


O início de um ano letivo traz-nos sempre expectativas, mas também muitas incertezas.
No entanto é um recomeço que deve ser vivido com esperança e motivação.
Mais do que nunca, este é um início de ano letivo que espelha estes sentimentos, que nos 
põe à prova enquanto comunidade. O desafio está, por um lado em cumprirmos as medidas 
de segurança necessárias, sem, no entanto, perdermos de vista a necessidade de manter 
proximidade, contacto e afeto. Porque a vida não parou nem pode parar, torna-se imperativo 
não ceder ao medo e mantermos vivos os nossos desejos e objetivos.
Materializando estes anseios, surge a 19.º Quinzena da Educação, num novo formato em que 
as regras e os cuidados são ainda mais exigentes, mas que deve ser vista como um lugar
de diferentes encontros e de ofertas educativas e lúdicas, para todos os que fazem da Escola, 
um lugar de experimentação, fruição, aprendizagem, crescimento e liberdade, na construção 
do saber fazer, mas também do saber ser.
Assim, numa diferenciada oferta para a comunidade educativa do nosso Concelho, damos 
as boas-vindas a todos os que, em conjunto connosco, nos desafios do dia a dia, construirão 
o ano letivo 2020-2021.  

19.ª QUINZENA DA EDUCAÇÃO - 2020

A Vereadora da Educação
VIVINA NUNES



"A POESIA AO PÉ DE MIM" 

A partir de 19  outubro
ESCOLAS DO 1.º CEB

Espetáculo de poesia e canções, com a presença dos autores José Fanha e Daniel Completo.
Este espetáculo é baseado no audiolivro "A Poesia ao pé de Mim" vocacionado para o 1º ano, com 
poemas de José Fanha e canções de Daniel Completo. Oferta do audiolivro às turmas do 1º ano.

Destinatários: Alunos do 1º ano do 1º CEB 
Duração: 35 mns | Classificação etária: : M/6 

RECEÇÃO AOS NOVOS ALUNOS

BOAS-VINDAS AOS NOVOS ALUNOS DO 1.º ANO DO 1.ºCEB
Entrega de brindes
Destinatários: Alunos do 1.º ano do 1.º CEB



FILMINHOS INFANTIS, PELA ZERO EM COMPORTAMENTO
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL

19 A 23 OUTUBRO
ESCOLAS DE 1.º CEB

Sessão composta por curtas-metragens de animação, disponibilizadas online. Esta sessão vem 
acompanhada de uma ficha pedagógica onde os professores podem explorar os conteúdos dos 
filminhos, abordando diferentes áreas do saber e do desenvolvimento cognitivo, emocional e social 
das crianças e despertando também o início de uma atitude crítica e questionadora do mundo.

Destinatários: Alunos do 1º CEB 
Duração: 50 mns | Classificação etária: M/6



RECEÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA

12 OUTUBRO 
09:20H e 12:10H | Escola Secundária da Baixa da Banheira
15:50H | Escola Secundária da Moita

Plano de Combate ao Insucesso Escolar
– “Moita Concelho com Futuro”

“AGORA FAZ TU” – Teatro na Escola   
   
Inspirado no seu modelo de trabalho “E agora faz tu”, o projeto para a escola de Rui Catalão, com
a participação de Joãozinho da Costa e Luís Mucauro, inicia-se nas Escolas Secundárias da Moita
e Baixa da Banheira, no âmbito do Plano de Combate ao Insucesso Escolar – “Moita Concelho com 
Futuro”. 
O projeto teatral, feito com os alunos, resultará das suas ideias e escolhas, com um ponto de partida: 
a construção de histórias, histórias pessoais; histórias familiares; histórias da comunidade; histórias 
que ponham os alunos a refletirem o seu papel no contexto mais alargado da História, seja a uma 
escala nacional, europeia, da espécie humana, cultural, étnica, religiosa ou outra.

Destinatários: Alunos do Ensino Secundário
Iniciativa presencial – Escola Secundária da Baixa da Banheira e Escola Secundária da Moita



RECEÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA

13 OUTUBRO
DAS 18:30H às 20:30H I Fórum Cultural José Manuel Figueiredo (Auditório) 

Plano de Combate ao Insucesso Escolar
 – “Moita Concelho com Futuro”

Conversa “ENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS NO PERCURSO ESCOLAR DOS ALUNOS”

Quando todo o sistema escolar, baseado no trabalho presencial ficou em suspenso, tornou-se 
fundamental reorganizar e entender como dar continuidade ao processo de aprendizagem individual 
e coletiva.
No regresso à atividade presencial, a conceptualização do trabalho pedagógico resultou numa construção 
coletiva e cooperada onde o reconhecimento e envolvimento de todos na procura de soluções para 
novas necessidades e constrangimentos procurou valorizar o papel das famílias na construção
e desenvolvimento do processo educativo.
Mais do que promotoras do sucesso educativo, as famílias devem ser consideradas numa lógica
de respeito e cooperação tendo em vista a construção de comunidades de aprendizagem com sentido 
para todos. Este momento de partilha desenvolver-se-á a partir da reflexão sobre o papel das famílias 
e do envolvimento destas enquanto elemento fundamental da comunidade educativa.

Destinatários: Pais e Encarregados de Educação, Comunidade Educativa em geral
Iniciativa presencial, mediante inscrição prévia (sujeita à lotação da sala)

Inscrições | até dia 12 de outubro através do email div.educação@mail.cm-moita.pt
Informações | Tel.: 21 081 70 27



FORMAÇÃO ACREDITADA PARA DOCENTES (25h)

Projeto Artístico “O Bombo - O potencial dos instrumentos de percussão 
tradicionais portugueses no ensino da música”

Esta formação será dinamizada por Rui Júnior, do projeto Tocá Rufar. 

Local: Centro de Experimentação Artística (CEA), Vale da Amoreira | Moita
Consultar Programa próprio 

CALENDARIZAÇÃO

23 OUTUBRO (6.ª feira) | 18:00H - 21:00H (3h)
31 OUTUBRO (sábado)  | 14:30H - 18:30H (4h)
14 NOVEMBRO (sábado) | 14:30H - 18:30H (4h)
28 NOVEMBRO (sábado) | 14:30H - 18:30H (4h)
9 JANEIRO (sábado) | 14:30H - 17:30H (3h)
23 JANEIRO (sábado) | 14:30H - 17:30H (3h)

Destinatários: Docentes dos grupos 250 e 610.
Lotação máxima: 15 participantes, mediante inscrição prévia.
Inscrições: Centro de Formação de Escolas do Barreiro e Moita, através do link a disponibilizar
pelo CFEBM

Tel.: 212 059 206 | E-mail: cfbarreiromoita@gmail.com
Para mais informações: Centro de Experimentação Artística (CEA) | Tel.: 21 181 00 30.



DIA INTERNACIONAL
DA BIBLIOTECA ESCOLAR

26 OUTUBRO

Entrega de livros às Bibliotecas Escolares do 1º CEB

Todas as atividades presenciais cumprem os cuidados e normas da DGS
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