, a divulgação de projetos existentes e,

ficaram, também, interessados em dar a conhecer

simultaneamente, valorizar o património e o tecido

estas empresas aos seus/suas alunos/as.

empresarial local.

Por outro lado, com esta iniciativa os/as docentes

Na impossibilidade de, num só dia, dar a conhecer

reforçaram o seu contacto com os serviços educativos

toda a diversidade empresarial do concelho, a seleção

da autarquia e estreitaram laços entre si. A tónica final

das empresas a visitar obedeceu ao critério de se dar

era de satisfação e de vontade de repetir esta

uma visão do passado, com empresas mais

iniciativa, alargando-a a outras empresas.

tradicionais, mas, ao mesmo tempo, vislumbrar o

Numa altura em que o desenvolvimento de

futuro, com empresas de inovação e vanguarda.

competências transversais nos/as alunos/as assume

Assim, no dia 6 de setembro, os cerca de 70 inscritos

especial importância, a cooperação institucional entre

partiram da Câmara Municipal de Matosinhos, onde

as escolas e as empresas é, sem dúvida, um dos

se realizou a sessão de abertura e onde receberam um

caminhos a trilhar.

Notícias
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Início do ano letivo arranca com lançamento de Currículo Local AEC
O Currículo Local é uma das competências previstas
no Contrato de Educação e Formação Municipal n.º
555/2015 (2ª série), de 28 de julho, entre o Município
de Matosinhos, os Agrupamentos de Escolas e o
Ministério da Educação, fundamental para estabelecer
as linhas orientadoras futuras (2018-2021) em matéria
de política educativa local. Nesse sentido, a autarquia
assinalou, no dia 14 de setembro 2018, o arranque do
ano letivo 2018/19, com a receção e assinatura de
contratos com 110 professores que irão desenvolver
as atividades de enriquecimento curricular no
concelho de Matosinhos.

currículo local para as atividades de enriquecimento
que

serão

bodyboard, patinagem, hóquei patins, rope skipping
(saltar à corda), violino e cavaquinho, laboratório 3D,
robótica, cinema, fotografia, arte e património,

Nessa sessão foi ainda apresentada a nova matriz do

curricular,

novidades, destaque para a introdução do surf e

durante

o

ano

letivo

desenvolvidas e testadas no formato de oficinas, com
o objetivo de concretizar uma mudança de paradigma
no que respeita ao ensino-aprendizagem destas
atividades.

arquitetura e cidade, educação física e educação
musical adaptadas.
Outra novidade é a aposta da autarquia na certificação
de qualidade nas AEC e a introdução de professores
coordenadores, com vista a promover a articulação
pedagógica, horizontal e vertical, com o plano de
atividades dos Agrupamentos de Escolas do concelho.

Educação Física & Modalidades Desportivas

Destaca-se, por último, o envolvimento de vários
parceiros, que partilham com a autarquia esta

Oficina de Música

ambição: Escola Superior de Educação do Porto,

Oficina das Artes

Associação Linha de Onda, Centro de Patinagem de

Oficinas de Teatro

Lavra, Grupo Múltipla Escolha e os Agrupamentos de

Oficina das Ciências

Escolas do Concelho de Matosinhos.

Xadrez

As novas oficinas integram o património da Cidade
no

Currículo

[ESCOLICIDADE]

e

visam

proporcionar outras experiências de caráter científico,
tecnológico, ambiental, ecológico, cultural, social e
desportivo, enriquecendo, desta forma, o currículo
formativo dos alunos do concelho. Entre as grandes

Notícias
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7/1 e Cinescolas no Ocean Coast Film Festival
Os filmes do 7/1 e do Cinescolas entraram naquela que foi
a primeira edição do Ocean Coast Film Festival, um festival
inteiramente dedicado ao cinema que se faz em Portugal e no
resto do mundo. O evento aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de
setembro, no Auditório de Lavra.
Depois de vencer a categoria de Melhor filme e Melhor
Argumento no Festival de Cinema, que se realizou no dia
18 de maio, no Teatro Municipal Constantino Nery, a
curta metragem “Efeito Tetris”, da Escola Secundária
Augusto Gomes, arrecadou mais um prémio na categoria
“Best Local School/ Inst. Short
Esta curta metragem foi inicialmente produzida para integrar o
projeto 7/1 promovido pela Câmara Municipal de Matosinhos
em parceria com a Associação Tertúlia Equivalente - Teatro
Educação.

“Fumar: Má(temática) Solução”
Para assinalar o Dia Europeu do Ex-Fumador, a Sociedade Portuguesa de Matemática deslocou-se à Escola EB
2,3 de Matosinhos para uma ação de sensibilização “Fumar: Má(temática) Solução”. Através do uso das quatro
operações simples, a Sociedade Portuguesa de Matemática explica aos alunos porque se deve deixar de fumar.
Através desta ação pedagógica, os alunos levam para casa uma mensagem para passar aos adultos.

Para aceder à reportagem completa pode consultar o link: https://photos.app.goo.gl/TtcgSca8JgyqiLkV7

Notícias
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CERIMÓNIA DE ABERTURA E2OM
No dia 19 de setembro de 2018, pelas 14H, realizou-se a cerimónia de abertura do ano de formação de 2018/2019
da Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos (E2OM). Foi o maior círculo de sempre! Mais de 100 pessoas
estiveram presentes, jovens, famílias, profissionais e parceiros.
Celebramos o início de um novo ano de formação e evocamos com saudade o entusiasmo do Dr. Guilherme Pinto,
há 10 anos atrás, na abertura da E2OM. O projeto continua, mais forte e com o entusiasmo de sempre, animado
pelo sonho de uma sociedade onde todos têm lugar, uma sociedade livre, justa e solidária, como está consagrado
na Constituição da República.
A E2OM vive do contributo e esforço de MUITOS: em primeiro lugar, os jovens que aqui procuram uma nova
oportunidade, os profissionais, voluntários, colaboradores e amigos, que têm dado corpo e alma ao projeto e
contra ventos e marés têm mantido o rumo, o sentido e a excelência do projeto, os parceiros, com destaque para
o apoio constante e incentivo solidário da Câmara Municipal de Matosinhos, o Ministério da Educação e o
Agrupamento de Escolas Matosinhos Sul, o IEFP, a Fundação Manuel António da Mota, os parceiros
internacionais, designadamente a rede europeia de escolas de segunda oportunidade e muitos outros.
Somos uma iniciativa social enraizada na comunidade, prestes a transformar-se em política pública. Acreditamos
que este vai ser o ano em que a ESOM conquistará, pelo seu mérito e esforço, um lugar no sistema público de
educação e um patamar de qualidade de funcionamento, ao nível do que é o elevado standard da rede educativa
e formativa do concelho.
Muito obrigado a todos os que têm acompanhado a aventura da Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos
pelo seu contributo passado, presente e futuro para que os sonhos dos jovens portugueses conquistem o direito de
existir!

Notícias
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CIDADANIA EM AÇÃO
A dinamização da educação para a cidadania tem sido
uma preocupação da comunidade educativa no
Agrupamento de Escolas de Matosinhos. Ações
conjuntas,

envolvendo

docentes,

técnicos/as,

alunos/as e outros intervenientes vão ocorrendo,
constituindo-se como marcos de um crescimento
comum. No site da Direção-Geral da Educação pode
ler-se que Como atividade pedagógica, promover o
debate sobre os Direitos Humanos na Educação para
a Cidadania significa promover o desenvolvimento da
consciência cívica em matéria de Direitos Humanos.
No ano letivo 2017/2018 a Equipa 6.3 dinamizou duas
atividades orientadas para a educação para a
cidadania.
A Exposição "Direitos Humanos" teve como objetivo
sensibilizar a comunidade escolar para a importância
dos princípios subjacentes à Declaração Universal dos

Várias turmas estiveram envolvidas na realização de
trabalhos que ficaram disponíveis numa exposição
no

Nele escreveram frases alusivas ao tema dos direitos
das crianças.

Direitos Humanos.

realizada

alguns meses esteve exposto no átrio da escola-sede.

polivalente

da

Escola-Sede

do

Esta atividade foi dinamizada pela prof.ª Emília
Guedes(EV/ET) e contou com a colaboração das
técnicas do Gabinete Social (Educadoras Socais
Patrícia Lázaro e Sandra Ramos e Assistente Social

Agrupamento.
Esta iniciativa foi dinamizada pela prof.ª Emília
Guedes (EV/ET) e desenvolvida pelos alunos das
turmas 6ºG, 6ºH, 6ºI e 6ºJ nas aulas de Português,

Cláudia Gomes) e da Assistente Operacional D.
Adélia Pinto. Um registo de imagens desta iniciativa
pode ser visto em: https://vimeo.com/268869583.

Inglês, EV/ET e Formação Cívica. Um registo de
imagens

pode

ser

visto

em:

https://vimeo.com/276725138.
A iniciativa promovida pela CPCJ de Matosinhos e
intitulada “Laço Azul – Diz não aos maus-tratos na
infância” teve como objetivo contribuir para a
consciencialização da importância de prevenir os
maus-tratos na infância.
Alunos da Equipa Educativa 6.3 (turmas 6ºg, 6ºH, 6ºI
e 6ºJ) ajudaram a construir, com calças de ganga
cosidas umas nas outras, o enorme laço que durante
Agrupamento de Escolas de Matosinhos
Notícias
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BATISMO DE MAR EM VELA ADAPTADA

No passado dia 26 de junho, os alunos da Unidade de Apoio
Especializado à Multideficiência (UAEM), da EB Padre Manuel Castro,
do Agrupamento de Escolas Abel Salazar, realizaram um Batismo de
Mar em Vela Adaptada.
Esta atividade inserida no projeto “Matosinhos Inclusivo” teve lugar no
Clube Naval Povoense (CNP) e contou com a colaboração do
responsável da secção de vela adaptada do CNP, Jorge Figueiredo.
Os alunos tiveram a oportunidade de velejar na embarcação Hansa 303,
acompanhados pelo atleta da modalidade, Luís Martins.

Agrupamento de Escolas Abel Salazar
Ana Cunha – Professora da AEC - Educação Física

Notícias
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O HINO DO AGRUPAMENTO
A construção da identidade de uma Escola é um

edição de um Cd com o “Hino do Agrupamento de

processo que exige um trabalho colaborativo entre

Irmãos Passos”. Deste modo está concluído o

todos os elementos pertencentes a uma comunidade

“primeiro símbolo”, de uma série de outros símbolos,

educativa. Nesse sentido, tomamos a opção de traçar

que queremos que constituam a “imagem de marca”

um caminho que possa ser percorrido, em conjunto,

diferenciadora do nosso Agrupamento. Com efeito,

por alunos, professores, pais, encarregados de

foi gratificante conviver com todos os que

educação e outros parceiros importantes para o

participaram neste grande coro, onde as emoções se

sucesso educativo dos nossos jovens. Numa tarde de

expressavam de uma forma quase única, num

fim de ano letivo transato, alunos, professores e pais

caminho de alegria, onde teve o seu epíteto quando

esgotaram a lotação do auditório da escola sede para

uma aluna chegou junto aos professores que estavam

gravarem o Hino do Agrupamento.

na sala e afirmou “obrigado professores, foi o dia mais

Com grande entusiasmo o hino foi cantado por todos

feliz da minha vida, até chorei”.

para o resultado final que foi operacionalizado pela

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos

Notícias
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ESCOLA AMIGA DA CRIANÇA
Matosinhos com 3 escolas distinguidas

A Confederação Nacional das Associações de Pais
(CONFAP), com o apoio da LeYa Educação lançou
o desafio «Escola Amiga da Criança» e convidou
todas as escolas a participarem nesta iniciativa de
caráter nacional, que visa reconhecer escolas que
concebam e concretizem projetos diferentes, que de
alguma

forma

contribuíssem

para

um

desenvolvimento mais feliz das crianças e jovens
no espaço escolar.

Secundária de Lousada Oeste, com o projeto
República de Jovens, na categoria de Formação
Cívica.
Das centenas de escolas distinguidas, Matosinhos

Contou com a participação de mais de 49o projetos,
um número que demonstra as escolas excecionais
que possuímos bem como toda a extraordinária
comunidade educativa que as envolve. No passado
dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, a CONFAP
e a LeYa Educação tiveram o prazer de anunciar o
vencedor da 1.ª Edição da «Escola Amiga da

está presente com a distinção de 3 Escolas pelas
suas

ideias

no

âmbito

de

três

projetos,

nomeadamente, a EB 23 de Perafita, na categoria
Projetos Extracurriculares, a EB Eng. Fernando
Pinto de Oliveira, na categoria Alimentação,
Higiene e Ambiente e a EB Irmãos Passos, na
categoria Formação cívica.

Criança», prémio atribuído à Escola Básica e

SEMANA VIVER COM SAÚDE

A Comissão Social de Freguesia de Guifões dinamizou,
de 7 a 12 de maio, a “Semana Viver com Saúde”, aberta
à população em geral e aos utentes das Instituições que
compõem esta Comissão. Estas a atividades foram
pensadas para promover o contacto intergeracional e
interinstitucional, assim como o bem estar físico e
emocional dos participantes.

Comissão Social de Guifões

Notícias| | Escolicidade:
Escolas em Ação
Notícias
CidadEscola
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Vai acontecer em Matosinhos

Dia Mundial da Alimentação – Lançamento do projeto Frutinhas
Local: Estabelecimentos de ensino públicos do Pré-Escolar e do 1ºCEB do concelho de Matosinhos
Data: 16 outubro

Celebração do Dia Internacional da Cidade Educadora
Local: Câmara Municipal de Matosinhos
Data: 30 de novembro
Horário: 9h30 – Lançamento Oficial dos Roteiros pedagógicos de Matosinhos
21h00 – À conversa sobre o Pacto pela Cidade Educadora

Notícias
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