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FEIRA DE OFERTA FORMATIVA 

40 instituições puderam apresentar, 

com atividades práticas e 

demonstrativas, a sua oferta educativa 

e formativa, com o objetivo último de 

esclarecer os/as jovens e as suas 

famílias em momentos de transição de 

ciclo, que acarretam uma orientação 

vocacional e de carreira. 

19  
OFICINA DAS CIÊNCIAS  

“A frase mais empolgante de ouvir em 
Ciência, a que prenuncia mais 
descobertas, não é “Eureka!”, mas sim 
“Isto é estranho…”” 

38  
ESCOLA DOS AFETOS / 

ESPALHAR GENTILEZAS 

“É tão fácil, gratuito, contagia todos e 

contribui para um mundo melhor. Basta 

uma pessoa e um gesto para mudar o 

mundo”. 

 

 

Habitualmente assoberbados pelas múltiplas solicitações com 

que o quotidiano nos desafia, nem sempre somos capazes de 

parar para respirar e refletir sobre o trabalho já realizado. O 

tempo destinado a este momento de ponderação deveria, 

contudo, constituir uma responsabilidade essencial, na exata 

medida em que só um balanço rigoroso permite a consolidação 

dos bons passos e a correção de decisões que não produziram 

os resultados esperados. 
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Não sendo minimamente defensável a constante mudança de 

políticas, de prioridades e de estratégias numa área tão decisiva 

como a Educação, na qual a constância e a coerência são 

demasiadas vezes subestimadas, creio que o final de um ano 

letivo constitui um momento privilegiado de reflexão, 

analisando-se o caminho percorrido e os resultados obtidos, e 

decidindo da utilidade de eventuais mudanças que possam 

efetivamente contribuir para a melhoria do rendimento dos/as 

alunos/as e dos/as professores/as, mas também dos/as 

encarregados/as de educação, dos/as auxiliares da ação educativa 

e dos decisores políticos e técnicos/as aos mais diversos níveis. 

Também por isso este é um momento particularmente adequado 

para reconhecer – e agradecer – o trabalho empenhado dos/as 

nossos/as professores/as e de todos aqueles que trabalham em 

prol do bem-estar da comunidade educativa de Matosinhos. 

Independentemente da capacidade que tenhamos para edificar 

boas escolas, formar e contratar bons/as professores/as ou 

delinear programas educativos ambiciosos e adequados ao tempo 

que vivemos e às mudanças que nele são mais expectáveis, não é 

excessivo recordar que o cerne de todo o sistema educativo deve 

ser ocupado pelo/a aluno/a e pela tarefa de o/a preparar não 

apenas para o futuro desempenho de uma tarefa profissional, mas 

sobretudo para a vida. Se formos capazes de orientar o sistema 

educativo no sentido da correta interação entre o/a aluno/a e o 

mundo, colocando o acento tónico na formação de cidadãos que 

só depois, e supletivamente, se tornarão médicos, engenheiros, 

arquitetos, eletricistas ou carpinteiros, estaremos mais próximos 

de, chegados ao final de cada ano letivo, podermos olhar para trás 

com a boa sensação do dever cumprido. 

 

 

A   Presidente da Câmara 

Luísa Salgueiro 
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  Feira de Oferta Formativa 
Escolhas com Futuro | Matosinhos 2019

Alunos/as, professores/as e formadores/as, encarregados/as de 

educação, técnicos/as, empresários/as e até artistas encheram de 

alegria e colorido o Jardim Basílio Teles nos dias 9 e 10 de maio, 

naquela que foi a edição de 2019 da Feira da Oferta Formativa 

“Escolhas com Futuro”. Esta ocorreu em simultâneo com a XI edição 

da Feira da Proteção Civil, tendo permitido uma interessante dinâmica 

e até o intercâmbio de jovens e crianças no recinto do evento, como 

aliás já havia acontecido no ano anterior.    

Neste evento, 44 instituições, nomeadamente escolas públicas, 

escolas profissionais, centros de formação, institutos do ensino 

superior, empresas de recrutamento e seleção, forças de segurança e 

outras entidades de relevo no concelho, puderam apresentar, com 

atividades práticas e demonstrativas, a sua oferta educativa e 

formativa, com o objetivo último de esclarecer os/as jovens e as suas famílias em momentos de transição de 

ciclo, que acarretam uma orientação vocacional e de carreira.  

Visitaram esta feira cerca de 2000 alunos/as, que para além de conhecerem a oferta educativa e formativa 

disponibilizada ao longo de 44 stands, assistiram também às diversas atividades em palco. Muitas foram as 

escolas e instituições educativas que quiserem subir ao palco, demonstrando os seus dotes nas artes do 

espetáculo – dança, música, poesia, teatro.  

Na Casa da Juventude de Matosinhos tiveram lugar os speed dating com profissionais, formato que deriva do 

conceito romântico de “speed dating”, adaptado para promover o contato dos/as jovens com diferentes percursos 

profissionais, de diferentes áreas – ciências e tecnologias, saúde, desporto, hotelaria e turismo, justiça e 

segurança, ciências socais, humanas e económicas e artes. Estiveram presentes cerca de 12 profissinais/oradores 

e cerca de 400 jovens, num momento essencial para o esclarecimento de dúvidas, desmontando ideias feitas 

sobre algumas profissões e aguçando o interesse por uma ou outra área, num processo de exploração vocacional 

e de auxílio na autodescoberta de cada aluno/a.  

Integrados no programa da Feira da Oferta Formativa tiveram também lugar seis workshops sobre os seguintes 

temas: A Construção do CV; Cards Against Candidates – Desafia-te; Don`t feel Puzzled; Vem vender o teu 

elefante – Pitch Yourself; Integração Socioprofissional de Jovens, a experiência da rede MedNC nos países da 

área do Mediterrâneo; e ainda, o workshop subordinado à temática do Direito à diferença no acesso ao emprego. 

Para os encarregados/as de educação e público em geral, estiveram três psicólogas disponíveis, no stand da 

autarquia, a promover esclarecimentos acerca das alternativas de percursos académicos e profissionais. 
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  Sob o mote escolhas com futuro, foi lançado um folheto 

que sintetiza a proposta de Matosinhos para a oferta 

educativa e formativa – cursos científico-humanísticos, 

cursos profissionais, cursos de aprendizagem e cursos de 

educação e formação - nas escolas do concelho que têm 

esta oferta de nível secundário, auxiliando o trabalho 

dos/as psicólogos/as e esclarecendo alunos/as e pais e 

encarregados/as de educação.   

  

 

Conselho Municipal da Educação de Matosinhos 

 Criação de grupos de trabalho temáticos para promover a reflexão sobre as grandes questões 

da Educação no território 

O Conselho Municipal da Educação (CME) de Matosinhos, em 2019 já reuniu ordinariamente por duas vezes e 

reforçou a importância de manter reuniões em regime de itinerância. Se no ano anterior passou por todas as 

Uniões de Freguesia, este ano pretende passar pelas instituições de ensino superior do concelho, estreitando os 

laços das várias instituições educativas com o ensino superior e divulgando os seus projetos.  

As competências do CME de Matosinhos foram reforçadas em 2015, quando o Município assinou o contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na área da Educação e Formação. Com a grande 

competência de analisar e acompanhar o funcionamento do sistema educativo e de propor ações para a sua maior 

eficiência e eficácia, importa que este órgão deliberativo seja o mais reflexivo e dinâmico possível.  

Neste sentido, a Comissão Permanente do CME de Matosinhos propôs a constituição de grupos de trabalho 

temáticos que, através da reflexão sobre determinados temas e delineando objetivos de atuação, contribuirão 

para este desígnio. São cinco os temas sobre os quais o CMEM se encontra a trabalhar, a saber: Estratégia 

Educativa para Matosinhos; Educação de Matosinhos em Números; Matosinhos, Cidade Educadora; Rede de 

Oferta Educativa e Formativa (Jovens e Adultos) e Educação Inclusiva.  De acordo com a especificidade das 

matérias, estes grupos poderão convidar a estar presentes nas suas reuniões personalidades de reconhecido 

mérito na área de saber em análise. 

Pretende-se, com esta estratégia, que todas as instituições representadas continuem a ter um papel ativo e 

interventivo na Educação do concelho. 
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Jovens aprendem cinema e televisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINESCOLAS 

No dia 4 de junho o Teatro Municipal Constantino 

Nery recebeu a Gala de Cinema do Cinescolas 

onde os 9 Agrupamentos de Escolas de 

Matosinhos foram representados.  

Este ano o tema foi a televisão e cada escola criou 

uma curta metragem que fizesse parte de uma 

grelha de um canal de televisão, dando origem 

assim a este canal de televisão: Cinescolas. Este é 

um canal de ficção que conta vários episódios 

possíveis na escola. Se Matosinhos tivesse uma 

televisão escolar, como seria? 

Os prémios atribuídos foram: 

Imagem - AE de Matosinhos; AE Abel Salazar 

Direção de Arte - AE Óscar Lopes 

Produção - AE Irmãos Passos 

Som - AE Irmãos Passos; AE Eng.º Fernando 

Pinto de Oliveira 

Interpretação - AE da Senhora da Hora; AE do 

Padrão da Légua; AE de Perafita 

Direção de Arte - AE Dr. José Domingues dos 

Santos 

Melhor Argumento - “Old School” AE Eng. 

Fernando Pinto de Oliveira 

Melhor Filme - “Elo no Recreio” AE da Senhora 

da Hora 

 

 

FESTIVAL 7/1 

Pelo quinto ano consecutivo, a Câmara Municipal 

de Matosinhos desafiou os/as alunos/as de seis 

escolas secundárias do Concelho para 

participarem no Festival de Curtas Metragens 7/1, 

que se realizou no dia 5 de junho no Teatro 

Municipal Constantino Nery. Os/as alunos/as 

foram desafiados a escrever, produzir, interpretar 

e realizar um projeto de curta-metragem que foi 

exibido num ambiente artístico de celebração à 

sétima arte. 

Este projeto pretende despertar o interesse dos 

jovens pelo cinema e pelo segundo ano 

consecutivo o Polo do Estabelecimento Prisional 

do Porto entrou a concurso pela Escola 

Secundária João Gonçalves Zarco. 

Para além do júri surpresa a que o Festival nos 

habituou tivemos elementos da Câmara 

Municipal de Matosinhos e o Presidente do EPP. 

Este ano o tema escolhido foram as cores do arco 

íris e cada cor serviu de inspiração para uma nova 

curta-metragem. Venceu “Sonho Laranja”, do 

Polo do Estabelecimento Prisional do Porto. 
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 XXI Torneios InterEscolas Secundárias 

A inauguração da exposição dos cartazes, alusivos a este torneio, 

realizou-se no dia 11 de março, na Biblioteca Municipal Florbela 

Espanca, em Matosinhos. Com um total de 67 cartazes a concurso, 

a entrega de prémios realizou-se na presença dos/as docentes, 

alunos/as, encarregados/as de educação e das várias entidades 

ligadas ao pelouro da Educação da Câmara Municipal de 

Matosinhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na semana de 6 a 10 de maio de 2019 decorreram os XXI Torneios Desportivos InterEscolas Secundárias 

do Concelho de Matosinhos.  

Esta iniciativa, da responsabilidade dos/as docentes de Educação Física e das direções das escolas/agrupamentos 

das escolas: Básica e Secundária do Padrão da Légua, Secundária Abel Salazar, Secundária de Augusto Gomes, 

Secundária da Boa Nova, Secundária Gonçalves Zarco e Secundária da Senhora da Hora, conta com a 

participação de alunos/as das escolas secundárias do Concelho e tem o apoio da Câmara Municipal de 

Matosinhos.  

A promoção da prática desportiva organizada e do intercâmbio entre alunos/as das diversas escolas constituem 

o mote principal deste projeto que já vai na sua vigésima primeira edição. As escolas envolvidas apresentaram 

os seus melhores praticantes nas modalidades de Badminton, Futsal, Voleibol, Basquetebol e Atletismo, 

propiciando um nível competitivo elevado. 

 

 

 

 

 

 

1º Lugar – Escola Secundária Abel Salazar 

2º Lugar – Escola Secundária Abel Salazar  

3º Lugar - Escola Secundária João Gonçalves Zarco  

Menção Honrosa:  Escola Secundária Abel Salazar 

e Escola Secundária da Boa Nova 

Vencedores do Concurso “História do Frutinhas” 

1.º - Santiago de Jesus Pinheiro, 1º ano, da EB Praia de Angeiras – AE Dr. José Domingues dos Santos 

2.ª - Bruna da Cruz Moreira, 4º ano, da EB Praia de Angeiras – AE Dr. José Domingues dos Santos 

3.º - Guilherme Teixeira Francisco Cirne Garcez, 3º ano, da EB Florbela Espanca – AE de Matosinhos 

4.ª - Beatriz Lopes Barros – 3º ano, da EB Quatro Caminhos – AE da Senhora da Hora 

No próximo ano letivo (2019/2020), a caderneta do Frutinhas incluirá a história vencedora do aluno 

Santiago de Jesus Pinheiro. 
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 Showcooking & Divercook Challenge 

Foi na semana em que se comemorou o Dia 

Internacional da Família e o Dia Internacional do 

Combate à Obesidade que a Câmara, em parceria com 

a Divercook, organizou o evento “Showcooking & 

Divercook Challenge”. A EB do Estádio do Mar abriu 

portas à comunidade, no dia 18 de maio, para um 

momento de partilha, onde as famílias tiveram 

oportunidade de assistir a um showcooking, dirigido 

pelo Chef Hugo Martins e pelo Chef Yves Grandmottet-shaw, que deu lugar a um concurso de culinária, onde 

equipas de crianças, acompanhadas pelos seus familiares, confecionaram refeições saudáveis. 

Este evento refletiu a importância do envolvimento de todos, no contexto educativo, e o papel ativo que a escola 

desempenha na dimensão da inclusão, evidenciando a multiculturalidade e a parentalidade em ação nas escolas 

de Matosinhos. Foi com agrado que os/as participantes viram a realização deste evento, enaltecendo a sua 

pertinência e importância na educação alimentar das crianças e das famílias. 

 

Matosinhos Inclusivo 

Interrupção letiva - Páscoa 

Nas interrupções letivas nem todas as crianças têm uma resposta na comunidade que permita a pais e 

encarregados/as de educação cumprir as suas obrigações profissionais. Nesse sentido, e dando cumprimento a 

uma necessidade social de relevo, a Câmara Municipal de Matosinhos entendeu promover uma resposta para 

os/as alunos/as dos Centros de Apoio à Aprendizagem disponibilizando atividades lúdicas como música, dança, 

culinária, hipoterapia, expressão plástica, cinoterapia, entre outras a estas crianças. Estas atividades foram 

dinamizadas pelos/as professores/as das AEC, com o suporte fundamental dos/as assistentes operacionais, e dos 

parceiros (Associação Equiterapêutica do Porto e Matosinhos e Doing Things to Conect) e decorreram de forma 

muito positiva, permitindo estas crianças umas férias ativas e cheias de atividades diversificadas e 

enriquecedoras. A alegria imperou, a boa disposição foi uma constante e a contagem decrescente para a Páscoa 

de 2019 fez-se a grande velocidade!    
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 Projeto TUM TUM TUM 

6ª Mostra 

No passado sábado, dia 22 de junho o Projeto TUM 

TUM TUM apresentou, na 6ª Mostra, o trabalho 

realizado durante este ano letivo, no Pavilhão 

Multiusos da Escola Secundária Augusto Gomes, 

em Matosinhos.  

Neste dia estiveram reunidos todos os grupos em 

funcionamento, apresentando as últimas peças 

musicais coletivas. O programa desta edição contou 

ainda com a presença do grupo performativo 

Xilobaldes e dos grupos de jovens de Rio Tinto, da 

Casa de Juventude de Santa Cruz do Bispo, bem 

como os grupos das escolas: EB 2/3 Óscar Lopes, 

EB2/3 Irmãos Passos e EB1/JI do Padrão da Légua 

esta última que este ano apresentou, pela primeira 

vez, o trabalho realizado com o grupo de pais e 

técnicos. 

Os trabalhos apresentados na exposição foram 

desenvolvidos com os/as alunos/as das turmas do 3º 

G e 3º H da Escola Básica do Padrão da Légua, 

durante o ano letivo de 2018/2019, na componente 

de expressão plástica, enquadrada no âmbito do 

projeto. Os/as alunos/as participaram 

alternadamente em duas oficinas a decorrer em 

simultâneo – música e expressão plástica. O 

trabalho desenvolvido em sub-grupos, dentro de 

cada componente artística, foi apresentado e 

enquadrado no momento performativo, procurando 

assim refletir sobre o que foi também o processo de 

trabalho com estes alunos/as. Para além dos/as 70 

participantes, a audiência cheia contribuiu para o 

encerramento de mais um ano letivo com muita 

energia, tornando este um momento especial de 

partilha entre todos. 

 

 

 

  

 

Equipa Tum Tum Tum 
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 Movimento Transformers 

“Escolas de Superpoderes” 

"O Movimento Transformers é um movimento nacional de voluntariado, recomendado pelo Secretário de 

Estado da Juventude e do Desporto, que tem como missão aumentar o envolvimento das pessoas nas suas 

comunidades através dos seus talentos!  Para isso, contamos com o apoio de mais de 300 mentores voluntários 

(52 a participar ativamente), em 22 cidades por todo o país. E é, sobretudo, em “Escolas de Superpoderes” da 

Área Metropolitana do Porto (AMP) - espaços onde o Movimento potencia o talento de cada um - que os 

Transformers atuam, através da iniciativa “Trilhos para a inovação educativa”. 

Acreditamos na transformação dos/as jovens e o município de Matosinhos não foi exceção. Conseguimos 

desafiar os limites do impossível nos últimos dois anos de trabalho e transformar a vida dos/as alunos/as das 

três turmas com as quais trabalhamos, com as atividades de surf e capoeira.  

Chegou ao fim mais um ano letivo de intervenção e, com ele, a verdadeira transformação de quem dele fez 

parte. Este foi um ano de muitas oportunidades, de muitas ideias e de muitos momentos de partilha com 

aprendizes que cresceram e nos fizeram crescer. Mais importante do que tudo isso foram os valores sociais que 

foram sendo construídos ao longo das semanas e que se traduziram em duas ações de payback. 

No dia do agrupamento da escola umas das nossas turmas de capoeira esteve a recolher bens alimentares que 

foram entregues por eles numa visita ao Kastelo - uma Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos para 

crianças dos zero aos dezoito anos. Além disso, ainda estiveram presentes na Feira de Oferta Formativa do 

município onde realizaram uma demonstração do superpoder que estiveram a aprender. 

Outra das turmas reabilitou uma parede do espaço escolar, onde retrataram a sua história no Movimento 

Transformers ao longo destes dois anos de transformação. O resultado foi absolutamente incrível! 

Nada disto seria possível sem o apoio da Área Metropolitana do Porto, da Câmara Municipal de Matosinhos e 

da envolvência de todos os agentes escolares. Por isso tudo, muito obrigado! E esperamos poder continuar a 

transformar a vida de muitos mais aprendizes." 

 

 

 

Equipa Movimento Transformers 
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A floresta. Muito mais do que madeira 

A Câmara de Matosinhos em parceria com a 

fundação “La Caixa”, realizou uma exposição 

itinerante, que decorreu de 9 de maio a 26 de 

junho, no Parque Basílio Teles, e que se 

intitulou “Floresta. Muito mais do que 

madeira”. Trata-se de uma organização sem 

fins lucrativos, que gere projetos nas diferentes 

áreas, tais como: ciência, cultura educação e 

investigação. 

Numa altura em que a gestão sustentável e o 

controlo dos incêndios são um dos problemas 

ambientais mais importantes do país, a 

Fundação “La Caixa” pretendeu com esta 

exposição, representar quase todas as 

paisagens da Europa; dar a conhecer a 

importância das florestas, que as mesmas contribuem para o equilíbrio natural do planeta e para a necessidade 

de saber geri-las de uma maneira sustentável. 

Pretendeu-se oferecer ao público escolar e ao público em geral um percurso com atividades didáticas através do 

coração de uma floresta que se divide em quatro secções: O ecossistema da floresta; as árvores; as florestas na 

Península Ibérica e a floresta e o ser humano. O objetivo principal desta exposição é sensibilizar o público para 

a importância das florestas nas nossas vidas.  

Nos dias 27 e 28 de maio, o Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra, dinamizou atividades “Mãos-na-

massa”, para as 9 turmas do pré-escolar do AE de Matosinhos, num total de 203 crianças. Depois da leitura 

encenada de um conto sobre a floresta, foram realizadas atividades experimentais, com participação ativa dos/as 

alunos, alusivas à descoberta e exploração das plantas, para despertar para a observação e conhecimento da 

diversidade no mundo natural, em particular das plantas e mais concretamente das florestas. 
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 A Câmara promoveu também a realização de duas Conversas, no auditório da Biblioteca Municipal Florbela 

Espanca, em associação com este evento, que consideramos ser de grande interesse para docentes, alunos/as do 

concelho de Matosinhos, e para o público em geral, uma vez que abordaram temáticas com implicações na vida 

quotidiana atual das pessoas e que contribuíram para o enriquecimento de todos, melhorando assim, o 

conhecimento e capacidade de intervenção enquanto cidadãos/ãs.  

A primeira Conversa aconteceu no dia 7 de junho, com o 

tema “A árvore na cidade” e foi dinamizada pelo 

arquiteto paisagista Paulo Farinha Marques, que é o 

diretor do Jardim Botânico da Universidade do Porto e 

docente da Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto. As suas áreas principais de interesse são o 

ordenamento e desenho de estruturas verdes do ponto de 

vista ecológico, social e estético (jardins parques e matas de recreio) o estudo da vegetação na paisagem, o 

estudo da biodiversidade urbana e a avaliação do caráter da paisagem.   

A segunda Conversa aconteceu no dia 13 de junho, com o tema “Dos tangíveis aos intangíveis florestais: um 

novo quadro conceptual de suporte à sustentabilidade” e foi dinamizada pelo Prof. Dr. Paulo Magalhães que é 

licenciado em Direito pela Universidade Católica, doutorado em Ecologia Humana na Universidade Nova de 

Lisboa e docente e investigador do CIJE - Centro de Investigação Jurídica-Económica da Universidade do Porto. 

A sua principal temática de investigação centra-se nas interações entre as sociedades humanas e o Sistema 

Terrestre como um todo. Defende que o “Sistema Terrestre é definido por fenómenos globais intangíveis, que 

não se restringem por fronteiras territoriais e que é um bem comum, que não se consegue dividir juridicamente”, 

pelo que propõe a construção de um novo modelo de 

governação global, garantindo a correta gestão dos 

recursos comuns, e que foi concretizado recentemente 

através da criação da “Casa Comum da Humanidade”, 

a funcionar junto da ONU (que atua como uma espécie 

de administrador do condomínio). 
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 Currículo Local AEC 

 

Conforme temos referenciado em edições 

anteriores, o arranque do ano letivo 2018/19 ficou 

marcado com a apresentação da nova matriz do 

Currículo Local para as Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), que estão a ser 

desenvolvidas e testadas no formato de oficinas, 

com o objetivo de concretizar uma mudança de 

paradigma de cariz cultural, formativo e lúdico, no 

que respeita ao ensino-aprendizagem destas 

atividades: 

 

 

 

 

 

 

Nesta segunda edição de 2019, destacam-se os 

trabalhos desenvolvidos no 3º período letivo e a 

realização dos torneios de Rope Skipping e de 

Xadrez. 

 

 

 

 

 

 

Educação Física & Modalidades Desportivas Locais 

O ano letivo 2018-19 chegou ao fim. Mais uma vez, a atividade de Educação Física & Modalidades Desportivas 

Locais proporcionou uma vivência desportiva alargada, tendo sempre em vista o desenvolvimento global de 

todos os alunos do concelho de Matosinhos. 

Assim, tal como ocorreu nos períodos anteriores, os/as alunos/as tiveram contacto com modalidades desportivas 

locais, que proporcionaram um conhecimento mais alargado dos desportos que podem ser praticados no 

Concelho de Matosinhos.  

 

Atendendo ao entusiamo demostrado pela comunidade educativa (professores/as, 

pais e encarregados/as de educação), partilhamos de forma ilustrativa nesta 

edição o trabalho desenvolvido durante o 3º período, como forma de encerrar o 

ano letivo nas AEC. 

• Educação Física & Modalidades Desportivas Locais 

• Oficinas de Música 

• Oficina das Artes 

• Oficinas de Teatro 

• Oficina das Ciências 

• Xadrez 
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No 1º e 2º anos de escolaridade foram abordados diversos 

jogos e desafios rítmicos. 

 

 

No 3º ano as modalidades de futebol e voleibol foram 

colocadas em prática, através de jogos reduzidos e jogos 

pré-desportivos.  

 

 

 

A Natação foi praticada pelos alunos do 3º ano, com o 

objetivo iniciarem a prática das habilidades básicas 

motoras aquáticas (AMA) como a respiração, o equilíbrio 

e a propulsão, e as técnicas de nado - crol e costas. 

 

 

 

A Patinagem e o Hóquei em Patins continuaram a ser 

lecionados no Agrupamento de Escolas Dr. José 

Domingues dos Santos, com os/as alunos/as dos 2º, 3º e 4º 

anos, em parceria com o Centro de Recreio Popular da 

Freguesia de Lavra (C. R. P. F. L.). 

 

 

 

Nos AE de Matosinhos e Óscar Lopes, os/as alunos/as do 

4º ano de escolaridade deslocaram-se à praia de 

Matosinhos a fim de exercitarem as modalidades de 

Bodyboard e Surf, sempre com a máxima segurança 

através da vigilância constante de nadadores salvadores. 

 

 

 

1º ano 2º ano 
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 II Torneio de Rope Skipping 

A Câmara Municipal de Matosinhos realizou no dia 8 de junho de 2019, no Centro de Desportos e Congressos, 

o II Torneio de Rope Skipping (salto à corda) que contou com a presença de cerca 700 alunos/as, do 1.º Ciclo 

de Ensino Básico, do 1.º ao 4.º ano de escolaridade do Concelho. Esta iniciativa teve como intuito assinalar a 

implementação da matriz do currículo local do Concelho de Matosinhos (2018/2021), no âmbito das Atividades 

de Enriquecimento Curricular. 

A prática desta modalidade desportiva permite-nos recordar como uma brincadeira familiar (pais, alunos/as e 

professores/as) do recreio escolar se pode tornar numa resposta que permite envolver meninos e meninas, não 

discriminando o género, trabalhando em equipa, numa competição saudável. 

O Rope Skipping está indicado como uma das modalidades desportivas que, a baixo custo e com uma 

aprendizagem simples das várias técnicas de saltos que se vão complexificando à medida que os/as alunos/as 

vão ganhando mais destreza física e coordenação motora, combate um dos problemas mais graves da infância 

atual, a obesidade infantil, promovendo hábitos de vida saudável.  

Neste torneio estiveram presentes a Sr.ª Presidente, Dr.ª Luísa Salgueiro; o Vereador da Educação, Prof. Correia 

Pinto; a Presidente da Associação Portuguesa de Rope Skipping, Dra. Maria Celeste Marques; os Diretores/as 

dos Agrupamentos de Escolas do concelho de Matosinhos e os/as encarregados/as de educação que 

presenciaram as provas de Rope Skipping. A preparação para estas provas foi feita nas aulas da AEC de 

Educação Física & Modalidades Desportivas Locais, que culminou neste torneiro e envolveu os/as alunos/as 

que se destacaram na prática da modalidade. Tiveram direito a prémio, os três primeiros lugares de cada ano de 

escolaridade e estilo de prova, e foi entregue um certificado de participação a todos/as alunos/as. 
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 Oficinas de Música 

No terceiro período, as Oficinas de Música continuaram a 

apostar na inovação e na experimentação, aliando as atividades 

à cultura musical. 

Desenvolveram-se uma série de atividades pedagógicas 

relacionadas com a Música tendo em conta a nova dinâmica que 

se implementou no concelho com as Oficinas de Cavaquinhos e 

Violinos, que continuaram a marcar a diferença no 4.º ano de 

escolaridade. 

Durante o período foram desenvolvidas as seguintes oficinas: 

1.º ano - Canto  

2.º ano - Música no Mundo 

3.º ano - Música & Património Nacional 

4.º ano - Produção Musical 

 

 

Oficinas das Artes 

Arte, arte, muita arte!!! É assim que se respira nas escolas do 1ºCEB do concelho de Matosinhos. 

 

O 3º período iniciou-se com mãos na Obra… 
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Os 1º e 2º anos trabalharam escultura e Escultores. 

 

Argila, arame, papeis, esponjas, paus e até meias tudo serviu para dar dimensão à criatividade dos/as 

alunos/as.  

 

O 3º ano trabalhou Técnicas de Impressão. 
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Oficinas de Teatro 

Durante o 3º período, na Oficina de Teatro, 

apostou-se numa oficina inteiramente inovadora, na 

compreensão e exibição da sétima arte, “O 

CINEMA”. O cinema, inventado várias décadas 

após a descoberta da fotografia, é a imagem 

fotográfica em movimento. Desde o remoto dia 28 

de dezembro de 1895, em que os irmãos Lumière 

exibiram pela primeira vez as suas curtas-metragens 

numa cave do “Grand Café” em Paris, que muito se 

falou e se escreveu sobre o cinema. E conhecer um 

pouco da história do cinema é essencial para 

compreender toda a sua magnitude e beleza. 

Assim, por meio deste projeto introduziu-se a 

linguagem cinematográfica na formação dos/as 

professores/as de Teatro, para que se apropriassem 

das tecnologias e as envolvessem nas ações 

educativas, contribuindo assim para o 

enriquecimento da oficina de cinema. 

Portanto, a experiência com a projeção, edição e 

produção de filmes na formação dos/as Professores 

da Oficina de Teatro / Teatro adaptado 

proporcionada pela Câmara Municipal de 

Matosinhos, colocou o cinema como um riquíssimo 

dispositivo a ser utilizado na sala de aula, por isso, 

as novas tecnologias de informação instauram uma 

nova forma de comunicação e contribuíram para a 

formação do/a próprio/a professor/a, bem como 

valorizaram as práticas pedagógicas do mesmo. Ou 

seja, a partir da relação do cinema com a educação 

na formação de professores/as tornou-se possível 

viabilizar e instaurar novas formas de estar na aula, 

proporcionando mudanças para o cenário 

educativo, bem como a análise das perceções, os 

O 4º ano trabalhou Arte & Património Local através de uma amostra de alguns dos/as artistas do 

concelho, por exemplo, Augusto Gomes, Irene Vilar, Siza Vieira… 

 

Ação de Formação da Oficina de Cinema 



 

Câmara Municipal de Matosinhos 

18 
 

 

Notícias |  Matosinhos: Município Educador 

 
sentidos e significados construídos sobre o cinema 

pelos/as alunos/as. 

FORMAÇÃO DE CINEMA REALIZADA POR: Ana Sofia 

Neves, Diana Morais, Fabíola Malheiro e Rita 

Lamares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, o Cinema foi o que gerou maior dinâmica nas escolas, não só por ser algo inovador, mas porque 

proporcionou aos/às alunos/as momentos para assistirem filmes, refletir e dialogar sobre as produções 

visualizadas, bem como a elaboração de Flip Books, Curtas-metragens baseadas em cinema de animação, 

comédia, drama, entre outros e na elaboração de algumas edições de filmagens criadas no decorrer das aulas. 

No 3º período, estipularam-se as seguintes oficinas: 

 

 

 

 

O Cinema 

 

No 3º ano, foi trabalhado o Cinema de 

Animação. Após terem assistido a uma 

série de curtas-metragens, os/as alunos/as 

criaram as suas próprias histórias, 

fotografaram e editaram-nas. 

 

 

Professores/as da Oficina de Teatro/ Teatro Adaptado da Câmara Municipal de Matosinhos 

Cinema de Animação, histórias elaboradas pelos/as alunos/as 

1º ano - Comédia 

2º ano - Artes Circenses 

3º ano - Cinema 

4º ano - Musical 

 



 

Câmara Municipal de Matosinhos 

19 
 

 

Notícias |  Matosinhos: Município Educador 

  

Uma das técnicas do cinema da 

animação a ter imenso sucesso junto das 

crianças, foi sem dúvida a elaboração do 

Flip book, pois permite desenvolver a 

criatividade, a sensibilidade e a 

capacidade de reflexão, sobre diversos 

temas do quotidiano de cada aluno/a. 

 

 

Musical “Disney Circus” 

A Escola Básica de Santiago (AE Irmãos Passos), 

pela primeira vez este ano, elaborou a festa final de 

ano letivo com o musical “Disney Circus”, baseado 

nas artes circenses, no cinema, no rope skipping e 

nos clássicos mais emblemáticos da Disney. Um 

musical com encenação e produção da Professora 

Diana Morais (Oficina de Teatro), coreografias 

dos/as professores/as Diana Morais (Oficina de 

Teatro), Tânia Sousa e Miguel Conceição (AFD), 

música do professor Moisés Araújo (Oficina da 

Música) e com o apoio da professora Liliana Sousa 

(Oficina de Ciências). Tivemos a colaboração de 

encarregados/as de educação em termos de 

elaboração de cartazes, bilhetes e panfletos para o 

musical. E, acima de tudo, contamos com o apoio e 

disponibilidade da coordenação, professores/as 

titulares e técnicos/as de apoio educativo da EB 

Santiago. Este musical teve uma plateia de cerca de 

500 encarregados/as de educação, que se mostrou 

surpreendida e emocionada com todo o trabalho 

realizado. Um bem-haja a todos! 

 

Oficinas das Ciências 

Tendo como princípio base que “A frase mais empolgante de ouvir em Ciência, a que prenuncia mais 

descobertas, não é “Eureka!”, mas sim “Isto é estranho…”” (Isaac Asimov), os/as alunos/as dos 3.º e 4.º anos 

de escolaridades do Município de Matosinhos são levados, na Oficina das Ciências, a “estranhar” e a questionar 

o mundo ao seu redor e tudo o que lhes é familiar para, desta forma, o compreenderem melhor. 

No terceiro e último período do ano letivo 2018/2019 foram desenvolvidas com os/as alunos/as do 3.º ano 

atividades relacionadas com a praia, o mar e os cuidados a ter para uma exposição solar segura. A primeira 

Elaboração de Flip Book 

Musical " Disney Circus" 

Diana Morais 
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 atividade desenvolvida, “Rios de sal”, procurou responder a 

algumas questões relacionadas com a salinidade de águas do mar, 

rio e fontes de Matosinhos, a sua proveniência e a constituição da 

areia da praia. A segunda atividade desenvolvida, “Andor 

Violeta!”, visou alertar os/as alunos/as para o perigo da exposição 

solar desprotegida, com a desmitificação de alguns mitos 

associados a este tema e com a montagem de um sensor de 

radiação ultravioleta. Esta última permitiu tornar “visível” a 

radiação ultravioleta, através da medição da sua intensidade e 

respetiva conversão numa escala numérica.  

Os/as alunos/as do 4.º ano de escolaridade dedicaram-se, durante o terceiro período, ao estudo de algumas 

noções relacionadas com a genética e os mecanismos de transmissão hereditária a um modelo de organismo, “O 

Pitchuko Charmoso”. Com a utilização deste modelo foi possível simular processos de transmissão hereditária 

e de seleção sexual e artificial, recorrendo ao cálculo de probabilidades. 

Outra atividade desenvolvida com os/as alunos/as do 4.º ano de 

escolaridade foi a “Conserva a Sardinha”, uma atividade relacionada 

com a atividade piscatória de Matosinhos e com alguns aspetos 

específicos que lhe dizem respeito. Através de uma simulação 

utilizando modelos de populações de peixes representados por 

botões, os/as alunos/as foram levados/as a refletir acerca das 

consequências da pesca intensiva, da necessidade de implementação 

das quotas de pesca e das implicações que estas repesentam para os 

pescadores e para as populações de peixes. O modelo de simulação 

foi também utilizado para que estes investigassem o que está a levar 

o bacalhau a diminuir de tamanho, refletindo, desta forma, acerca dos diferentes tipos de pesca, das 

características dos materiais utilizados e dos impactes que estes podem originar. 

A robótica e computação continuaram a ser levadas às turmas de 3.º e 

4.º anos de Matosinhos, através das atividades “Laboratório da 

Robótica” e “Laboratório dos Sentidos”, onde os/as alunos/as tiveram 

oportunidade de interagir com robôs educativos, softwares de 

programação visual por blocos e sensores que lhes permitiram 

monitorizar diversas variáveis.

 

 

 

 
Ana Sousa 

 

Acreditamos que, com o trabalho realizado na Oficina das Ciências, as crianças de Matosinhos estão 

agora mais conscientes do que as rodeia, mais curiosas, com sentido crítico mais apurado e, com certeza, 

mais preparadas para o seu futuro. 
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 Xadrez 

O Jogo de Xadrez faz parte do currículo local AEC no concelho de Matosinhos. Uma 

parceria com o Grupo Múltipla Escolha resultou na implementação piloto, no ano letivo 

anterior, no Agrupamento de Escolas Abel Salazar do programa MULTI Chess e que, este 

ano letivo, dado os resultados positivos foi alargada a mais três agrupamentos de escolas: 

AE Prof. Óscar Lopes, AE Perafita e AE Senhora da Hora.  

III Torneio MULTI Chess 

No mês de maio os/as coordenadores/as e 

professores/as da atividade de enriquecimento 

curricular Xadrez organizaram o 3º Torneio 

MULTI Chess em parceria com a Câmara 

Municipal de Matosinhos, que contou com cerca 

de 300 alunos do 1º ciclo pertencentes ao 

Agrupamento de Escolas Abel Salazar, Prof. 

Óscar Lopes, Perafita e Senhora da Hora, no 

Centro de Desportos e Congressos de 

Matosinhos. 

Centenas de batalhas épicas entre Reis, Damas, 

Torres, Cavalos, Bispos e Peões foram travadas durante este dia dedicado ao Xadrez. Muito mais que um jogo, 

uma diversão intelectual e uma ferramenta pedagógica para melhorar algumas habilidades, tais como a 

concentração, memória, raciocínio lógico e muitas outras. Na entrega de prémios o Exmo. Sr. Vereador da 

Educação António Correia Pinto fez um breve discurso sobre a importância do xadrez nestas idades e felicitou 

todos os/as participantes.  
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Durante o 3º período as crianças que estão a frequentar a AEC Xadrez pela primeira vez (Nível I) trabalharam 

as seguintes componentes do jogo do xadrez:  

 

Os/as alunos/as a frequentar o segundo ano da AEC Xadrez (Nível II) exploraram as mais variadas maneiras 

de fazer “xeque-mate” com as diferentes peças de jogo. Este conteúdo é denominado por “Finais Básicos” que 

tem como objetivo, mostrar aos/às alunos/as a quantidade de possibilidades de acabar um jogo de xadrez.  

 

Na EB da Ermida, o entusiasmo pela oficina de Xadrez é tão grande que em colaboração e cooperação com a 

associação de pais, o professor de xadrez e os/as alunos/as pintaram ao longo deste período um tabuleiro de 

Xadrez no recreio da escola. Esta iniciativa teve como objetivo deixar a marca deste jogo milenar, entre outros 

tantos jogos, para as futuras gerações.   

 

 

 

 

Que bom que é ver as nossas 

crianças a jogarem Xadrez no 

recreio da escola 

 

 

 

Para finalizar o ano em grande, os/as finalistas da EB Igreja Velha, apresentaram aos Encarregados de Educação, 

na festa de final de ano letivo, uma demonstração de algumas dinâmicas bastante divertidas que foram 

lecionadas durante as aulas de Xadrez. 

 

 

 

 

 

Regras de jogo oficialMovimentos especiais

Inês Faustino e Ricardo Baganha 
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Dia Mundial da Criança 

Corria a semana de 3 a 7 de junho e no AE Eng.º Fernando Pinto de Oliveira 

comemorava-se o Dia Mundial da Criança. No recinto exterior da escola 

estiveram dois insufláveis que fizeram as delícias dos/as mais pequenos/as. 

Foram horas de grande diversão e animação.  

Também na AEC de Educação Física e Modalidades Desportivas Locais as 

comemorações do Dia Mundial da Criança não ficaram esquecidas. 

Organizou-se uma semana de jogos, circuitos e muita dança que deixou a 

criançada muito animada. Os jogos tinham a particularidade de serem 

escolhidos pelos/as alunos/as, jogos esses que foram abordados ao longo do 

ano, bem como os circuitos, onde os/as alunos/as voltaram a trabalhar os 

conteúdos abordados nas aulas, deslocamentos e equilíbrios, perícia e 

manipulação, entre outros. A dança ficou a cargo da professora que escolheu a coreografia para cada nível de 

escolaridade. O feedback dos/as alunos/as foi bastante positivo, ficando a promessa de que se iria repetir a 

atividade.  

I TORNEIO DE FUTEBOL EB AMIEIRA 

Decorreu no passado dia 29 de abril, o I Torneio de Futebol da EB da Amieira. Nesta prova estiveram presentes 

todos os/as alunos/as inscritos na disciplina de Educação Física & Modalidades Desportivas Locais. Estes/as 

demonstraram sempre um grande entusiasmo e também um grande empenho na organização das suas claques, 

com a construção de bandeiras, cartazes e pinturas de lençóis, com o intuito de incentivar os atletas. Esta 

iniciativa teve como objetivo a promoção da atividade física e o fair-play junto de crianças e jovens, 

proporcionando-lhes assim, uma tarde cheia de animação e convívio. 

 

 

O ambiente criativo à volta dos/as nossos/as professores/as é ilustrado nos projetos 

a seguir apresentados, que foram desenvolvidos durante o 3º período, nas várias 

atividades AEC 

Alexandre Duarte 

 

Alda Monteiro  
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 Surf na Escola 

No âmbito do projeto de Currículo Local, e aproveitando o que 

de melhor existe no concelho de Matosinhos, o mar e as praias, 

tiveram lugar ao longo desde 3º período letivo, aulas de Surf e 

Bodyboard para todas as turmas de 4º ano do AE de 

Matosinhos. 

Os/as alunos/as realizaram as aulas com os índices de 

motivação e empenho no máximo, e contaram com a preciosa 

ajuda dos instrutores da Escola de Surf “Linha de Onda”.

 

Cavaquinhos, herança tradicional divertida 

A música e a sua importância na sociedade, é 

algo que está amplamente estudado e 

explorado. Por diferentes e variados pontos de 

vista podemos reconhecer na música aspetos 

como, diversão, conhecimento, compromisso, 

partilha. Foram, justamente, nestes aspetos que 

procurei assentar as atividades de Oficina de 

música que implementei com os/as alunos/as 

da Escola Básica Nº 1 Florbela Espanca.  

Se tentarmos perceber os aspetos 

anteriormente mencionados e os encaramos 

como os pressupostos de que o/a educador/a deve ter ao preparar as suas intervenções, então sim, será 

possivelmente este o caminho para o sucesso.  

A diversão é essencial para que as crianças se sintam motivadas e não queiram ir embora ou contem os dias para 

voltar de novo à oficina. O conhecimento é o centro e foco principal para o educador, passar esse conhecimento 

e obter os resultados objetivados é a meta a alcançar e, quando assim é, é um motivo de orgulho e satisfação. A 

música e os objetivos a alcançar requerem, por parte do/a aprendiz e do/a educador/a, um compromisso sério, 

concentrado e dedicado. Só este compromisso levará à verdadeira diversão e à aplicação dos conhecimentos 

adquiridos. Por fim, a partilha. Essa patilha, que é essencial na música em grupo, e que nos poderá acompanhar 

na vida, através dos valores promovidos. É desta forma que se consegue, por exemplo, transmitir grande parte 

da cultura popular, através da partilha de canções tradicionais, técnicas instrumentais, danças, etc… 

As oficinas de música neste terceiro período procuravam sobretudo valorizar justamente as tradições musicais 

patrimoniais e locais, através do canto, músicas do mundo, música e património musical português e oficinas 

de cavaquinho. Durante as oficinas trabalhadas do primeiro ao quarto ano de escolaridade foram implementados 

Carlos Nogueira 
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 os aspetos referidos e a apresentação do dia 14 de junho com os/as alunos/as do quarto ano foi o culminar de 

um ano intenso, inovador e motivante. As duas turmas do quarto ano da Escola Básica Nº 1 Florbela Espanca, 

apresentaram o que aprenderam na oficina de cavaquinho, utilizando também o canto como complemento da 

apresentação.  

Pela recetividade dos/as alunos/as, mas sobretudo pela diversão, compromisso, partilha e o (ainda que pouco, 

mas que funciona como semente) conhecimento adquirido, estas oficinas são já um motivo de orgulho para 

quem, como eu, tem o privilégio de as aplicar.  

 

Oficina das Artes 2018/ 2019 

As próximas imagens, ilustram o ambiente criado 

na escola e os projetos desenvolvidos pelos/as 

alunos/as nas AEC de Oficina das Artes, num ano 

marcado pela implementação de um Currículo 

Local e pela mudança de hábitos de trabalho e de 

mentalidades na forma como esta AEC é 

desenvolvida. Desta forma, procurei que o tempo 

em que os alunos se encontraram na Oficina das 

Artes, fosse vivido num ambiente descontraído, ao 

som de música, num espaço de liberdade e de 

experimentação, complementar das aprendizagens 

e simultaneamente potencializador da aquisição de novas competências e de novos saberes. Tive a sorte de 

encontrar alunos/as e uma comunidade educativa, recetiva e disponível para os projetos que propus desenvolver. 

Pessoas que se envolveram com o trabalho, percecionando-se o gosto e empenho, quer no momento da sua 

realização, quer no momento da sua contemplação após exposição no espaço escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuno Silva 

Vânia Moreira Pimenta 
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 Obra de Irene Vilar no Dia Mundial da Criança 

Dentro daquele que é o Currículo Local das AEC e na abordagem 

ao programa de Oficinas das Artes sobre escultura e sobre a Arte e 

Património Local, foi dado a conhecer, aos/às alunos/as do 1ºano 

da EB Matosinhos, a artista Matosinhense Irene Vilar nascida a 11 

de dezembro de 1930. Autora de uma variada e ampla obra plástica, 

em 1976, legou, generosamente, parte da sua criação à Câmara 

Municipal de Matosinhos. 

Destacou-se em várias áreas artísticas, entre elas a escultura onde 

usou o bronze como seu material de eleição, numa linguagem 

moderna de cariz expressionista. O equilíbrio entre a claridade e a 

escuridão espessam a emotividade das suas obras.  

Assim, e para comemoração do Dia Mundial da Criança, os/as alunos/as elaboraram uma reinterpretação da 

obra desta artista “O Universo” (bronze - 1987). 

 

Workshop Estampagem e Carimbos para Famílias  

O Dia da Criança festejou-se na EB da Amieira, com um dia aberto à 

família e comunidade escolar, com muita diversão e atividades, 

destacando-se os variados workshops oferecidos às crianças e suas 

famílias. 

No âmbito da AEC Oficina das Artes, foi dinamizado um workshop de 

estampagem e carimbos vocacionado para a partilha de experiências entre 

pais/mães e filhos/as. Recorrendo a vários materiais de uso comum 

(rolhas, cartão, madeira, botões, tampas, plantas…) construíram-se 

carimbos de raiz, onde não faltou o engenho e a criatividade de pais/mães, 

alunos/as e avós presentes! 

As folhas de papel foram-se preenchendo com pinturas e desenhos, 

estampagem de folhas e flores, de castelos, corações e outras “estórias”. Carimbos e estampagem, pintura e 

desenho, aliados para contar histórias, compreendendo, num momento de partilha intergeracional, como se 

comportam os materiais e ferramentas apresentados, as cores e texturas das coisas e como a imaginação nos 

pode levar mais longe. Basta apenas olhar de uma outra forma para aquilo que nos rodeia. 

O uso de materiais de uso quotidiano é uma estratégia a privilegiar neste tipo de workshops, pois permite que a 

experiência possa ser replicada em casa em momentos lúdicos, mas de imensa aprendizagem, possibilitando-

nos aprender mais sobre o mundo que nos rodeia e sobretudo olhar as coisas mais comuns como motivo de 

criação e experimentação.  

Ana Rodrigues 

Cláudia Lopes 
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 Mãos sujas na massa 

Um dos contactos que temos com o mundo é por meio do tato. Manusear objetos e movimentá-los no espaço 

são formas de exploração que permitem ao/à aluno/a assimilar aquilo que está à sua volta. Essas sensações 

corporais são registos fundamentais que darão base para que o pensamento se torne cada vez mais sofisticado e 

também para a construção da identidade. 

No 3º período, os conteúdos apresentados nas Oficinas das Artes permitiram aos/às alunos/as manipularem 

diferentes materiais e experimentarem diferentes técnicas. Nestas oficinas, os/as alunos/as viajaram pelo mundo 

das Artes Plásticas, da Escultura e das Impressões, desenvolvendo a sensibilidade, perceção, criatividade, auto 

estima, concentração e capacidade de transformação. Os trabalhos escultóricos fizeram com que os/as alunos/as 

criassem a partir das suas vivências, sonhos, fantasias, do que eles/elas amam e o que os/as fazem sofrer. 

Conseguimos observar vários tipos de personalidade, as dificuldades de aprendizagem e a expressão dos seus 

sentimentos. Foi importante transmitir aos/aos alunos/as a importância de criar sem perfecionismo. Cada um/a 

deles/as teve de libertar a sua mente e criar sem padrões rígidos. Foi igualmente importante passar a mensagem 

que ao serem criativos sem cobrar a perfeição eles/elas passem a entender que a vida é imperfeita e que nem 

sempre sai como planeada. 

Os/as alunos/as colocaram “as mãos na massa” e não tiveram medo de se sujar! O saírem sujos das aulas foi 

uma consequência de explorar diferentes materiais e descobrir como eles se comportam. Os líquidos espalham-

se, escorrem, espirram e criam poças. Alguns sólidos 

mudam de forma ou libertam resíduos ao serem 

tocados ou esfregados. Certas misturas são mais 

pegajosas do que outras e até certos pigmentos podem 

deixar marcas permanentes ou saírem facilmente… 

Isso agora não importa!  

O mais importante é saber que os/as alunos/as saíam felizes da sala de aula e esperavam ansiosos pela 

próxima aventura na aula seguinte… 

 

Escultura com arame e meia calça 

Este período, o 1º ano esteve a aprender muito sobre escultura, 

desde materiais a técnicas, experimentaram muitas novidades e 

adoraram todas!  

Para este exercício, pedimos aos/às alunos/as que trouxessem de 

casa, uma meia-calça que já não servisse a ninguém ou que 

estivesse gasta, para a reaproveitarmos. Cada aluno/a recebeu cerca 

de um metro de arame maleável, para o poder moldar com as mãos, 

Sílvia Batista 
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 como quisesse, desde que as duas pontas ficassem voltadas para baixo. A professora colou com cola quente as 

duas pontas a uma base de madeira. Depois cada aluno/a, “vestiu” a meia no arame, esticando muito bem, 

puxando e moldando a sua escultura. Com tintas de várias cores e com pincéis, pintaram as esculturas, dando 

cor e largas à imaginação. O resultado não poderia ter sido melhor! Obtivemos formas fantásticas, esculturas 

tridimensionais de contornos suaves e orgânicos. Andaram expostas pelas escolas, onde não passaram 

despercebidas e foram admiradas por todos. 

 

 ADORO MODELAR 

Modelar com as mãos, explorar e tirar partido da resistência e 

plasticidade de vários materiais, foi para alguns/mas alunos/as do 

primeiro ano uma experiência nova, que se tornou fantástica. 

Reciclar também teve algum foco nesta aprendizagem.  

Sendo uma forma de expressão simbólica e lúdica, o ato de 

manipular o barro torna-se além de educativo, uma forma prazerosa 

de expressão e o tridimensionalíssimo passa a representar um novo 

conhecimento através dos desenhos.  

Estes trabalhos foram realizados na EB Perafita e EB de 

Matosinhos. 

 

 

À CONVERSA COM A ESCULTURA 

Conhecer, apreciar e criar as suas próprias produções plásticas, 

tendo como referencia, obras de arte segundo vários 

movimentos artísticos, foram os grandes impulsionadores para 

os trabalhos do segundo ano. Debater e interpretar em grupo 

sobre o Surrealismo, o Expressionismo, o Impressionismo e até 

o Abstracionismo e posteriormente reinterpretar as suas obras 

com variados suportes e materiais. 

O ver bidimensional e passar para o tridimensional foi uma 

tarefa bastante enriquecedora quer para os/as/as alunos, quer 

para a professora das Oficias das Artes. 

Estes trabalhos foram realizados na EB de Perafita, EB Dr. 

José Domingues dos Santos, EB Praia de Angeiras e EB de 

Matosinhos.

Susana Ferreira 
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 O MEU PATRIMÓNIO LOCAL 

Os/as alunos/as do quarto ano utilizaram vários 

meios, expressões e materiais para que com diversos 

domínios das artes visuais, pudessem construir, 

reinterpretando o património local da sua região. 

Através de histórias já vivenciadas, lendas, contos e 

mitos relembrados, todos ligados ao concelho de 

Matosinhos, os/as alunos/as deram o seu melhor e 

com a intervenção também dos pais/mães, abraçaram 

esta ideia e expressaram-se plasticamente muito bem.  

Desde azulejos, tanques de salga, moinhos, a zona 

piscatória, a ponte do carro, o obelisco da memória 

entre outros, as interpretações dos/as alunos/as 

resultaram em trabalhos fantásticos. 

Estes trabalhos foram realizados na escola EB Dr. 

José Domingues dos Santos e EB de Perafita. 

 

SERÁ IMPRESSÃO MINHA 

No terceiro período, os/as alunos/as do terceiro ano puderam 

explorar diversas técnicas de impressão tais como estampagem, 

monotipia, calcogravura, carimbos, frotagem….Manipularam 

materiais naturais e materiais artificiais e construíram matrizes 

engraçadíssimas para poderem reproduzir através da impressão, 

os seus múltiplos 

O primeiro foi com a técnica Collagraph, e os/as alunos/as ficaram 

bastante entusiasmados/as com todas as montagens e 

composições que poderiam fazer e, com elas, reproduzirem vezes 

sem conta. 

Estes trabalhos foram realizados na escola EB Perafita. 

 

 

 

Vera Pinto 
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 este ano letivo, sentiu-se e respirou-se arte nas escolas do 1ºciclo e.b. 

eb1 barranha 

mais um ano letivo prestes a findar...e só nos resta sentir gratos/as por ver que as crianças de matosinhos se 

tornaram pouco a pouco em artistas, no pleno sentido da palavra. 

nas escolas de 1º ciclo do e.b. de matosinhos, este ano ensinou-se, criou-se, sentiu-se, respirou-se arte. arte, em 

todos os seus sentidos: desenho, pintura, escultura, arquitetura, fotografia, impressão, etnografia…. 

descrevendo um pouco este último período do ano letivo 2018.2019

1º ano - exploraram e experimentaram construções 

tridimensionais, orientada para uma exploração intuitiva de 

técnicas e materiais de linguagem escultórica, nima oficina de 

artes direcionada para a modelagem e escultura criaram as 

esculturas dos pequenos artistas segundo miró. 

após apresentação de imagens de pinturas do artista plástico 

miró, as crianças, livremente criaram as suas próprias 

esculturas, utilizando os mais diversos materiais que lhes 

foram colocados à disposição (palhas, molas da roupa, paus 

de espetada, plasticina.). 

 

 

2º ano - numa oficina de arte, com o ensinamento de práticas artísticas da escultura, 

onde se abordou uma reflexão, uma (re)intrepretação e introdução ao universo da 

obra de arte com características tridimensionais (movimentos artísticos do séc. xx e 

xxi), as crianças exploraram o surrealismo de idalécio. com base na obra de idalécio 

“d´idalécio...todos temos um pouco”, as crianças criaram figuras escultóricas do seu 

imaginário surrealista. 

criaram igualmente, pequenas esculturas com base na obra do artista dos mares 

nortenhos, josé joão brito, e no seu grupo escultórico de homenagem aos pescadores 

de matosinhos,de 2005 em  bronze, inspirado nas mulheres dos quadros do pintor 

augusto gomes.  

através da observação atenda do grupo escultórico de homenagem aos pescadores 

de matosinhos, as crianças criaram em grupo, utilizando barro, a sua interpretação 

da obra em questão. 
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 3º ano - foram introduzidas técnicas de impressão, uma oficina 

de arte de exploração de um conjunto de processos técnicos e 

de ferramentas essenciais para obtenção de múltiplos a partir 

de um desenho original (matriz). após apresentação da obra de 

keith haring, as crianças criaram os seus próprios stencils, 

fazendo impressão posteriormente. 

 

4º ano – as crianças ficaram a conhecer a sua cidade, com um 

mais olhar atento, observador e desperto, através da oficina 

das artes, de exploração, conhecimento e valorização do 

património material e imaterial do concelho de matosinhos, 

aliando arte&património. criaram pequenos cabeçudos, 

personagens características do património etnográfico de 

matosinhos. fizeram-no, após apresentação de elementos que 

caracterizam a indumentária etnográfica dos matosinhenses 

ligados ao mar e da sua envolvência  

 

fica a alegria dos bons momentos passados entre as crianças, os professores de oficinas das artes e toda a 

comunidade escolar!!!!  

 Nota: Texto escrito em caixa baixa (minúscula) por opção da autora. 

 

Diversão num dia diferente e desafiante 

No dia 31 de maio o AE da Senhora da Hora comemorou o 

seu 2º dia do Agrupamento. Na EB da Barranha, os/as 

alunos/as do 1º ciclo deslocaram-se até ao Parque Urbano 

do Carriçal onde realizaram várias atividades no âmbito da 

AEC -  Educação Física e Modalidades Desportivas Locais. 

Neste espaço de biodiversidade, foram dinamizadas 

estafetas cooperativas, jogos infantis, tradicionais, pré-

desportivos e de concentração/atenção. Os/as alunos/as puderam estar em contato com a natureza, pôr à prova 

várias das competências motoras desenvolvidas ao longo das aulas, competir, cooperar e, principalmente, 

divertirem-se num dia que se pretendeu diferente e desafiante.  

joana alves 
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 já as oficinas das artes montaram uma pequena exposição 

ilustrativa do trabalho e aprendizagens realizadas ao longo 

deste ano letivo, no âmbito desta AEC. a ajuda dos/as 

professores/as do 2º ciclo, nesta montagem, demonstrou 

mais uma vez a união e cooperação entre professores/as. 

muitos foram os que comentaram que estavam 

surpreendidos com a capacidade criativa e representação 

nas suas diversas formas artísticas das crianças do 1º ciclo. 

“mas esta sardinha foi mesmo desenhada por uma criança 

do 3º ano?”, ao observarem as ilustrações híper realistas.  

Nota: parte do texto escrito em caixa baixa (minúscula) por opção da autora. 

 

Causa Animal  

Por iniciativa do CROAM -Centro de Recolha Oficial de 

Animais de Matosinhos- promoveu-se a Causa Animal 

através de um concurso para a conceção de uma mascote 

com o apoio dos professores AEC das Oficinas das Artes. O 

principal objetivo é chegar a toda a comunidade local 

envolvendo as crianças do concelho para sensibilizar e 

informar sobre o trabalho desenvolvido pela Causa Animal. 

Foram convidados a participar todos os/as alunos/as do 1.º 

ciclo das escolas de Matosinhos e a turma vencedora, 1º C da EB Matosinhos, trabalhou com a professora AEC 

Ana Rodrigues, que lançou o mote para desenhar “o meu novo animal de estimação”. Como base nesta 

experiência, apresentou a obra do artista Romero Britto que inspirou os/as alunos/as a colorirem o animal que 

escolheram, dentro dos desenhos que surgiram, e no fim foi votado um que representaria a turma. 

A turma recebeu, das mãos da Sr.ª Presidente da Câmara, Dr.ª Luísa Salgueiro, e do Sr. Vereador da Educação 

e Ambiente, Prof. Correia Pinto, um certificado e uma coleção de livros sobre a “Vida Animal” para a biblioteca 

da sua escola.  

 

 

 

 

Cátia Rodrigues e joana alves 
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 Rios de Sal  

Os/as alunos/as do 3º ano da EB da Barranha e EB dos Quatro 

Caminhos realizaram, no 3º período, a atividade “Rios de Sal”, que 

permitiu aproximar os/as alunos/as do património natural local, 

nomeadamente as praias da região de Matosinhos. Estudaram 

diferentes amostras de areia, de diferentes granulometrias, fazendo 

uma análise pormenorizada das cores dos grãos de areia e o seu grau 

de arredondamento, tentando depois inferir que tipos de rochas 

estariam na origem dos diferentes grãos. Além disso, separaram em 

cada amostra todo o lixo encontrado (como por exemplo, pequenos plásticos, rolhas, pontas de cigarro, restos 

de redes de pesca) o que permitiu consciencializar os/as alunos/as para a importância da redução da poluição 

das zonas costeiras. 

A atividade terminou com a observação de diferentes amostras de água (doce e salgada), tendo-se estudado a 

diferença de concentração de sal das mesmas e também a diferente massa volúmica (muitas vezes descrita como 

densidade) dos dois tipos de água. Os/as alunos/as concluíram que, para um mesmo volume, a água do mar terá 

mais “peso” quando colocada na balança. 

A atividade permitiu aos/às alunos/as desenvolverem uma consciência crítica quanto à preservação do 

património local de Matosinhos e ainda explorar competências associadas à análise e interpretação de dados de 

natureza diversa.  

Oficina de Robótica 

Foi com muito agrado que os/as alunos/as do 4º ano iniciaram a oficina 

da robótica no 3º período.  

Após uma breve apresentação da temática, os/as alunos/as foram 

convidados/as a iniciar programação sem computadores, para isso, eles 

próprios foram os robôs e foram programados pelos colegas. Entraram 

num labirinto de olhos vendados e foram programados a sair de lá apenas 

ouvindo as instruções dadas pelos/as colegas. 

Aprenderam a programar utilizando o CODE e o Run Marco!, plataformas online de programação e ainda 

tiveram tempo para aprender  a programar um verdadeiro Robô, o DOC. 

Os/as alunos/as ficaram tão envolvidos/as nas atividades que nem deram conta do término da aula de Oficina 

das Ciências e pediram para repetir mais vezes atividades daquele género. 

Foi divertidíssimo ver o ambiente criado em sala de aula. 

 

Joana Faria 

Liliana Sousa 
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 Xadrez 

Na AEC de xadrez as professoras adotam sempre uma componente prática, em conjunto com o conteúdo teórico 

que tem que lecionar. De forma a integrar todos/as os/as alunos/as e a promover as relações socioculturais, 

muitas vezes as aulas são dadas em conjunto, isto é, as professoras agrupam as duas turmas no mesmo espaço 

e desenvolvem as suas atividades no mesmo.  

As atividades passam por misturar alunos/as de turmas diferentes e incorporá-los/as em atividades/grupos onde 

não estariam familiarizados, com o intuito de promover a autoajuda e o respeito pela opinião dos outros. 

Exemplos dessas atividades são: i) durante o jogo 1x1, um/a aluno/a é o arbitro e essa posição é trocada jogo a 

jogo; ii) no jogo da "forca", são criados grupos onde os/as alunos/as têm de pensar em frases ou palavras 

relacionadas com o xadrez para, num segundo momento, e à vez, os restantes grupos tentarem descobrir e iii) 

jogo no exterior com recurso a um tabuleiro grande, onde os/as alunos/as se fazem passar por peças e jogam o 

jogo de xadrez. Enquanto uns jogam os restantes observam os/as colegas e auxiliam com o cumprimento das 

regras. 

O que foi enumerado são apenas alguns dos exemplos de diferentes metodologias que foram adotadas e 

aprimoradas ao longo do ano, tendo sempre em conta a experiência e o enriquecimento dos/as alunos/as, 

reforçando desta forma não só a componente teórica, mas também a prática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bárbara Allen e Rita Alves 
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 ESAG – Uma escola onde se projeta o futuro 

Uma escola é uma instituição onde juventude, 

sabedoria e sonhos se juntam para fazer futuro. A 

ESAG comunga deste lema e, nos últimos anos, tem 

apostado em projetos pedagógicos que envolvem toda 

a comunidade educativa e os agentes parceiros. 

Lembremos o “Esag Non Stop”, que já foi notícia, 

como o corolário de um conjunto de iniciativas 

artísticas, musicais, científicas e cívicas que 

revitalizam o espaço escolar no final do segundo 

período, trazendo à escola alunos/as, funcionários/as, 

famílias e instituições. Neste dia a Escola fica maior. 

Estar na ESAG é fazer parte de outros projetos que 

também nela vivem: podemos embrenhar-nos por 

entre as telas surpreendentes dos/as participantes no 

“Prémio Juvenil de Pintura Augusto Gomes”; 

participar nos vários eventos ligados à sustentabilidade 

do embandeirado “EcoEsag” ou colher legumes na 

horta pedagógica, tratada, com especial atenção, 

pelos/as alunos/as da Educação Inclusiva; podemos até descobrir novos interesses ao microscópio das atividades 

da “Ciência Viva”! Não ficamos parados porque, na ESAG, também se viaja para longe ao abrigo do “Programa 

Erasmus” ou do “Parlamento Europeu Jovem”. Ou se tecem considerações sobre várias temáticas no 

“Parlamento dos Jovens” em cujas sessões os/as alunos/as se mostram eloquentes e reflexivos.  

E quando os/as alunos/as estão na “Sala de Jogos” conhecem não só novos jogos como, motivados pela música 

da rádio “EsagFM”, constroem animadas partidas de xadrez. Aliás, estes xeques-mates encontram-se inseridos 

no projeto do Desporto Escolar que dinamiza igualmente o atletismo. Nesta vertente lúdica há ainda os Jogos 

Matemáticos. 

Viver saúde na Esag também é possível com o contributo do projeto “Promoção/Educação para a Saúde” que 

articula com diferentes instituições do concelho para criar na escola práticas saudáveis. Saudável como fazer e 

ouvir música na “Grande Pesca Sonora” que, em parceria com o Serviço Educativo da “OJM”, integra os/as 

nossos/as alunos/as num evento musical partilhado com outras escolas. 

O Mandarim no Secundário e a Certificação de Adultos, graças ao protocolo com a “Adeima”, assumem-se 

como áreas valiosas numa escola onde a palavra se cultiva num outro projeto onde “Todos Leem, todos 

escrevem”. Curiosos? Passemos pela Biblioteca Escolar… 

 
Escola Secundária Augusto Gomes 
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O Futuro Começa Agora no Agrupamento de Escolas de Irmãos Passos 

A EAPN (Rede Europeia Anti-Pobreza) 

Portugal considera que a educação constitui 

a base para assegurar a cada cidadão/ã uma 

participação plena na sociedade e uma 

efetiva igualdade de oportunidades. Neste 

sentido, criou o projeto “O Futuro Começa 

Agora” onde, através de um trabalho 

sistematizado, organizado e contínuo, se 

promove valores de justiça social, igualdade 

e solidariedade na comunidade escolar.  

A EAPN desafiou a Escola Básica de 

Custóias a integrar esta iniciativa. Esta 

aceitou de imediato o convite considerando 

que os princípios alicerçantes deste projeto 

vão ao encontro do Projeto Irmãos Passos + 

Igual em execução no Agrupamento de 

Escolas de Irmãos Passos e à Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania que, 

neste ano letivo, começou a ser trabalhada de 

uma forma mais sistemática na disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento. O trabalhar a 

cidadania através de metodologias novas e inovadoras parece-nos ser, claramente, o caminho para educar/formar 

de uma forma mais apelativa os/as nossos/as alunos/as.  

O projeto foi desenvolvido e trabalhado por uma turma de 7º ano da escola de uma forma colaborativa e 

participativa. A turma escolheu a temática a trabalhar, que se debruçou nos Direitos Humanos e no Bullying 

Escolar, e desenvolveu um plano de ação que envolvia não só a turma, mas toda a comunidade educativa. Este 

trabalho levou à criação de uma performance que foi exibida no dia 30 de maio, na Biblioteca Almeida Garrett, 

no Porto, conjuntamente com todas as escolas/instituições envolvidas, no sentido de promover o conhecimento 

e a partilha das preocupações e das estratégias (soluções) que os/as jovens propõem. Este trabalho será 

comentado e avaliado por uma comissão de júri composta por: um elemento da Direção Geral de Educação; um 

elemento da Escola de Belas Artes do Porto; um/a jovem, um elemento da EAPN Portugal e um 

padrinho/embaixador do evento que votará o projeto mais inovador e criativo. Estamos a torcer pelos/as 

nossos/as alunos/as! 

 

 

Agrupamento de Escolas de Irmãos Passos 
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 WOW – World of Work 

ERASMUS + - AÇÃO - CHAVE 2 | 2017-2019 

 

A Escola Secundária João Gonçalves Zarco finaliza, no presente ano 

letivo, uma parceria ERASMUS + com mais 5 parceiros: Eslovénia 

(Brezice), Espanha (Valência), Finlândia (Lappeenranta), Grécia 

(Chania) e Suécia (Varnamo) no âmbito da Ação-Chave 2 do ERAMUS 

+. Foi um trabalho de parceria de dois anos com alunos/AS do Ensino 

Secundário oriundos destas seis escolas e acompanhados por 

professores/as. 

O Projeto WOW - World of Work equipou os/as alunos/as com “hard” 

e “soft skills” que os/as encorajarão a participar construtiva e 

eficazmente no mundo do trabalho, tanto no seu país como fora dele, 

dando enfoque a competências digitais; aprendizagem de línguas 

estrangeiras (Inglês e outras); comunicação e trabalho colaborativo; 

criatividade e inovação; espírito crítico; tomadas de decisão e resolução de problemas; aprender fazendo; 

cidadania; competências de vida e carreira; responsabilidade pessoal e social; consciência cultural; 

empreendedorismo; competências interpessoais e aprendizagens interculturais. Também fortaleceu as 

competências dos/as docentes com base nas práticas letivas e através da cooperação transnacional aliados à 

adoção/utilização de métodos e ferramentas inovadoras e eficazes.  

Com o WOW – World of Work foram, também, promovidos o sentido de cidadania europeia, aguçando o 

interesse por outros países e a tolerância por culturas diferentes; a promoção de experiências práticas de 

empreendedorismo na área da educação e do trabalho educativo e colaborativo entre jovens e docentes europeus; 

a promoção da tolerância, responsabilidade e empenho aliado a uma maior qualificação de todos os agentes 

envolvidos. O enriquecimento pessoal e profissional de todos/as os/as envolvidos foi uma das grandes mais-

valias deste projeto. Foram dois anos de trabalho intenso, mas muito gratificante para todos. 

A Zarco na Europa! 

Todos os produtos finais podem ser consultados em:  

http://worldofworkerasmus.weebly.com. 

 

 

 

 

Filme promocional do WOW – ERASMUS + 

https://drive.google.com/open?id=1I8Sr7dc1C4Y4lCh0KGB9_y1kQu2xEFEO 

Coordenadora Zarco ERASMUS + 

Manuela Galante 

http://worldofworkerasmus.weebly.com/
https://drive.google.com/open?id=1I8Sr7dc1C4Y4lCh0KGB9_y1kQu2xEFEO
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 Escola dos Afetos/Espalhar Gentileza 

A Escola Básica Estádio do Mar, na 

semana de alternância de 20 a 29 de 

maio e no âmbito da Autonomia e 

Flexibilidade Curricular, realizou 

atividades sobre o tema “Escola dos 

Afetos/Espalhar Gentileza”, inspiradas 

no Movimento Gentil, projeto 

desenvolvido pela RTP dirigido às 

crianças, com o objetivo de espalhar 

gentileza, recorrendo ao mote “É tão 

fácil, gratuito, contagia todos e 

contribui para um mundo melhor. Basta 

uma pessoa e um gesto para mudar o 

mundo”.  

Neste âmbito, a equipa educativa dos 1.º 

e 2.º anos convidou a RTP para vir à 

escola inteirar-se dos seus projetos e a equipa do programa selecionou-a para fazer parte da 2.ª edição do 

“Movimento Gentil – Desafio Escolas”. 

Na fase preparatória, e dando sequencialidade à leitura da história “O dia em que o Monstro veio à escola” 

(história retirada dos blogues Growing Kinders e Cantinho do 1.º Ciclo), foram desenvolvidas atividades que 

permitiram que os/as alunos/as dos 1.º e 2.º anos refletissem sobre os conceitos “Gentileza” e “Ser Gentil” e 

sobre as suas formas de manifestação.  

Posteriormente, foram preparadas as apresentações dos projetos e foi definida a “Patrulha Gentil”, formada por 

25 alunos/as das turmas dos 1.º e 2.º anos, que representou toda a escola no programa. A equipa educativa 

envolveu todas as turmas e os respetivos professores/as/educadoras nesta dinâmica. 

O trabalho desenvolvido, durante toda a semana, culminou com a visita da equipa de produção do programa, no 

dia 29 de maio, dia em que foi gravado, com os/as alunos/as, o episódio que passará na RTP, sobre as boas 

práticas desenvolvidas na escola. O ator Rodrigo Paganelli, apresentador do programa, inteirou-se das ações e 

das atividades desenvolvidas e lançou o desafio “Espalhar Gentileza no Desporto”, pedindo aos/às alunos/as 

que escrevessem as regras para se ser um/a atleta gentil. Estes trabalhos foram expostos no balneário do Estádio 

do Leixões e partilhados com os jogadores da equipa de futebol sénior, com os quais os/as alunos/as realizaram 

um jogo amigável.  

Para a concretização e consequente sucesso desta iniciativa, foi muito importante a participação e a colaboração 

da comunidade escolar, o apoio da Direção do Agrupamento, o contributo do Leixões Sport Club e, como não 

podia deixar de ser, a amabilidade da RTP.  
Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes 
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 Tabela Periódica Interativa  

Concurso/Exposição Tabela Periódica – para além dos 150 anos 

Foi desenvolvido um projeto inovador e interativo de representação da Tabela Periódica, pela turma de 10º ano 

do Curso Profissional de Multimédia, para o ensino básico. Com recurso a um painel LCD de grandes dimensões 

e sensível ao toque, a tabela periódica apresenta diversas hiperligações. Este projeto permite que os/as alunos/as 

explorem os elementos químicos, agrupados de diversas formas, como por exemplo, presença no corpo humano 

e estado físico. São fornecidas informações especificas, a partir de ilustrações animadas, complementadas por 

sons e hiperligações diversas. Esta interatividade é ainda exponenciada com a ligação a uma mesa que contem 

recipientes com diversos materiais metálicos, que servirão através do toque de cada aluno/a para identificar 

quais os elementos que os compõem, aparecendo no ecrã o seu símbolo específico, bem como a sua aplicação. 

Foi resultado da articulação das disciplinas técnicas D.C.A, S.I. e TM. e. Físico/química e coloca os/as alunos/as 

na capacidade de produzir respostas concretas, num âmbito científico e multimédia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi desenvolvida para 

o concurso promovido 

pela Sociedade 

Portuguesa de 

Química, relativo à 

comemoração dos 150 

anos da Tabela 

Periódica. 

Curso Profissional Técnico Multimédia  

Agrupamento de Escolas Abel Salazar 
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 Dia Aberto na eRC 

 

No passado dia 14 de maio, a Escola Profissional 

Ruiz Costa abriu as suas portas à comunidade, 

particularmente ao público académico, dando a 

conhecer os projetos realizados na escola no âmbito 

dos diferentes cursos que disponibiliza. 

Durante a manhã, desenvolveram-se atividades 

orientadas para os/as alunos/as da escola, que 

partilharam trabalhos realizados nos cursos de 

Multimédia, Programação de Sistemas 

Informáticos, Eletrónica e Desenho Digital. Assim, 

para além das atividades de carácter estritamente 

académico, como a apresentação de PAP’s, mostra 

de desenhos e de alguns vídeos, foi feita também 

uma apresentação no âmbito dos projetos de 

Cidadania e Desenvolvimento: um folheto sobre 

Matosinhos e o Mar (lendas de Matosinhos) e uma 

oficina de alimentação saudável, entre outros 

aspetos. A vertente lúdica também não foi 

esquecida: registaram-se momentos de declamação 

de poesia por alunos/as que vestiram a pele de 

poetas como Camões, Pessoa e Florbela Espanca, 

além de momentos muito interessantes de 

ilusionismo. Os/as alunos/as surpreenderam ainda 

toda a comunidade com a entoação do hino da eRC.  

Tivemos uma sala direcionada para a apresentação 

do Projeto Erasmus, no qual participaram alunos/as 

da nossa escola, assim como de outros polos do 

Grupo. Neste contexto, reforçou-se a importância 

deste Projeto em função das inúmeras 

possibilidades que os/as alunos/as podem 

desenvolver, crescendo em novas 

aprendizagens/experiências, das quais saem mais 

fortalecidos para enfrentarem trabalhos futuros.   

 Já na parte da tarde, a eRC recebeu a visita de 

alunos/as de outras instituições académicas da 

região, que colheram informações sobre os cursos 

aqui ministrados, interagindo nas atividades da 

escola. O Dia Aberto foi particularmente importante 

sobretudo porque os/as alunos/as da eRC 

mostraram as suas capacidades e competências e, ao 

mesmo tempo, viabilizaram um convívio franco e 

aberto para todos os que aqui foram acolhidos. As 

dinâmicas apresentadas foram, pois, aliciantes para 

todos os participantes, na medida em que uns e 

outros tiraram aprendizagens que funcionam como 

motor de motivação para trabalhos e atividades 

futuras que poderão vir a ser desenvolvidas. 
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 Serviço de Psicologia e Orientação da EPROMAT 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) da 

EPROMAT é composto por 3 psicólogas que 

desenvolvem ações nas áreas da orientação 

vocacional, da empregabilidade, do 

desenvolvimento integral dos/as jovens e da 

consulta psicológica.  

Durante este ano letivo, já foram realizadas 

várias intervenções: foi aplicado um programa 

de orientação vocacional para alunos/as do 9º e 12º anos; foram desenvolvidas ações com vista à preparação 

para a entrada no mundo profissional, tendo estas últimas incidido na sensibilização para a importância das soft 

skills, elaboração de um CV e sensibilização para a importância do Marketing pessoal. Os/As alunos/as foram 

também preparados/as para a realização de entrevistas, tendo recorrido a recrutadores que vieram, na 1ª pessoa, 

comunicar-lhes o que um recrutador valoriza numa entrevista.  

Ao nível do desenvolvimento integral dos/as jovens foram dinamizadas ações de formação para delegados e 

subdelegados de turma que visaram promover nestes/as alunos/as competências de comunicação, resolução de 

conflitos e liderança. 

Ainda no âmbito da promoção de um desenvolvimento integral dos jovens foram desenvolvidos Workshops que 

pretenderam consciencializar os/as jovens e capacitá-los/as de competências para a vivência saudável e 

responsável da adolescência. Algumas temáticas abordadas foram: Sexualidade, Bullying e Ciberbullying, 

Identidade de Género, Violência no Namoro e Adição de Substâncias. 

O Serviço de Psicologia participou também em várias Mostras da Oferta Formativa na área do Grande Porto. 

O SPO trabalha em equipa com toda a comunidade escolar e com as entidades-chave do meio. 

 

Fórum “O Ensino na Rússia” 

ISCAP recebeu entidades governamentais e 10 representantes de universidades da Rússia 

EPROMAT 
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 O ISCAP – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, em parceria com a Organização para 

a Cooperação Cultural "Rossotrudnichestvo" e a Embaixada da Federação da Rússia em Portugal organizaram, 

no dia 20 de maio de 2019, o Fórum “O Ensino na Rússia”. Este evento contou com a presença de entidades 

governamentais da Rússia e representantes de 10 universidades de renome do mesmo país. Este fórum foi 

organizado no âmbito do aniversário dos 240 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre a Rússia 

e Portugal. 

 Neste evento, recebemos a visita de 10 universidades e entidades governamentais russas. 

- Universidade Estatal M.V. Lomonosov de Moscovo; 

- Universidade de Finanças sob a égide do Governo da Federação Russa. 

- Universidade Nacional de Investigação Tecnológica - MISiS; 

- Universidade Federal de Turismo e Serviços; 

- Universidade Estatal da Indústria Alimentar de Moscovo; 

- Universidade Estatal de Pedagogia M.E. Evsevieva da Mordóvia; 

- Universidade Russa de Artes do Teatro – GITIS;  

- Universidade Estatal de Pedagogia L. N. Tolstói de Tula; 

- Universidade Estatal Geodesia e Cartografia de Moscovo; 

Os objetivos institucionais deste evento consistiram na apresentação das instituições de ensino russas ao público 

português, bem como estabelecer parcerias na área da investigação, promover o intercâmbio de estudantes e o 

intercâmbio de tecnologias educativas e científicas; divulgar informação sobre os programas educativos na 

Rússia, contribuir para manter e reforçar as relações entre a Federação Russa e a República Portuguesa. 

O ISCAP, a escola de ciências empresariais do Politécnico do Porto, dispõe de uma oferta formativa e educativa 

diversificada, especializada e orientada para a realidade empresarial. É de realçar também a ligação que o 

instituto tem com a Rússia e a língua russa uma vez que estabeleceu várias parcerias com universidades e 

institutos russos e tem uma boa relação com a Embaixada da Federação da Rússia em Portugal. 

Destacamos, ainda, a visita ao Concelho de Matosinhos onde reitores e membros do Governo da Federação 

Russa puderam vivenciar a arquitetura portuguesa, a gastronomia e costumes locais. 

 

  

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 
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 VIII Congresso Nacional das Cidades Educadoras 
 Matosinhos presente com Projeto + Literacia 

A Câmara Municipal de Matosinhos marcou 

presença no dia 17 de maio no VIII Congresso 

Nacional da rede territorial portuguesa das 

cidades educadoras, que se realizou no Centro 

de Congressos do Arade, em Lagos, no 

Algarve, entre os dias 15 e 18 de maio. A 

autarquia esteve presente no certame dando a 

conhecer o Projeto + Literacia, com a 

apresentação de uma comunicação que espelha o trabalho que tem vindo a realizar, desde 2015, com o intuito 

de promover a literacia no Concelho de Matosinhos.  

O projeto construiu um currículo próprio, adaptado à população de Matosinhos, assente em lógicas de 

flexibilização e individualização do processo de ensino e de aprendizagem, integrando, assim, os interesses e 

necessidades dos/as formandos/as. De modo complementar às sessões das áreas da linguagem e comunicação, 

matemática para a vida, tecnologia da informação e comunicação, conhecimento do mundo, o + Literacia 

trabalha também com os formandos as dimensões da cidadania e empregabilidade e as funções executivas. São 

dinamizados grupos de formação nas quatro uniões de freguesia, em locais de proximidade e estratégicos para 

a população, de modo a potenciar a adesão e a colmatar dificuldades de acesso.  

O projeto promove ainda diferentes visitas de estudo a locais de interesse que complementam o processo 

formativo, em contexto de sala de aula, e potenciam o desenvolvimento sociocultural dos formandos, 

contrariando, assim, o isolamento social. 

O +Literacia já envolveu cerca de 230 pessoas adultas e certificou 14 pessoas, com 4º ou 6º anos de escolaridade, 

através do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, em articulação com o 

Centro Qualifica da ADEIMA. Refira-se, por fim, que em setembro de 2019 o Projeto + Literacia iniciará a sua 

4ªedição. 

 

 

 

 

 

 ADEIMA 
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Matosinhos em números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FEIRA DE OFERTA FORMATIVA - ESCOLHAS COM FUTURO 2019 

9 e 10 de maio 

  Número de participantes 

Instituições com stand 40 

Jovens transportados dia 9 916 

Jovens transportados dia 10 448 

Workshops de Empregabilidade 94 

Workshop Direito à Diferença 22 

Speed Dating 381 

Total 1901 
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Vai acontecer em Matosinhos 

 

Seminário “Encontro de Boas Práticas - Um ano de AFC – Autonomia e Flexibilidade 

Curricular em Matosinhos” 

Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos 

Data: 17 julho  

Horário: 9h30 – 17h30 
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