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

ÁREAS DE INTERVENÇÃO DA AUTARQUIA

Informação início ano lectivo 2012/ 2013

1. Rede Escolar pré escolar e 1º ciclo:

Grau de Ensino

Estabelecimentos

Turmas

Alunos

Pré-escolar

12

30

680

1º Ciclo

9

60

1358

Relativamente ao pré-escolar os alunos que ainda não se encontram colocados são crianças
que apenas cumprirão os 3 anos após 15 de setembro, e que após esta data terão vaga nos
estabelecimentos de educação pré-escolar;

2. Transportes escolares
Circuito em carreira pública, incluindo os circuitos de Porto Alto/Arados e Vila Nova de Santo
Estêvão;
Circuito de aluguer (táxis)
Continuação de circuitos municipais.

3. Refeições escolares
Adjudicação em regime de confecção local de todas as refeições escolares de pré-escolar e
1º ciclo, mantendo os 2 centros de produção já existentes, designadamente a Cantina do
Centro Escolar de Benavente e a Cantina de Porto Alto.

4. Escola a tempo inteiro
4.1. A Componente sócio-educativa e de apoio à família na educação préescolar
Inicio das actividades integrando a programação das expressões musical, motora e dramática
com os seguintes técnicos: Tiago Fernandes, Sofia Albuquerque, Luísa Fonseca Luís, João
Paulo Silva, Daniel Alexandre, Ecaterine Secu e Ana Luísa Caniço.
4.2. Actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico
Continuidade do programa de acordo com o modelo já adoptado anteriormente:
Agrupamento de Escolas Duarte Lopes
Sociedade Filarmónica Benaventense, secção “Academia de Música” – Centro Escolar
de Benavente, EB 1 nº 2 de Benavente, EB 1 de Barrosa e EB 1 de Foros da Charneca.

Centro de Bem Estar Social de Santo Estêvão – EB 1 de Santo Estêvão
Agrupamento de Escolas de Samora Correia
Associação para o Desenvolvimento Integrado da Criança – Centro Escolar de
Samora correia
Sociedade Filarmónica União Samorense – EB 1 das Acácias
Agrupamento de Escolas de Porto Alto
Associação Recreativa do Porto Alto

5. Intervenção Cultural e Educativa
•

Programação de Serviço Educativo

Programa de serviço educativo, conjunto de actividades propostas no âmbito do Museu
Municipal, Bibliotecas Municipais e animação cultural, dirigido especificamente às escolas, em
fase de elaboração;
•

Projeto + Lezíria 2013

Setor de Fomento desportivo
À semelhança do ano de 2011 e 2012, a CIMLT apresenta em conjunto com os 11 municípios
associados o projeto + Lezíria 2013.
O Projeto MAIS Lezíria nasceu da vontade da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e
dos seus Municípios associados, entre os quais o Município de Benavente e visa reunir toda a
população da Lezíria num grande convívio desportivo, onde o principal objetivo é a promoção
de vida saudável.
Serão realizadas atividades desportivas em todos os Municípios, sendo a sua organização da
responsabilidade das Câmaras em parceria com a CMILT. Neste sentido, propõe-se a
realização local de provas de Atletismo para o 1º Ciclo e o Aquatlo (corrida e natação) para
o 2º Ciclo, sendo os melhores atletas convidados para representar o município de Benavente
na prova final.
O Setor do Fomento Desportivo em parceria com a divisão de educação da Câmara Municipal
de Benavente vem solicitar aos vários agrupamentos de escolas do município a possibilidade
de se realizar as seguintes atividades no ano letivo de 2012/2013:
- Alunos do 2º e 3º Ciclo – prova de Aquatlo;
- Alunos do 1º Ciclo – provas de Atletismo, sendo as turmas do 3º e 4º ano convidadas a
realizar as provas no complexo desportivo dos Camarinhais;
•

Projeto no âmbito da Educação para a saúde (Nome a definir)

Setores de Fomento Desportivo e Educação
Em articulação com o setor de fomento desportivo, pretende-se fazer um estudo que permita
traçar um perfil dos alunos das Escolas de 1º ciclo do concelho de Benavente no que se
refere ao Índice de Massa Corporal (IMC), na sua relação com a prática desportiva e com os
hábitos alimentares.
Conhecimento da população escolar do 1º ciclo do concelho de Benavente, no que diz
respeito:

Prática desportiva;
Hábitos Alimentares;
Presença de excesso de peso ou obesidade;
Relacionamento entre hábitos alimentares / prática desportiva e excesso de peso ou
obesidade;
Futura intervenção a nível escolar com vista à aquisição de hábitos alimentares saudáveis e
de aumento da prática desportiva.
•

“Saber estar… saber comer”

Continuação do projeto “Saber estar… saber comer”, dirigido aos alunos do 1º ciclo que tem
como objetivos centrais sensibilizar para a preocupante existência de um grande desperdício
nas refeições escolares, uma vez que muitos alunos comem de forma claramente deficiente
no período do almoço e para os comportamentos adequados que deverão ser adoptados nos
refeitórios escolares. O projeto envolve ações com alunos, pais e pessoal não docente.
•

A Escola somos nós

É A ESCOLA UMA PRIORIDADE?
Integrado no Projeto “A Escola somos Nós” dirigido a toda a comunidade educativa e, em
particular, aos pais e encarregados de educação, propõe-se que ao longo do 1º período letivo
seja desenvolvida a 3ª fase tendo como enfoque “É a escola uma prioridade?

6. Intervenções de conservação e requalificação do parque escolar
No período de férias letivas foram realizadas diversas intervenções de conservação e
manutenção nos diversos equipamentos escolares de acordo com o levantamento de
necessidades realizado em Junho.
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