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

ÁREAS DE INTERVENÇÃO DA AUTARQUIA

Informação início ano lectivo 2009/ 2010

1. Rede Escolar – nº de alunos a frequentar cada um dos níveis de ensino:
Grau de Ensino

Estabelecimentos

N.º Alunos

Pré-escolar

11

620

1º Ciclo

11

1424

2º ciclo

717

2º e 3º Ciclos
3º ciclo
Secundário

3

976

1

Total

26

Abertura dos Centros Escolares de Benavente e Samora Correia.
Encerramento para intervenção de requalificação das EB 1 nº 1 de Benavente e EB da Fonte
dos Escudeiros

2. Transportes escolares
Adjudicação de dois dos circuitos de transporte camarário, à semelhança do definido a partir
do 3º período do ano lectivo anterior.
Agendar reunião para marcação de visitas de estudo para pré-escolar e 1º ciclo

1. Escola a tempo inteiro
1.1. 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, Cândida Ramos dos Santos,
Luísa Fonseca Luís, João Paulo Silva, Daniel Alexandre, Ecaterine Secu e Ana Luísa Caniço.
1.2. Actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico
Continuidade do programa de acordo com o modelo já adoptado anteriormente, embora com
alterações que resultam da abertura dos novos Centros Escolares.
Agrupamento de Escolas Duarte Lopes
Sociedade Filarmónica Benaventense, secção “Academia de Música” – Centro Escolar
de Benavente e EB 1 nº 2 de Benavente
Centro de Bem Estar Social de Santo Estêvão – EB 1 de Santo Estêvão, Barrosa,
Foros da Charneca e Foros de Almada

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

Locais onde decorrem as Actividades de Enriquecimento Curricular:
Estabelecimento de
ensino
Centro Escolar de
Benavente
EB 1 nº 2
Benavente
EB 1 Barrosa

EB 1 Foros de
Almada
EB 1 Foros da
Charneca

Espaços escolares utilizados

Escola

Escola

Escola

Espaços não escolares utilizados
Pavilhão e Piscina Municipal de
Benavente
Piscina Municipal de Benavente

Piscina Municipal de Benavente,
Pavilhão Municipal da Barrosa
Piscina Municipal de Benavente,

Escola

Pavilhão Municipal de Santo Estêvão,
Centro Social de Foros de Almada

Escola

Piscina Municipal de Benavente,
Pavilhão Municipal da Barrosa
Piscina Municipal de Benavente,

EB 1 Santo Estêvão

Escola

Pavilhão Municipal de Santo Estêvão,
Instalações do Projecto Animar para
Intervir
Pavilhão da EB 2, 3 Fernandes Pratas e

Centro Escolar de
Samora Correia

Piscinas Municipais
Escola

Sede da Sociedade Filarmónica União
EB 1 Acácias

EB 1 Porto Alto

Escola ( 3 horários em
regime normal)

EB 2, 3 de Porto Alto

Samorense, Pavilhão da EB 2, 3
Fernandes Pratas e Piscinas Municipais

2. Intervenção Cultural e Educativa
Elaboração do programa de serviço educativo, conjunto de actividades propostas no âmbito
do Museu Municipal, Bibliotecas Municipais e animação cultural, dirigido especificamente às
escolas, este documento, será distribuído até ao final do mês de Setembro.
No entanto, destacamos desde já algumas acções, propondo a sua integração no Planos de
Actividades dos Agrupamentos de Escolas, nomeadamente:

Comemorações do Centenário da República
Programa específico que tem como objectivo assinalar o Centenário da República com
enfoque particular na área do Município de Benavente, entre outras acções a planificar como
exposições, ateliers, edição, salientamos:
•

Exposição Fotográfica Presidentes de Portugal

Exposição do Museu da Presidência da República, exposição fotográfica, de cariz biográfico,
apresenta um conjunto de 54 fotografias, algumas das quais inéditas, e um filme produzido
com recurso a fotografias e filmes, que perfazem a história dos 100 anos da República
Portuguesa.
Exposição integrada nas Comemorações do 1º centenário da implantação da República
Público –alvo -1º, 2º, 3º, ciclos e Secundário
Data – 5 de Outubro a 7 de Novembro
Local – Museu Municipal
•

Concurso de trabalhos escolares sobre o tema da República

Convite a dirigir a todas as escolas para a elaboração de trabalhos em 3 áreas de opção,
escrita, multimédia e artes plásticas. Os trabalhos apresentados a concurso serão expostos em
Maio de 2010, momento em que serão igualmente entregues prémios por área e escalão (do
pré-escolar ao secundário).

Presépios de Natal
À semelhança do ano anterior convidamos as escolas a elaborarem um trabalho alusivo ao
Natal, este ano com presépios, com o objectivo de durante o período de Natal realizar-mos
uma exposição no Centro Cultural de Samora Correia.

Actividade de Natal no Museu Municipal
Durante o período de Natal o Museu Municipal prepara uma acção específica dedicada aos
alunos que frequentam o pré-escolar, 1º ciclo e ensino especial na área do Município. Este ano
propõe a teatralização com marionetas de mesa a partir da música “Os Operários de Natal”.

Dia Mundial da Criança
Comemoração do Dia Mundial da criança nas zonas ribeirinhas de Benavente e Samora
Correia, envolvendo todas as crianças que frequentam os Jardins de Infância e EB 1. Esta
acção, organizada pela Divisão de Cultura e Educação e pelo Sector de Fomento Desportivo,
assume um carácter essencialmente lúdico, compreendendo actividades de animação muito

diversificadas. Em cada uma das zonas ribeirinhas, espaços privilegiados para a animação em
exterior, serão definidas cerca de 14 estações integrando jogos, área do conto e de pintura,
pinturas faciais, insufláveis e animação musical, entre outras. Complementarmente,
salientamos que esta actividade é uma parceria com as Juntas de Freguesia.
As actividades de ocupação de tempos livres, nomeadamente, ateliers e semanas activas,
decorreram com sucesso envolvendo cerca de 250 crianças neste período.

3. Gestão de recursos humanos – pessoal não docente
Afectação de pessoal auxiliar a cada um dos Jardins de Infância e refeitórios das EB 1

4. Intervenções de conservação e requalificação do parque escolar
Com o objectivo de garantir a eficácia do controlo de execução, propõe-se que após o
reporte de qualquer não conformidade, necessidade de qualquer intervenção de conservação
num equipamento escolar, nos possa ser informado uma semana depois se a intervenção
não for realizada.

Aplicação de Gestão Escolar
Implementação de software para gestão escolar, Portal EDUCA, alojado no servidor CIMLT
(Comunidade Intermunicipal Lezíria do Tejo), permitindo a gestão das competências dos
municípios nos diferentes módulos – refeições, transportes, acção social escolar, actividades
de enriquecimento curricular. Relativamente às actividades de enriquecimento curricular
serão facultados acessos de utilizador aos agrupamentos de escolas e entidades parceiras do
programa.
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