CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - BATALHA

• PLANO DE ATIVIDADES - 2022
PROGRAMA

DESCRIÇÃO

“ARCA DOS CONTOS EM
MOVIMENTO”

Sessões de teatralização nas escolas
básicas, com o envolvimento de 2
atores profissionais, sendo um deles
o ator da Batalha, Tobias Monteiro

Projeto apoiado pela DGARTES

DESTINATÁRIOS
Alunos do 1.º ao 4.º ano do
1.º CEB

REALIZAÇÃO
fevereiro a maio de
2022

CRIANÇAS AO PALCO

Concurso que promove o gosto pela
música e pela área do canto,
especificamente

Alunos dos 3ºs e 4ºs anos 1º
CEB

janeiro a maio de
2022

PIICIE – PLANO
INTEGRADO E INOVADOR
DE COMBATE AO
INSUCESSO ESCOLAR

Programa da CIMRL vocacionado para
promover o sucesso educativo,
reduzir a retenção e o absentismo
escolar

Alunos do 1º CEB ao
Secundário

até agosto de 2022

EMPREENDEDORISMO NAS
ESCOLAS

Concurso de ideias promotoras de
novos negócio e de capacitação
empresarial. Iniciativa realizada no
território da CIMRL

Alunos do 3º CEB e ensino
secundário

fevereiro a abril de
2022 (1 de abril
realiza-se a final
intermunicipal na
Batalha)

• PLANO DE ATIVIDADES - 2022
PROGRAMA

DESCRIÇÃO

DESTINATÁRIOS

REALIZAÇÃO

À DESCOBERTA DA
REGIÃO DE LEIRIA

Programa de educação para o
património, com visitas
organizadas aos monumentos da
Região de Leiria

Alunos do 1º, 2º e 3º CEB

janeiro a junho de
2022

MENIN@S NA REGIÃO DE
LEIRIA

Programa que promove os direitos
humanos, a igualdade de géneros e
a cultura de não violência

Pré-escolar e 1º CEB

fevereiro a maio de
2022

HAPPY CODE – FORMAR
PESSOAS CAPAZES DE
MUDAR O MUNDO

Ensino das tecnologias da
informação e da programação,
inspirado em conceitos como
“design thinking” e “game
learning”

EMPREENDEDORISMO NAS
ESCOLAS

Concurso de ideias promotoras de
novos negócio e de capacitação
empresarial. Iniciativa realizada no
território da CIMRL

Alunos do 3º CEB e ensino
secundário

fevereiro a abril de
2022 (1 de abril
realiza-se a final
intermunicipal na
Batalha)

CONCURSO O FIO DA
MEMÓRIA

Concurso que potencia a escrita
literária e a ilustração junto dos
alunos, com edição de livro que
reúne todos os trabalhos
submetidos

Alunos do 2º e 3º CEB e ensino
secundário

fevereiro a maio de
2022

ano letivo presente
Alunos do 1º CEB

• PLANO DE ATIVIDADES - 2022
PROGRAMA

DESCRIÇÃO

DESTINATÁRIOS

REALIZAÇÃO

PROJETO SENTIR A
MÚSICA

Sessões realizadas nos jardins de
infância que visam a
experimentação de instrumentos e
do despertar da música nas
crianças em idade pré-escolar

Jardins de Infância do Concelho

ano letivo presente

PROGRAMA DE
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS
DE ESTUDO

Apoio financeiro concedido a
estudantes matriculados no ensino
superior e residentes no Concelho
da Batalha, com carência
económica

Alunos matriculados no ensino
superior Valor máximo concedido
125€ /9 meses. No último ano
letivo foram atribuídas 69 bolsas

candidaturas 01 de
setembro a 15 de
outubro

PROGRAMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE FRUTA
AOS JARDINS DE INFÂNCIA

Iniciativa similar ao programa “Fruta
Escolar”, que estende a distribuição
semanal de fruta a todos os jardins
de infância concelhios

Crianças do Pré-escolar

até junho de 2022

PROGRAMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE
CADERNOS DE ATIVIDADES

Programa municipal que suporta
integralmente o pagamento dos
cadernos de apoio e livros de fichas
aos alunos do concelho

Alunos do 1º CEB ao Secundário

• PLANO DE ATIVIDADES - 2022
PROGRAMA

DESCRIÇÃO

DESTINATÁRIOS

ATIVIDADES DE
ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR (AECS)

Atividades eminentemente lúdicas,
articuladas entre o funcionamento
da escola e a organização de
respostas sociais e de apoio à
família (ALE – Atividades lúdico
expressivas, atividade física e
desportiva , Expressão Musical e
língua inglesa

1º CEB

PROGRAMAS DE APOIO À FAMÍLIA
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO
E DE APOIO À FAMÍLIA NA
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
(AAAF)

Total de crianças inscritas nas
AAAF: 175

COMPONENTE DE APOIO À
FAMÍLIA NO 1.º CICLO DO
ENSINO BÁSICO (CAF)

Total de alunos inscritos na CAF:
335

Crianças em idade pré-escolar

* dezembro de 2021

* dezembro de 2021

Alunos do 1.º CEB

REALIZAÇÃO
ano letivo presente
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PROGRAMA

DESCRIÇÃO

DESTINATÁRIOS

REALIZAÇÃO

ERA UMA VEZ... MONGES,
CAVALEIROS E REIS À
DESCOBERTA DO
PATRIMÓNIO MUNDIAL DO
CENTRO

O Projeto dá a conhecer
o
Património Mundial do Centro. Os
alunos são levados a conhecer os 3
os mosteiros: Batalha, Alcobaça e
Tomar através de Visitas encenadas
e participar nas oficinas propostas
para melhor conhecimento do
património da região centro.

Alunos do 4.º ano – 1º CEB

ano letivo presente

HERÓIS DO MUSEU

Visa sensibilizar os mais novos para
o conceito de museu e o seu papel
na sociedade. Esta abordagem parte
do contexto específico do MCCB,
com o objectivo de incutir nas
crianças hábitos culturais e de
promover a preservação patrimonial

Alunos do 3.º Ano- 1º CEB

ano letivo presente

LIKE SAÚDE

Programa focado na prevenção dos
comportamentos de risco e das
dependências,
desenvolvido
em
pareceria com o município e com o
ACES Pinhal Litoral
No AEB o mesmo funde-se o
programa de educação pelos pares.

Todos os alunos e professores do
AEB

ano letivo presente
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DESCRIÇÃO

DESTINATÁRIOS

REALIZAÇÃO

PROGRAMA OCUPACIONAL
“FÉRIAS DE VERÃO”

Programa desagregado em três
iniciativas, realizadas nas férias de
verão:

Crianças com idades
compreendidas entre os 6 e os 15
anos

julho / agosto

alunos do 2º, 3º CEB e secundário

ano letivo presente

- Férias Divertidas – Rede de ATLs
- Aprender no MCCB
- Biblioteca ativa

TRANSPORTE ESCOLAR
(CIRCUITO DE SÃO
MAMEDE)

Implementação de dois circuitos de
transporte escolar que abrangem a
totalidade da Freguesia de São
Mamede, com o intuito de reduzir o
tempo das viagens realizadas pelos
alunos desta freguesia

• Outros projetos
PROGRAMA

DESCRIÇÃO
Projeto que pretende concretizar os seguintes objetivos:
1. Desenvolver estratégias e planos de desenvolvimento através do maior conhecimento
das realidades educativas locais.

ESCXEL: REDE DE ESCOLAS DE
EXCELÊNCIA

2. Explorar o subsistema das vias profissionalizantes disponíveis na Rede.
3. Dar continuidade à qualificação das aprendizagens com especial atenção à focagem nas
práticas de sala de aula.
4. Produzir conhecimento científico sobre as dinâmicas educacionais, sociais e culturais
locais.
5. Alargar a rede de colaborações nomeadamente a outras escolas, centros de formação e
outras redes nacionais orientadas para a qualificação das aprendizagens e a promoção do
sucesso educativo.
6. Procurar o estabelecimento de parcerias com redes internacionais de forma a
enriquecer a experiência colaborativa e o aprofundamento científico do conhecimento
adquirido.

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DO
ESTADO NUTRICIONAL DAS
CRIANÇAS E JOVENS DO
CONCELHO

Projeto a retomar no próximo ano letivo com o intuito de proceder ao levantamento do
estado nutricional das crianças e dos jovens do concelho, atendendo aos efeitos da
pandemia, respetivamente no que se refere aos efeitos da sedentariedade e da ingestão de
alimentos calóricos.

• Outros projetos
PROGRAMA

DESCRIÇÃO
Projeto que pretende concretizar os seguintes objetivos:
1- Capacitar jovens enquanto agentes de transformação ao serviço das comunidades,
promovendo o desenvolvimento integrado de competências, com enfoque nas
capacidades para a liderança servidora;

ACADEMIA UBUNTU

2- Capacitar educadores que, demonstrando ter experiência e aptidão como formadores,
reconhecendo o potencial de transformação do método Ubuntu, ajudem a disseminá-lo
promovendo uma cultura de construção de pontes, onde os líderes servidores tenham um
papel cada vez mais relevante;
3- Promover o diálogo entre e dentro das comunidades para a promoção da paz e
construção da justiça, contribuindo para o desenvolvimento de sociedades mais inclusivas
e resilientes;
4- Desenvolver uma ética do cuidado, focada na empatia, atenção e responsabilidade,
considerando três dimensões: eu, eu-outro, eu-mundo.
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Cópia de parte da
----------------------------------------------------- Ata Nº. 03/2022 -----------------------------------------------------Aos dezassete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Reuniões do
edifício dos Paços do Município, sito na Vila da Batalha, reuniu, em sessão ordinária, a Câmara
Municipal da Batalha, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores:-----------------------------Presidente: -------------RAUL MIGUEL DE CASTRO ----------------------------------------------------------------Vice-Presidente: -------CARLOS AGOSTINHO COSTA MONTEIRO ---------------------------------------------Vereadores: ------------ANDRÉ DA COSTA LOUREIRO -----------------------------------------------------------------------------------------MÓNICA AGUIAR LOURO CARDOSO --------------------------------------------------------------------------------ANA RITA ANDRÉ COSTA E SILVA CALMEIRO ---------------------------------------------------------------------MARIBELA DOS SANTOS VIEIRA --------------------------------------------------------------------------------------NUNO AUGUSTO SILVA ALMEIDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
(...)
DELIBERAÇÃO Nr. 2022/0050/G.A.V. -------------------------------------------------------------------------------Conselho Municipal de Educação ------------------------------------------------------------------------------------Plano de atividades – ano de 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para conhecimento do Executivo Municipal, foi presente o plano de atividades
escolares a implementar, durante o ano de 2022, nos diversos níveis de ensino do Agrupamento de
Escolas da Batalha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** ----------------------------------------------------------------Aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
Está conforme o documento original existente no arquivo desta Câmara
Municipal, o que certifico.
Batalha, aos 21/01/2022
O Presidente da Câmara Municipal
de forma digital por
RAUL MIGUEL Assinado
RAUL MIGUEL DE CASTRO
Dados:
2022.01.21
17:11:32 Z
DE CASTRO

__________________________________
(Raul Miguel de Castro)
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