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Parque Escolar do Município de Ílhavo
Os Cinco novos Centros Escolares
O ano lectivo de 2010/2011 marca o início de
uma nova etapa na gestão da Educação e do Parque Escolar do Município de Ílhavo, com a entrada

em funcionamento de cinco novos Centros Escolares, fruto de uma vaga de investimento utilizando os Fundos Comunitários do Programa Opera-

Centro Escolar Santa Maria Manuela (Cale da Vila, Gafanha da Nazaré)

cional da Região do Centro – Mais Centro. Desta
forma, as antigas Escolas Básicas de 1.º Ciclo da
Sr.ª do Pranto (Ílhavo), da Cale da Vila (Gafanha
da Nazaré), Coutada, da Presa/Légua e de Vale de
Ílhavo deram lugar, este ano, a cinco novos Centros Escolares, numa importante intervenção de
qualiﬁcação do Parque Escolar do Município de
Ílhavo, um dos principais vectores da Carta Educativa, homologada em Outubro de 2007.

Centro Escolar da Nossa Senhora do Pranto

Números e Datas:
- Investimento total: cerca de 10 milhões de Euros;
- Financiamento dos Fundos Comunitários do QREN/Mais Centro 2007/2013: cerca de 70% do
valor total;
- Data da Abertura dos Concurso Públicos: 15 de Setembro e 26 de Dezembro de 2009;
- Adjudicação das Obras de Construção e Ampliação: 22 de Dezembro de 2008 e 16 de Março de
2009
Valências Disponíveis:
- Pré-Escolar (com excepção do CE de Vale de Ílhavo);
- 1.º Ciclo do Ensino Básico;
- ATL/Cantina.

Centro Escolar da Légua

Capacidade/Oferta Escolar total:
- 7 Salas de Pré-Escolar (50 m2 cada), num total de 175 Crianças (25 por Sala);
- 24 Salas de 1.º Ciclo (50 m2 cada), num total de 600 Alunos (25 por Sala).
Restantes Espaços Físicos contemplados nos Edifícios:
- Salas de Expressão Plástica;
- Sala de Professores;
- Biblioteca;
- Sala Polivalente;
- Refeitório ( com Copa);
- Parque Infantil;
- Recreio Coberto;
- Polidesportivo;
- Espaço Aventura (recreio com várias áreas de actividade);
- Sanitários M/F, para Portadores de Deﬁciência e Adultos.

Centro Escolar da Coutada

Centro Escolar de Vale de Ílhavo

Outras Características – Modernidade, Conforto e Eﬁciência Energética:
- Equipamento informático em todas as Salas e Bibliotecas (computadores ﬁxos, computadores
portáteis, quadros interactivos e impressoras multifunções);
- Sistema de Domótica (controlo automático da luminosidade nos espaços);
- Isolamento térmico e acústico dos tectos, paredes e janelas (também com vidros com protecção
solar e sistema de “black out”);
- Ventilação natural;
- Uso de lâmpadas de baixo consumo;
- Sensores de presença para activação de luz eléctrica;
- Painéis Fotovoltaicos;
- Sistema de Reutilização das águas residuais para lavagem de loiças e sistema de rega exterior.
Datas Inaugurações:
- Centro Escolar da N.ª Sr.ª do Pranto (Ílhavo): 5 de Outubro
- Centro Escolar Santa Maria Manuela (Cale da Vila, Gafanha da Nazaré): 27 de Setembro
- Centro Escolar da Coutada: 28 de Setembro
- Centro Escolar da Légua: 1 de Outubro
- Centro Escolar de Vale de Ílhavo: 29 de Setembro
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Arranque Ano Lectivo
2010/2011

Oferta AEC’s e Projecto de Iniciação à Natação

O início de cada ano lectivo é sempre um momento de grande satisfação, por se iniciar mais
uma etapa na vida de milhares de Crianças e Jovens do Município de Ílhavo, tendo como objectivo principal a sua boa aprendizagem e formação,
pelo trabalho de Proﬁssionais de Educação e de
Pais, numa aposta de crescimento e valorização
individual e comunitária.
Nesse sentido, a aposta da Educação é sempre
renovada, com a criação de mais e melhores condições de trabalho para que todos, Proﬁssionais
da Educação e Alunos, possam atingir índices de
sucesso e realização pessoal elevados.

Em 2010/2011, a Câmara Municipal de Ílhavo manterá a oferta das Actividades de Enriquecimento
Curricular (AEC’S) para todos os Alunos do 1.º Ciclo, apostando nas sessões de Actividade Física e
Desportiva (com duração de 90 minutos) nos Pavilhões Municipais, assumindo a Câmara Municipal os
encargos com o transporte e todo o material necessário para a prática desportiva.
Ao longo deste ano, a Câmara Municipal de Ílhavo apostará também na dinamização da “Cultura de
Mar e das Actividades Náuticas”, a qual será explorada nas várias áreas das AEC’s, potenciando dessa
forma a nossa Cultura e as condições naturais existentes no Município.
Tendo em vista uma maior e melhor articulação entre todos os intervenientes, para o ano lectivo
2010/2011 será criado um Regulamento das Actividades de Enriquecimento Curricular e deﬁnida
uma metodologia para propiciar uma maior e ainda melhor articulação horizontal e vertical entre todos
os proﬁssionais envolvidos, de modo a que as aprendizagens sejam partilhadas e haja, de facto, um
trabalho de grupo.
As acções pontuais também irão acontecer, com especial destaque para a participação no Grande
Prémio de Atletismo da Rádio Terranova, o Encontro de Minibasquete, o Encontro Minigolfe em Família
e a realização de mais uma edição do projecto “A Minha Sinfonia”. Para além destas iniciativas, manter-se-á a aposta na dinamização de actividades náuticas ao nível da Actividade Física e Desportiva.
Para além das Actividades de Enriquecimento Curricular, e ao nível do Desporto Escolar, a Câmara
Municipal de Ílhavo dirige, à população do Pré-Escolar público e privado do Município, o Projecto de
Iniciação à Natação, com a possibilidade de cada Jardim de Infância poder usufruir de duas sessões
semanais de natação completamente gratuitas nas Piscinas Municipais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré. Este Projecto termina no ﬁnal do ano lectivo com a realização do Festival de Natação do Município
de Ílhavo, onde as Crianças exibem o seu trabalho a familiares e amigos.

PAPE 2010/2011

O PMIE 2010/2011

Com o objectivo de incentivar a implementação
e o desenvolvimento de projectos que possibilitem
uma melhoria efectiva da qualidade da educação
nos Estabelecimentos de Ensino, a Câmara Municipal de Ílhavo lançou, em 2002, a primeira edição do Programa de Apoio a Projectos Educativos
(PAPE).
Atendendo à grande adesão por parte dos Estabelecimentos de Ensino às sete edições já realizadas do PAPE, e considerando os objectivos
estabelecidos para esta iniciativa, a Câmara Municipal de Ílhavo manterá este Programa no ano
lectivo 2010/2011, lançando o desaﬁo aos Estabelecimentos de Ensino para elaborarem projectos que privilegiem temáticas relacionadas com a
Cidadania, o Ambiente e a Cultura do Mar.

A Câmara Municipal de Ílhavo, após o trabalho de audição dos seus Parceiros na gestão da
Educação no Município de Ílhavo apresentou publicamente, no passado dia 23 de Junho, o Plano
Municipal de Intervenção Educativa (PMIE) para
o ano lectivo 2010/2011, após a sua aprovação,
por unanimidade, no dia anterior, pelo Conselho
Municipal de Educação.
Este cronograma, novo na sua deﬁnição, aprovação e apresentação (no âmbito da Semana da
Educação 2010, que decorreu de 16 a 23 de Junho), é uma das primeiras notas de uma reforma
na gestão da política municipal de Educação que
se inicia neste ano lectivo de 2010/2011.
Pretendendo ser um documento de intervenção,
estruturante, dinâmico e não estanque, propiciador e gerador de boas decisões e fonte de interligação entre parceiros, o PMIE 2010/2011 integra
um vasto conjunto de acções de diferente tipologia,
num misto da manutenção da boa tradição e de
novas apostas, com destaque para o novo regime
de apoio social (ao abrigo do novo Regulamento e
Fundo Municipal) e de um programa de promoção
da “Cultura do Mar e das Actividades Náuticas”,
tema do ano e da nova Agenda Escolar.
Consulte o PMIE 2010/2011
www.cm-ilhavo.pt
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Parque Informático
Consciente da importância das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação na aprendizagem escolar, a Câmara Municipal de Ílhavo realizou um investimento de cerca de 500 mil Euros
na renovação de todo o equipamento informático
nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo do
Município, dotando-os de todas as capacidades
para uma efectiva utilização e rentabilização destas tecnologias.
Este investimento contempla a aquisição de 42
quadros interactivos, os quais correspondem a
50% das salas de aula do 1.º Ciclo, bem como a
aquisição de baterias de computadores portáteis
(264 no total) que permitirão que os Alunos possam trabalhar em contexto de sala de aula, numa
lógica de um computador por cada dois alunos.
Para além dos equipamentos já referidos, serão
também colocados à disposição uma série de
computadores ﬁxos (114) e impressoras laser (18)
em locais estratégicos nos vários Estabelecimentos de Ensino, nomeadamente nas Bibliotecas e
Salas de Jardim de Infância, sendo que a cobertura será efectuada a 100%.

Programa Municipal
de Bolsas de Estudo
O Programa Municipal de Bolsas de Estudo,
criado em 1999, surge no âmbito do compromisso assumido pela Câmara Municipal de Ílhavo de
incentivo ao aumento do número de Jovens que
prosseguem os seus estudos e formação após a
conclusão do ensino escolar obrigatório, combatendo a barreira económica que muitas vezes impossibilita a sua concretização.
Materializado na comparticipação dos encargos
escolares aos estudantes mais carenciados (Jovens residentes no Município há mais de um ano,
com idade não superior a 25 anos, que não tenham
reprovado nos últimos três anos lectivos, salvo
por motivos de saúde, devidamente comprovados,
e cujo agregado familiar possua um rendimento
mensal que não ultrapasse o limite estabelecido),
este Programa procura promover a sua formação
e a valorização pessoal, tendo ainda como complemento a participação dos bolseiros em várias
actividades extra-curriculares com interesse para
a Comunidade, num total de 75 horas.

Apoios ao Processo Educativo:
Verbas para Expediente e Limpeza e Comunicações
Subsídios de Estudo
Associações de Pais
1. Verbas para Expediente e Limpeza e Comunicações
Para o seu normal funcionamento, todos os Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo
do Ensino Básico recebem, da Câmara Municipal de Ílhavo, um Subsídio para Expediente e Limpeza
e outro para Comunicações, de modo a fazer face às suas despesas. Para o ano lectivo 2010/2011, a
Câmara Municipal manterá os mesmos critérios para atribuição de Subsídios para Expediente e Limpeza e Comunicações, sendo efectuada a transferência da primeira tranche para os Agrupamentos de
Escola, referente a 50 % do valor total, durante o mês de Outubro, sendo a os outros 50% transferidos
em Fevereiro de 2011.
2. Subsídios de Estudo
A Acção Social Escolar é uma das competências das Autarquias ao nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico, sendo da sua responsabilidade a atribuição de subsídios de estudo às Crianças cujos agregados
familiares apresentem baixos rendimentos. Para o presente ano lectivo a Câmara Municipal de Ílhavo
manterá os dois escalões de subsídio atribuído (A – 50 euros e B – 30 euros), de forma a dar resposta
às novas exigências do Ministério da Educação, nomeadamente no que concerne aos apoios a ceder ao
nível do fornecimento de refeições aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Esta medida reaﬁrma a Política Social adoptada pela Câmara Municipal Ílhavo no apoio aos mais
carenciados do Município, sendo que os valores em causa neste apoio são superiores em 9% aos 35%
deﬁnidos pelo Governo em despacho de 14 de Setembro de 2010.
3. As Associações de Pais
Ao nível do Município de Ílhavo, as Associações de Pais têm mantido o seu espaço de intervenção
na Escola, com níveis de qualidade que consideramos muito bons, nomeadamente no que respeita ao
desenvolvimento de actividades de animação e dinamização de projectos com as Escolas e os Jardins
de Infância, cabendo o destaque mais especial para a gestão dos serviços de Apoio à Família, nomeadamente os Serviços de Almoço e de Actividades de Tempos Livres.
Para o presente ano lectivo, a Câmara Municipal de Ílhavo continua apostada em manter e fortalecer
as relações de parceria com as Associações de Pais, na procura de índices de qualidade cada vez mais
elevados, e que se traduzam em benefícios directos para as nossas Crianças e para toda a Comunidade Escolar do Município. Nesse sentido, serão desenvolvidos todos os trabalhos preparatórios para
o estabelecimento dos Acordos de Cooperação 2010/2011, devendo todo o processo estar concluído
durante o primeiro período lectivo, numa nova lógica de ﬁnanciamento dos planos de actividades das
várias Associações de Pais.

A Educação representa um dos pilares base da
constituição de cada indivíduo enquanto agente
do desenvolvimento das sociedades, sendo o Programa Municipal de Bolsas de Estudo uma aposta que a Câmara Municipal de Ílhavo pretende
sempre renovada.
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Serviços Educativos

Novas Competências na área da Educação

Ao longo dos últimos nove anos, a Câmara Municipal de Ílhavo criou um conjunto de equipamentos de relevância particular para a promoção
cultural e formação integral do Cidadãos, dando
um especial cuidado à sua utilização pela Comunidade Educativa.
O (renovado) Museu Marítimo de Ílhavo (Outubro 2001), o Centro de Educação Ambiental
(Março 2003), a Escola Municipal de Educação
Rodoviária (Março 2004), a Biblioteca Municipal
de Ílhavo (Setembro 2005), o Centro Cultural de
Ílhavo (Março 2008) e o Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (Junho 2010) são estruturas únicas que a Câmara Municipal de Ílhavo pretende
rentabilizar, nomeadamente pela maximização da
sua utilização. Nesse sentido, a aposta para o ano
lectivo de 2010/2011 vai no sentido de direccionar cada área de intervenção para níveis etários
especíﬁcos mantendo, como vem sendo hábito,
a possibilidade de utilização de todos os equipamentos por qualquer grupo etário, oferecendo, em
permanência, recursos e capacidades para que a
formação e a qualidade do ensino das Crianças
do Município sejam factores de desenvolvimento
crescente.

A Educação continua a ser uma aposta prioritária da Câmara Municipal de Ílhavo no âmbito de uma
estratégia de desenvolvimento que estamos a concretizar no Município de Ílhavo, com centralidade nas
Pessoas, continuando a realizar mais e melhor pela Nossa Terra e colocar em primeiro lugar o mais
valioso dos nossos Patrimónios: as Nossas Crianças.
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Ílhavo assumiu em plena condição a Transferência de Competências na área da Educação, em Janeiro de 2010, passando a gerir o Pessoal Não Docente dos
Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar, 1.º Ciclo e 2.º e 3.º Ciclos, a gestão dos edifícios das Escolas
do 2.º e 3.º Ciclos, bem como as Actividades de Enriquecimento Curricular (competência já executada
desde a sua introdução).
Estamos também determinados em conseguir neste ano lectivo a consolidação das novas competências da Câmara Municipal de Ílhavo na área da Educação, na gestão do Pessoal Não Docente, das
Cantinas e dos Edifícios das EB 2,3, esperando do Ministério da Educação o total cumprimento do
Acordo assinado.
O recrutamento de quinze Assistentes Operacionais e de dois Técnicos Superiores de Educação, bem
como a gestão das três cozinhas/refeitórios das Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclos, são alguns dos
exemplos dessas novas competências que, em parceria com os vários Órgãos de Gestão, tentaremos
gerir com maior eﬁciência e eﬁcácia.

Escola Básica 2,3 José Ferreira Pinto Basto (Ílhavo)

Escola Básica 2,3 da Gafanha da Nazaré

Centro de Educação Ambiental/Ecocentro Municipal

Museu Marítimo de Ílhavo

Escola Básica 2,3 da Gafanha da Encarnação

Agenda Escolar 2010/2011
Escola Municipal de Educação Rodoviária

Biblioteca Municipal de Ílhavo

Centros Culturais de Ílhavo e Gafanha da Nazaré

O arranque de cada Ano Lectivo ﬁca habitualmente marcado com
a entrega da “Agenda Escolar”, servindo para dar nota, em primeiro
lugar, do desejo da Câmara Municipal de Ílhavo de um bom ano para
todos, com trabalho e sucesso, na boa formação das nossas Crianças
e Jovens e na boa realização dos proﬁssionais da Educação.
A “Agenda Escolar 2010/2011” (publicada pelo oitavo ano consecutivo) tem como temática a “Cultura do Mar e das Actividades Náuticas”,
muito em especial nas suas vivências mais ligadas ao Município de Ílhavo, onde o MAR se apresenta como um elemento e um património transversal à nossa História, Tradições e Cultura. Para além de tudo aquilo que
habitualmente encontramos numa agenda, é igualmente possível encontrar
nesta Agenda Escolar um vasto conjunto de informações e conselhos úteis,
assim como as iniciativas dinamizadas pela Câmara Municipal e direcionadas
ao público mais jovem.
Com o apoio de um conjunto de entidades privadas que patrocinam esta edição, a Agenda Escolar
2010/2011 é distribuída a todos os Educadores, Professores e Pessoal Não Docente, e aos Alunos do
2o, 3o Ciclo e Secundário, os principais destinatários desta iniciativa, aos quais renovamos o desaﬁo
de participarem connosco na construção de mais e melhor Município de Ílhavo.
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