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

ÁREAS DE INTERVENÇÃO DA AUTARQUIA

Informação 2º período lectivo 2010/2011

1. Escola a Tempo Inteiro
1.1. Componente de Apoio à Família na Educação Pré-escolar
As actividades no âmbito da componente sócio-educativa, em particular as expressões
musical, motora e dramática, têm decorrido com normalidade.
Na interrupção lectiva da Páscoa decorreram as extensões de horário nos jardins de infância
do Porto Alto, apenas frequentaram este período cerca de 12 crianças.

1.2. Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo
As AEC na Escola Nova de Porto Alto passaram a ter lugar na respectiva escola em vez de
decorrerem na EB 2, 3 de Porto Alto, o que resultou de um inquérito realizado pela
Associação de Pais e Encarregados de Educação. Os pais e encarregados de educação deram
deste modo prioridade à segurança, evitando a saída da escola que funciona em regime de
horário normal, embora esta nova situação não permita o desenvolvimento da actividade
física e desportiva em espaço adequado, tal como se verificava no Pavilhão da EB 2, 3 de
Porto Alto.

2. Refeições escolares

A Associação de pais e Encarregados de Educação de Benavente avançou com o projecto
para o transporte dos alunos que frequentam a EB 1 nº 2 de Benavente (Areias) para o
refeitório do Jardim de Infância. À semelhança do que se acontece com o transporte dos
alunos que frequentam as EB 1 de Porto Alto e são transportados para a EB 2, 3, a Câmara
suporta os encargos com os alunos de escalão A e B, na totalidade ou em 50% do valor.

3. Intervenção Cultural e Educativa
3.1. Projectos de serviço educativo
Museu Municipal
Durante este 2º período foram desenvolvidas diversas acções de serviço educativo sobretudo
com turmas de 1º, 2º e 3º ciclos, nomeadamente:
. Percursos nos núcleos históricos de Benavente (8) e Samora Correia (2), integrando ficha
de exploração;

. Percurso da Lezíria á charneca (9),
. À descoberta dos ofícios tradicionais (8);
. Um dia com um artesão, ceramista Nazaré Neves (8);
. Visita guiada à exposição Núcleo Agrícola, “Calendário Agrícola” (12)
. A cultura do arroz (10)

Bibliotecas Municipais
Continuação do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do SABE – Serviço de
apoio as Bibliotecas Escolares;
“Tapete das Histórias”, actividade dirigida a todos os jardins de infância e já requisitada
pelos jardins de infância do Agrupamento de Escolas de Samora Correia e Agrupamento de
Escolas de Duarte Lopes;
Continuação do projecto elaborado com o apoio da F.C.Gulbenkian, “Cantinhos da Leitura”,
em todos os jardins de infância.
Continuação do projecto “caixas de histórias”, dirigido aos alunos do 1º ciclo;
Apoio a actividades desenvolvidas nas escolas, nomeadamente, na vinda de escritoras.

3.2. Actividades lúdicas e de tempos livres
O programa Páscoa Activa, promovido pela Divisão de Cultura, Educação e Turismo em
articulação com o Sector de Fomento Desportivo, decorreu entre 11 e 15 de abril, tendo
como objectivo envolver crianças e jovens durante a interrupção lectiva da Páscoa,
promovendo a realização de actividades de ocupação de tempos livres, privilegiando as
actividades desportivas e culturais. Envolveu a participação de 50 crianças, entre os 6 e os
12 anos.

Dia Mundial da Criança, a proposta para este ano propõe alteração relativamente ao
modelo que tem vindo a ser implementado, actividades exteriores nas zonas ribeirinhas de
Benavente e Samora Correia. Neste sentido, propõe-se a apresentação de 2 peças de teatro
a terem lugar no Centro Cultural de Samora Correia e Cine-teatro de Benavente, dirigidas a
todas as crianças que frequentam a educação pré-escolar, 1º ciclo, creches e ensino
especial.

4. Estágios curriculares

Encontram-se a ser integrados nos vários serviços do Município, jovens que frequentam
Cursos Profissionais e de Educação Formação das EB 2,3 de Porto Alto, EB 2,3 Fernandes
Pratas e Escola Secundária, para realização de estágios curriculares.

5. Intervenções de conservação e manutenção
Início da construção do Centro Escolar de Porto Alto.

Durante o período de interrupção lectiva da Páscoa foram realizadas as seguintes
intervenções:

Centros Escolares de Benavente e Samora Correia, envolvendo os alçados que apresentavam
deficiências de obra;
Pintura das salas da escola nova de Porto Alto;

Em permanência foram realizadas pequenas intervenções de conservação nos diversos
equipamentos escolares.
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