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No compromisso político que assumimos com a População do Município 
de Ílhavo desde janeiro de 1998, está uma perspetiva humanista como 
referência base, e uma convicção de que as Pessoas são a origem e o 
destinatário principal da atividade da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), numa 
perspetiva multigeracional e numa distribuição de energia solidária, dando 
sempre uma mão mais forte às nossas Crianças.

Nesse sentido, a aposta na Educação é sempre prioritária e renovada 
a cada ano que chega, 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.

A política de Educação da CMI, transversal e integrada, concretiza-se por 
múltiplos instrumentos: nos apoios educativos, nos ATL’s e nas refeições, no 
desporto, no enriquecimento curricular, na gestão dos edifícios, na educação 
ambiental e rodoviária, na cultura, no lazer, nos serviços educativos, entre 
muitos outros.

Contudo, este trabalho constante, que tem permitido um desenvolvimento 
global e integrado do Município de Ílhavo, apenas é possível de realizar com 
a parceria constante com as Pessoas e as forças vivas existentes, num 
verdadeiro trabalho de equipa, tendo sempre como referencial principal o 
nosso maior património: as Nossas Crianças e Jovens.

Pretendemos deixar neste suplemento apenas uma pequena mostra do 
imenso trabalho realizado ao longo do último ano nesta prioritária área da 
Educação, do investimento realizado ao nível do material mas, principalmente, 
ao nível do imaterial, da estratégia seguida sempre com centralidade na 
execução do Plano Municipal de Intervenção Educativa definido para cada ano 
letivo e no respeito da Carta Educativa do Município de Ílhavo e das decisões 
do Conselho Municipal de Educação.

Por todo o trabalho de excelência realizado ao longo dos anos é merecido 
e obrigatório deixar uma palavra de grande agradecimento a todos os que 
optaram por fazer parte desta grande equipa liderada pela CMI: Orgãos de 
Gestão das Escolas, Educadoras, Professores, Assistentes Operacionais 
e Técnicos, Associações de Pais, membros do Conselho Municipal de 
Educação e todos os demais Parceiros que, num ato voluntário mas decidido, 
foram capazes de trilhar este caminho de trabalho e de sucesso, sempre em 
prol das Nossas Crianças e Jovens.

Formulamos votos de muitos sucessos para todos os que estão 
envolvidos no processo educativo e nas tarefas do ano letivo 2013/2014, 
constituindo uma Comunidade Educativa que queremos cada vez mais forte e 
capaz, apostando sempre na “Educação: a principal prioridade”.

“Educação: 
 a principal prioridade”



Balanço Ano Letivo 2012/2013
O ano letivo 2012/2013 caraterizou-se pelo regresso à tipologia de gestão municipal 

vigente até janeiro de 2010, em virtude da devolução unilateral, por parte da Câmara 
Municipal de Ílhavo, da Transferência de Competências na Área da Educação, motivada 
pelo incumprimento do Ministério da Educação e Ciência de algumas cláusulas do 
Contrato de Execução.

Contudo, esta decisão não alterou em nada a determinação da Câmara Municipal 
de Ílhavo em continuar a apostar na Educação como um dos seus eixos de atuação 
principal, mantendo um investimento forte na formação daqueles que são o Nosso Maior 
Património: as Nossas Crianças e Jovens.

Ao longo de todo o ano foram sendo desenvolvidas várias ações e iniciativas que, 
devido à sua grande aceitação por parte da Comunidade Escolar, se tornaram obrigatórias 
ao longo dos tempos, como sejam a Festa de Natal, a comemoração do Dia Mundial da 
Criança, o Projeto de Teatro Infantil ou a Ação Conhecer Portugal/Lisboa, entre muitas 
outras, estando todas devidamente ilustradas na nova página da Educação, no renovado 
site da Câmara Municipal de Ílhavo, que pode consultar em www.cm-ilhavo.pt.

Plano Municipal de Intervenção Educativa 
(PMIE)

O Plano Municipal de Intervenção Educativa (PMIE) é assumido pela CMI como 
instrumento estratégico fundamental na Intervenção Educativa Municipal. O PMIE, fruto 
da experiência de anos anteriores, e sempre com o contributo de todos os Parceiros, 
apresenta de forma clara, precisa e concisa, uma visão da Educação do Município de 
Ílhavo, fazendo a ponte entre as orientações a nível nacional e a realidade local. Em 
junho do ano passado, durante a Semana da Educação 2012, a CMI apresentou a 
toda a Comunidade Educativa o PMIE 2012/2013, subordinado ao tema anual “Terras 
e Oceanos: Lugares para Empreender”, tendo sido aprovado por unanimidade no 
Conselho Municipal de Educação. Terminado mais um ano de execução, verifica-se o 
seu cumprimento a 100%, sendo que o PMIE enquanto instrumento dinâmico de gestão 
foi ainda enriquecido com novas atividades e ações que permitiram complementar 
aprendizagens e potenciar novas experiências às nossas Crianças e Jovens, 
nomeadamente a inclusão do Projeto Ciência em Movimento, fruto de uma parceria entre 
a CIRA (Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro) e a Fábrica da Ciência Viva/
Universidade de Aveiro.

Instalações e Equipamentos
O investimento na melhoria das condições de trabalho de Crianças, Jovens, Docentes 

e Pessoal Não Docente, tem sido uma constante ao longo dos anos, ficando o mandato 
autárquico 2009/2013 marcado pelo maior investimento de sempre na construção de 
novos edifícios escolares no Município de Ílhavo.

Neste sentido encontram-se em pleno funcionamento os cinco novos Centros Escolares 
– Senhora do Pranto, Vale de Ílhavo, Coutada, Légua (Agrupamento de Escolas de Ílhavo) 
e Santa Maria Manuela (Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré), construídos e 
apetrechados na sequência de um elevado investimento da CMI, de cerca de 10 milhões 
de Euros.

Decorrente das transformações económicas instituídas neste último ano a CMI continua 
a aguardar a disponibilização de Fundos Comunitários para a prossecução dos seus 
objetivos de modernização do seu Parque Escolar, dando seguimento à concretização da 
Carta Educativa do Município de Ílhavo.

A aposta nas novas tecnologias da informação e comunicação foi sentida em todos 
os estabelecimentos de ensino do Município, através da renovação de todo o parque 
informático existente. Com um investimento na ordem dos 500.000,00 Euros a CMI 
adquiriu e instalou 42 quadros interativos (abrangendo 50% das salas de do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico) e equipou todas as escolas com um total de 264 computadores portáteis, 
permitindo assim o trabalho em contexto de sala de aula, numa lógica de um computador 
por cada dois alunos.

A par destes equipamentos foram ainda disponibilizados nos vários estabelecimentos 
de ensino cerca de 114 computadores fixos e 18 impressoras multifunções para uso pela 
Comunidade Escolar de forma partilhada, no sentido de uma rentabilização e otimização 
dos recursos informáticos.
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Parcerias
A Câmara Municipal de Ílhavo investe na Educação e acredita no Sucesso Educativo 

das Crianças e Jovens do Município. Assumindo claramente a profunda crença de que 
excelentes resultados só são possíveis através de um trabalho de exigência e de rigor, 
destaca a qualidade das parcerias que foram sendo estabelecidas e fortalecidas, ao longo 
dos anos, com os vários elementos da Comunidade Educativa: Órgãos de Gestão das 
Escolas, Docentes de todos os Ciclos de Ensino, Associações de Pais, Associações em 
geral, Funcionários do Município de Ílhavo, nomeadamente os Docentes das Atividades de 
Enriquecimento Curricular, Instituições Particulares de Solidariedade Social, CFAECIVOB, 
entre outras.

O trabalho de equipa e de proximidade diária tem permitido resolver, em tempo útil, 
todos os problemas que vão surgindo nesta área de carácter tão dinâmico que é a 
Educação, destacando-se a resolução, em tempo recorde, de todos os problemas 
criados com o temporal do dia 19 de janeiro de 2013, permitindo o normal regresso às 
aulas em todos os Estabelecimentos de Ensino, bem como a participação ativa por parte 
da CMI no processo de Agregação de Escolas vivido no Município de Ílhavo, no passado 
ano.

Associações de Pais e 
Componente de Apoio à Família

A dinâmica de desenvolvimento e prestação da Componente de Apoio à Família tem, no 
Município de Ílhavo, uma filosofia de proximidade à Comunidade e em especial à Família, 
sendo prestada pelas Associações de Pais dos Jardins de Infância e Escolas de 1.º Ciclo 
de Ensino Básico do Município. 

As Associações de Pais apresentam-se como parceiros fundamentais da CMI na 
Política Municipal de Educação, destacando-se a sua gestão do serviço de almoço, 
de serviços de atividades de tempos livres e também ao nível da gestão das AEC’s, 
nomeadamente na assunção da oferta da Atividade Lúdico-Expressiva, num mecanismo 
de cooperação original e de elevada qualidade e eficiência, cada vez mais reconhecido 
interna e externamente ao Município.       

As parcerias formais assumidas entre a CMI e cada uma das Associações de Pais, 
das quais fazemos um balanço muito positivo, são o selo de garantia da importância do 
seu papel, sempre em articulação com os vários agentes educativos, representando um 
investimento da CMI, para o ano letivo 2012/2013, de 234.650,00 Euros.

O reforço na aposta na política de apoio às Associações de Pais do Município, mesmo 
em tempos de crise, teve em vista a concretização, com destacada qualidade, dos 
seus planos de atividades centrados no objetivo de melhorar as condições de educação 
e ensino das Crianças do Município, numa aposta clara de investimento na área da 
Educação, resultando numa mais-valia para as Crianças, para os Pais, a Escola e para a 
Comunidade Escolar em geral.

Refeições
A gestão do fornecimento de refeições escolares foi mantida com elevada qualidade, 

mantendo a CMI a gestão das cozinhas das três Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclos do 
Município, para além da cozinha central localizada nos Armazéns Gerais da CMI.

Ao longo do ano letivo 2012/2013 foram fornecidas cerca de 323.855 refeições 
escolares, muitas das quais servidas a custo a zero, ou a metade do seu valor, a várias 
Crianças de Jardim de Infância e 1.º Ciclo beneficiárias de Subsídio Escolar de Escalão A 
e Escalão B, respetivamente, atribuído pela CMI.

Com o objetivo de monitorizar a qualidade do Serviço foi implementado um 
Questionário de Avaliação de Refeições, preenchido diariamente, numa plataforma on-
line, pelas Associações de Pais, permitindo a comunicação direta, nesta matéria, entre 
as Associações de Pais, a Câmara Municipal de Ílhavo e a Empresa responsável pela 
confeção das refeições, sendo assim possível fazer, no menor tempo possível, os ajustes 
necessários à melhoria do serviço.

Apoio ao Processo Educativo
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 (CMI), um subsídio 
para expediente e Limpeza, de modo a fazer face às suas despesas.

Desde 1999, a CMI utiliza como critério para a atribuição das verbas para expediente 
e limpeza, o número de crianças por Estabelecimento de Ensino, criando para o efeito 
vários escalões diferentes, introduzindo mais justiça na afetação dos meios financeiros, 

Num investimento anual de cerca de 25.000,00 Euros, este é um importante apoio para 
o dia a dia dos vários estabelecimentos de ensino.

A Ação Social Escolar é, igualmente, uma das competências que a CMI assume com 
grande espirito de solidariedade e empenho para com os mais desfavorecidos, sendo da 
sua responsabilidade a atribuição de subsídios de estudo às Crianças cujos agregados 
familiares apresentem baixos rendimentos.

De ano para ano, a CMI tem apostado numa intervenção mais direta da sua equipa da 
Acão Social na gestão dos auxílios económicos, assumindo um papel mais interventivo 
em todo o processo, nomeadamente no acompanhamento e cruzamento de informação 
relativamente a alguns agregados familiares mais complexos, potenciando dessa forma 
um apoio mais direto e estruturante, através dos mecanismos existentes no Fundo 
Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, com grande articulação com o 
serviço de Atendimento Social Integrado.



Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC)

Ao longo do ano letivo de 2012/2013 a Câmara Municipal de Ílhavo tem gerido as 
Atividades de Enriquecimento Curricular, propiciando aos Alunos do 1.º Ciclo do Município 
sessões de Atividade Física e Desportiva, Inglês e Música, bem como Atividades Lúdico-
Expressivas em estreita colaboração com as Associações de Pais.

Atividades de especial destaque como o DesportÍlhavo, a Minha Sinfonia (nas suas 
quatro fantásticas apresentações ao público,) a ação Música na Escola, com a parceria da 
Orquestra Filarmonia das Beiras, e a Semana do Inglês “English Speaking Week”, são já 
marcos amplamente divulgados e ansiosamente esperados por Crianças e Comunidade 
Educativa.

Mas não só destas atividades vivem as AEC no Munícipio de Ílhavo que procuram 
aproximar o mais possível as suas unidades temáticas às características muito próprias 
de um Município banhado por Ria e Mar, com tradições também ligadas ao desporto, 
nomeadamente ao Basquetebol, não ficando, no entanto, esquecidas, a comemoração de 
datas especiais.

Assim, projetos como a Canoagem na Escola, a introdução à Vela, o Encontro de 
Minibasquete, as comemorações do Halloween, Natal e Páscoa, entre outras, contam 
com a participação e empenho de todos, aproximando as Crianças e os seus Pais, das 
tradições locais, estimulando-as a aprender com momentos pedagógicos mas também 
lúdicos e de convívio.

Programa de Apoio a Projetos Educativos 
(PAPE)

O Programa de Apoio a Projectos Educativos (PAPE), da Câmara Municipal de 
Ílhavo, surgiu no ano de 2002 e tem por objectivo o incentivo ao desenvolvimento e 
implementação de projectos que possibilitem uma melhoria efetiva da qualidade da 
Educação no Município.

Ao longo das suas 11 edições, e no seguimento da grande adesão que tem tido, a 
CMI tem renovado a sua aposta nesta área, incentivando a criatividade e entusiasmo de 
professores e alunos, que todos os anos se esforçam por apresentar propostas inovadoras 
que vão de encontro às suas necessidades ou aspirações, tendo sido já apoiados 174 
projetos (18 de Jardim de Infância, 25 de 1.º Ciclo de Ensino Básico, 12 em associação (JI 
e EB1), 73 de 2.º e 3.º Ciclo de Ensino Básico e 46 de Ensino Secundário), representando 
um investimento monetário total, por parte da CMI, de 195.428,00 Euros.

Serviço Educativo Municipal de Ílhavo 
(SEMI)

O ano letivo 2012/2013 fica igualmente marcado pela consolidação do SEMI (Serviço 
Educativo Municipal de Ílhavo), o qual permitiu gerir, articular e integrar toda a oferta 
dos serviços educativos dos vários Espaços Municipais (Museu Marítimo de Ílhavo e 
Navio Museu Santo André, Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré, Escola 
Municipal de Educação Rodoviária, Centro de Educação Ambiental, Biblioteca Municipal 
de Ílhavo e respetivos pólos de leitura) e, mais recentemente, o Centro de Documentação 
de Ílhavo) de forma harmoniosa, rentabilizando recursos, nomeadamente os transportes, 
orientando cada ano de escolaridade para determinados conteúdos pré-definidos com os 
Agrupamentos de Escolas do Município. É um dos objetivos principais da CMI garantir que 
todas as Crianças do 1.º CEB do Município tenham a oportunidade de visitar, pelo menos 
uma vez, os Espaços existentes, tendo-se verificado que, no presente ano letivo, cerca de 
90% das turmas participaram em atividades, projetos ou programas propostos pelo SEMI.

Programas e Iniciativas 2013/2014
Considerando que o arranque do ano letivo 2013/2014 coincide com as Eleições 

Autárquicas, a CMI decidiu promover durante o mês de junho de 2013 mais uma 
Semana da Educação, com o objetivo de promover um balanço do trabalho realizado e 
concentrando uma série de atividades caraterísticas do final do ano letivo.

Contudo, a Semana da Educação 2013 não incluiu a habitual apresentação do 
Plano Municipal de Intervenção Educativa para o ano seguinte, por razões políticas 
óbvias. No entanto, existem matérias e ações que a CMI considera prioritárias para o 
ano letivo 2013/2014 que, pela sua importância e relevância, são assumidas desde já, 
nomeadamente:

- Componente de Apoio à Família, em parceria com as Associações de Pais; 
- Gestão das cozinhas das EB 23 e cozinha central do Município; 
- Projeto de Iniciação à Natação; 
- Manutenção do funcionamento do Serviço Educativo Municipal de Ílhavo (MMI, 

NMSA, EMER, CCI, CCGN, CEA, BMI); 
- Transportes Escolares dos Alunos do 2.º e 3.º ciclos;
- Cedência do autocarro CMI aos Jardins de Infância com uma periodicidade 

bimensal;
- Gestão da Ação Social Escolar/ Atribuição dos Subsídios de Estudo; 
- Atribuição de Subsídios Expediente e Limpeza aos vários Estabelecimentos de 

Ensino;
- Concretização das Ações já programadas relacionadas com a parceria CIRA/Fábrica 

da Ciência Viva.

A CMI está a preparar o arranque do ano letivo 2013/2014 com toda a dedicação e 
empenho, de forma a propiciar a TODOS (Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, Pais e 
Crianças e Jovens) todas as condições para que 2013/2014 seja um ano repleto de sucessos.
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