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Projetos Público-Alvo Agrupamentos/Escolas Descrição 
 
 
 
 

PEGADAS 

 
 
 
 

Todos os alunos, do pré-
escolar ao secundário e 

profissional 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Todas as escolas ensino público e 
privado do concelho 

Projeto Ambiental Concelhio que assenta na estratégia do concelho para o 
desenvolvimento sustentável e promoção de políticas para o ambiente 
ecológicas e inclusivas. Programa transversal que constitui fator basilar para o 
incremento de práticas comunitárias fundamentadas em princípios 
ecologicamente sustentáveis. Direcionado a todas as escolas do concelho. 
Projeto fundamental na candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia. 
Múltiplas atividades e múltiplas parcerias para a realização das mesmas. O 
manual de atividades é anualmente atualizado e apresentado aos 
Coordenadores PEGADAS. Inclui ainda ações com o Programa 65+. Ações 
chave a destacar: Guimarães + Floresta, App Biodiversity Go, Programa Eco-
Escolas, Festa do Ambiente.  

 

Educabicla 

 

Alunos do 6º ano 

 

Todos os agrupamentos, o Colégio 
do Ave e o Colégio Nossa Senhora da 

Conceição 

Este projeto versa dois objetivos primordiais: o incentivo à utilização de modos 
suaves de mobilidade e ainda a aprendizagem de utilização da bicicleta de 
acordo com as regras de segurança rodoviária. Compreende a realização de 
aulas teóricas e práticas com alunos do 2º ciclo das escolas do concelho e ainda 
atividades realizadas com as famílias. Iniciou em 2015.  

 

 

(Re)Conhecer Guimarães 

 

Alunos do 1º e 2º ciclos de 
escolaridade 

 

Todos os agrupamentos de escolas 

Projeto que compreende a realização de visitas aos equipamentos culturais do 
concelho. Para cada ano prevê-se a realização de uma visita de acordo com a 
seguinte distribuição: 1º ano – Castelo de Guimarães; 2º ano – Paço dos 
Duques; 3º ano – Centro Ciência Viva; 4º ano – Centro Histórico; 5º ano – 
Citânia de Briteiros/Museu Castreja; 6º ano – Casa da Memória/CIAJG. Estas 
visitas têm vindo a ser desenvolvidas desde ano letivo 2014_2015. 

 

 

Mais Dois 

 AEC 

 

 

Alunos 1º ciclo de 
escolaridade 

 

 

Todos os agrupamentos de escolas 

Iniciado em 2014_15. Projeto pensado numa lógica de articulação, 
sequencialidade e transversalidade do ensino nas áreas AEC, garantindo a 
todos os alunos do concelho as mesmas oportunidades. Todos os alunos do 1º 
ciclo têm acesso à aprendizagem do Inglês (em 2014_15), da Atividade Física 
e Desportiva e no ano 2015_16 o projeto piloto e inovador o ensino das Artes 
Performativas, que contribui para o desenvolvimento e valorização de 
competências pessoais consideradas fundamentais para o desenrolar de um 
processo de aprendizagem pautado por maior sucesso. 
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Ante Pé 

 

 

 

 

Pré-escolar e 1º ciclo de 
escolaridade 

 

 

 

 

Todos os agrupamentos de escolas 

Este projeto, denominado ANTE PÉ, articula as vertentes lúdica, expressiva e 
educativa das práticas da música, do teatro e da dança.  
O ANTE PÉ inclui uma programação de atividades experienciais para as crian-
ças, desenvolvidas por monitores selecionados, formados e acompanhados 
durante a implementação do projeto. Engloba sessões de trabalho em sala, 
não distinguindo entre áreas artísticas, utilizando as linguagens da dança, do 
teatro e da música para fazer mediação entre o dizível e o indizível, o visível e 
o invisível, entre a experiência e a memória. Para além da promoção de uma 
educação integral, permite o reconhecimento e a valorização da educação ar-

tística como uma área de conhecimento. Iniciado no ano letivo anterior no 

âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família do pré-escolar, alarga-
se este ano ao primeiro ciclo num projeto piloto da Componente de Apoio à 
Família para o 1º ciclo. 

 

D.ESCOLAR 

 

Alunos do 1º ciclo que 
frequentam AFD 

 

Todos os Agrupamentos de Escolas 

Projeto integrado na AEC de Atividade Física e Desportiva, que visa lançar o 
desafio a uma competição interescolar que decorre 4 fases: uma de escola, 
outra de agrupamento e 2 concelhias (Meia Final e Desafio Final). Este 
projeto envolve ainda atividades com os Encarregados de Educação. Iniciou 
no ano letivo 2015_2016. 

 

 

 

“Pergunta ao tempo” 

 

 

 

1 turma 4º ano em cada 
agrupamento 

 

 

 

Todos os Agrupamentos de escolas  

Projeto de recolha de memórias e de património para a reinterpretação de 

cada um dos núcleos expositivos da Casa da Memória. Envolve 14 

Agrupamentos de Escolas com alunos/as e professores/as de 14 turmas do 4.º 

ano. Promove junto das crianças a interpretação do património cultural, 

através da linguagem museológica de pesquisa, recolha e comunicação, 

fomentando a reflexão e a participação ativa da comunidade escolar no espaço 

da CDMG. A conceção do projeto integrou na sua concretização uma equipa 

multidisciplinar, que passou pela orientação e acompanhamento, pelo 

trabalho de curadoria da exposição com as turmas envolvidas, como também 

pela construção da linguagem expositiva. Iniciado em 2016/17. 
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OP Escolas  

 

 

 

 

Alunos do 1º ciclo ao ensino 
secundário 

 

 

 

 

Todos os Agrupamentos e Escolas 
Secundárias 

O OP Escolas iniciou no ano letivo 2014_2015 e visa constituir-se 
como uma ferramenta adicional para a escolas poderem implementar 
projetos em duas áreas: Ambiente e Sustentabilidade e Voluntariado 
e Solidariedade. Pressupõe que os alunos, a partir da observação do 
seu contexto próximo (escola) ou alargado (comunidade), 
identifiquem áreas de intervenção nas dimensões citadas, tornando-
se cidadãos mais ativos e participativos no desenvolvimento 
concelhio. Num 1º ano a verba disponível para cada agrupamento 
ascendia aos 6.250€ (retirada da verba global do Orçamento 
Participativo do município), tendo sido alargada ao montante de 
12.500€ nas edições seguintes.  O montante disponível deste projeto 
aplica-se aos 14 Agrupamentos e às 2 escolas Secundárias não 
agrupadas. 

 

 

 

Eco Parlamento 

 

 

 

Alunos do 1º, 2º e 3º ciclo de 
escolaridade 

 

 

 

Destinado à participação por todos os 
Agrupamentos 

Com a 1ª edição lançada em 2015_2016, esta iniciativa que envolveu 
em cada uma das suas edições a participação de 50% dos 
agrupamentos do concelho, foi reconhecida como boa prática 
nacional no âmbito da sensibilização e consciencialização ambiental. 
Envolve sessões de trabalho e parlamentares (com votação interpares 
e por júri selecionado) das equipas integrantes, cuja composição 
obrigatória alberga a participação de alunos dos 3 ciclos de 
escolaridade. Culmina em sessão final no Auditório da Universidade 
do Minho com avaliação final dos projetos.  

 

 

“Cântania” 

 

 

Alunos 2º ciclo 

 

 

Destinado à participação por todos os 
Agrupamentos 

Projeto de canto participativo para alunos em idade escolar, entre os 
8 e os 13 anos, que, ao longo do ano letivo, ensaiam canções, 
coreografias e preparam adereços com a ajuda dos professores na 
sala de aula. O projeto foi concebido e produzido pelo serviço 
educativo d L’Auditori de Barcelona. Em Guimarães, o projeto 
Cantânia começou a ser implementado no ano de 2016, conclui-se, 
durante a Programação de Verão de cada ano, com um espetáculo 
final que reúne em palco os alunos selecionados das escolas 
participantes. Envolve formação certificada para os professores do 
projeto. 
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Verão no Campus 

 

 

 

 

Alunos do ensino secundário 

 

 

 

 

Todas as Escolas Secundárias 

O Programa Verão no Campus foi desenvolvido pela Universidade do 

Minho com o intuito primordial de promover a cultura, a ciência, a 

arte e as letras junto dos mais jovens, a apoiar os estudantes que pre-

tendem o ingresso no Ensino Superior, no processo de escolha de 

uma área profissional. Foi objetivo do município apoiar a inscrição de 

alunos provenientes de cada uma das quatro escolas de ensino se-

cundário do concelho, com carência económica, indicados pelos pró-

prios estabelecimentos de ensino, cuja frequência se veria coartada 

sem este apoio. Visou contribuir para a sedimentação de um processo 

de escolha vocacional destes alunos. Decorre desde 2015. 

 

 

Plano Combate à Obesidade 
Infantil 

 

 

Alunos 1º ciclo de escolaridade 

 

 

Todos os Agrupamentos de Escolas 

Projeto de intervenção que visa o combate à problemática da 
obesidade, considerando os resultados do Estudo da Obesidade foi 
realizado no âmbito do eixo “Investigação e Ciência” do Programa 
Geral de Guimarães – Cidade Europeia do Desporto 2013, tendo sido 
promovido pela Tempo Livre, através do Centro Médio de Apoio ao 
Desporto (CMAD). Do documento produzido resultou a sugestão de 
medidas a adotar, mormente a medida “Fruta Escolar”, “Garrafa da 
Vida”, Plano nutricional de ementas escolares, entre outras. 

 

 

 

“No poupar é que está o 
ganho” 

Educação Financeira 

 

 

 

Alunos do 1º, 2º e 3º ciclo de 
escolaridade 

 

 

 

11 turmas de diferentes escolas e ciclos 
de escolaridade 

Projeto que visa promover entre os alunos a educação financeira, em 

parceria com a Fundação António Cupertino de Miranda, mentora 

deste projeto. Tem por objetivo transmitir às crianças e jovens 

conhecimentos para o desenvolvimento de competências financeiras 

que lhes permitam, hoje e no futuro, a tomada de decisões 

informadas e corretas, na base de que a literacia financeira é uma das 

cinco competências mais importantes para um aluno do século XXI. 

Compreende visita ao Museu do Papel Moeda da Fundação e 

desenvolvimento de projeto a concurso pelas turmas participantes. 
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Concurso “Soletrar Ciência” 

 

 

 

Alunos do 3º ciclo de 
escolaridade 

 

 

 

Destinado à participação por todos os 
Agrupamentos 

Em parceria com os professores bibliotecários de Guimarães, com o 

Coordenador Interconcelhio da Rede de Bibliotecas Escolares e do 

Centro Ciência Viva, dos docentes de Ciências Naturais e Ciências Físico-

Químicas dos agrupamentos participantes, da Biblioteca Municipal Raul 

Brandão, da Mercado Azul e do Instituto de Design de Guimarães, este 

projeto tem como objetivos aumentar o vocabulário, melhorar a 

pronúncia e a ortografia e aprofundar o conhecimento de conceitos 

científicos, aliando a Língua Portuguesa com a área das Ciências. 

Envolve alunos do terceiro ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade). O 

apuramento dos finalistas decorreu ao longo de fases eliminatórias 

realizadas nos vários agrupamentos de escolas. Teve no ano letivo 

2016_17 a sua 2ª edição. 

 

 

Galardão Eco-Escolas 

 

 

Alunos de todos os ciclos de 
escolaridade 

 

 

Agrupamentos/escolas galardoados com 
Bandeira Verde 

Decorrente do apoio do município ao Programa Eco-Escolas, da 
responsabilidade da Associação Bandeira Azul da Europa. Desde 
2013_14 a evolução do nº de escolas galardoadas verificou-se do 
seguinte modo: 13_14 – 12 escolas; 14_15 – 11 escolas; 15_16 – 28 
escolas; 16_17 – 31 escolas; 17-18 – 41 escolas; 

Projeto Piloto Contextile 7º ano de escolaridade 4 Agrupamentos inseridos em áreas com 
ligação ao setor têxtil 

Compreende a realização de visitas destes alunos aos espaços 
expositivos da Contextile2018, e a realização de workshops temáticos 
para os alunos em contexto escolar. Despertar os alunos para a arte e 
a ligação ao mundo têxtil, na promoção de uma nova visão sobre esta 
área. 

Projeto de Promoção do 
Ensino Profissional 

Alunos do 3º ciclo e Secundário 
e Comunidade Educativa 

Todos as Agrupamentos e Escolas 

Secundárias e Profissionais 
Compreendeu já a realização de um seminário, envolvendo a presença 
de diferentes agentes educativos e do mundo empresarial, bem como 
a realização de um vídeo promocional sobre o ensino profissional. 
Envolverá um plano de atividades sistematizadas no decorrer do ano 
letivo. 
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Chefe IN.AVE 

 

Alunos 11º e 12º ano da  área 
Hotelaria e Restauração 

 

Martins Sarmento e Profitecla 

Iniciado no ano letivo 2015_2016, contou já com uma terceira edição. 
Este concurso destina-se a alunos dos cursos de Hotelaria e restauração 
no âmbito do território da CIM do Ave. Pretende promover o ensino 
profissional de qualidade nesta área incentivando os alunos à 
participação neste concurso que contou nas suas 2 edições com a 
presença de Chefs de renome no panorama nacional. 

 

 

Programa Concelhio de 
Orientação Vocacional 

 

 

Alunos de 9º ano de 
escolaridade 

 

 

Todos os agrupamentos de escolas 

Implementado desde o ano letivo 2015_2016, este programa, 
implementado em parceria com a CIM do Ave, visa homogeneizar as 
práticas de intervenção concelhias, de forma a contribuir para a 
diminuição das assimetrias observadas a este nível no território e a 
promover uma orientação vocacional mais profícua e ajustada. 
Desenvolvido com a colaboração/consultoria da Universidade do Minho. 
Inserido na Rede de Psicólogos do Ave. 

 

 

Festa do Ambiente 

 

 

Alunos do 4º ano de 
escolaridade 

 

 

Todos os Agrupamentos de Escolas 

Inserida no programa PEGADAS, iniciou no ano de 2015, compreendendo 
atividades no âmbito da sensibilização ambiental, mormente os 
espetáculos “O Planeta Limpo de Filipe Pinto”, o musical “Zói – o Super 
Herói” e um espetáculo de atividades diversificadas e com a atuação do 
“Tio Óscar”, em conjugação com as celebrações do Dia da Criança em 
2017_18. Este ano o espetáculo “Rita e a Floresta dos Legumes” foi a 
atividade promovida. Assinala o culminar de um ano letivo de trabalho 
das escolas no PEGADAS. 

 

Agenda Escolar “Liberdade é” 

 

Alunos do 4º e 5º escolaridade 

 

Todos os Agrupamentos de Escolas 

Na sequência do lançamento da Agenda Escolar “Brandinho”, foi criada 
agora uma agenda dedicada ao tema da Liberdade, contendo trabalhos 
elaborados pelos alunos e em articulação com o Núcleo de Estudos 25 de 
Abril. 
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“E viva a música” 

 

Alunos do pré-escolar e 1º ciclo 
de escolaridade que 

frequentam as AAAF e as CAF  

 

 

Todos os Agrupamentos de Escolas 

Projetos diversificados  com uma perspetiva de inclusão através da forma 
de expressão musical e do desenvolvimento de competências globais em 
alunos de pré-escolar e do 1º ciclo. 

Elogio da Leitura Alunos de todos os níveis de 
ensino 

Todos os Agrupamentos de Escolas Projetos de leitura, articulados entre as Bibliotecas Escolares e a 
Biblioteca Municipal Raul Brandão; 
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Ter ideias para mudar o 
mundo 

 

Pré-escolar  

 

Todos os agrupamentos 

Projeto no âmbito da CIM, compreende o trabalho ao nível do 
empreendedorismo para alunos do pré-escolar, englobando em cada 
ciclo de implementação formação especializada para as educadoras 
participantes, provida pela Fundação Coração Delta. 

 

 

+ Cidadania 

 

 

Alunos do 1º ciclo de 
escolaridade 

 

 

Todos os agrupamentos 

 

Projeto iniciado no âmbito do Quadrilátero, e agora incluído no PIICIE 
do Ave. Engloba desde o início da sua implementação em 2015, 
formação que versa a Plataforma Digital que trabalha as dimensões da 
Cidadania, Património Local, Alimentação saudável e Ambiente e 
Sustentabilidade. Compreende ainda a realização de seminários e 
encontros periódicos com Professores e Diretores de Escolas.  

 

 

 

Educação Parental 

 

 

 

Professores e Educadores Pré-
escolar 

 

 

 

Todos os Agrupamentos de Escolas 

O projeto de Educação parental visa a capacitação de técnicos dos 
municípios para habilitarem as famílias a terem ambientes familiares 
marcados por interações positivas e promotores de desenvolvimento 
dos/as seus/suas filhos/as, fortalecendo-as, também, para o 
desenvolvimento de parcerias positivas com as escolas. Visa, 
igualmente, a autonomia dos municípios para, no futuro, garantirem a 
sustentabilidade do projeto e a formação de profissionais. 
Paralelamente visa capacitar a comunidade, profissional e não 
profissional, enquanto comunidade amiga da família e promotora da 
parentalidade positiva, através de seminários e workshops 
dinamizados pela equipa técnica do projeto em torno de temáticas 
relevantes para esta capacitação.  
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Escolas Empreendedoras  

 

Alunos do 2º e 3º ciclos e 
Secundário e Profissional 

 

Agrupamentos de escolas do concelho, 
escolas Secundárias e Escolas 

Profissionais 

O projeto Escolas Empreendedoras surge como resposta à 

necessidade de os alunos serem cada vez mais bem-sucedidos na vida 

pessoal, social e profissional. Focando-se na educação para o 

empreendedorismo e cidadania, visa o desenvolvimento das 

competências, emoções, ferramentas e dos valores empreendedores. 

O projeto realiza-se através da aplicação de programas que versam 

diferentes temáticas relacionadas com o empreendedorismo. Centra-

se no trabalho ao nível das soft skills. 

 

 

Litteratus 

 

 

Alunos do 3º ano de 
escolaridade 

 

 

13 Agrupamentos de escolas 

O Projeto Litteratus tem como finalidade elevar os níveis de 

compreensão de todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico. Esta 

meta não se circunscreve a alunos com dificuldades de aprendizagem 

ou com talentos excecionais. O projeto implica a implementação de 

um programa – “Aprender a compreender torna mais fácil o saber”. 

 A implementação deste programa é efetuada pelos professores 

titulares de turma em contexto de sala de aula. No início do ano letivo 

serão realizadas provas de rastreio, a fim de identificar alunos em 

risco na compreensão da leitura. 

 

 

 

Hypatiamat 

 

 

 

Alunos do 2º ano de 
escolaridade 

 

 

 

Todos os agrupamentos de escolas 

O Hypatiamat é uma plataforma disponível na internet que têm como 

objetivo potenciar a aprendizagem da matemática através da 

utilização das novas tecnologias. Desta forma possui diferentes APPS 

e jogos sérios que os alunos do 1º Ciclo podem utilizar para 

desenvolver o seu rendimento escolar na disciplina de matemática. A 

implementação do Hypatiamat consiste na formação de professores 
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do 2ºano de escolaridade de forma a utilizarem os recursos 

disponíveis na plataforma mediante a utilização e integração das 

novas tecnologias em sala de aula.  
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Curtir Ciência 

 

 

 

Alunos do 3º ano, 5º ano e 7º 
ano de escolaridade 

 

 

 

Todos os agrupamentos de escolas 

O Plano para as Ciências Experimentais, visa despertar nos alunos o 
interesse pela cultura científica e pelas atividades laboratoriais.  

O plano divide-se em áreas temáticas adaptadas aos vários anos de 
escolaridade: 3º ano do 1º ciclo, 5º ano do 2º ciclo, e 7º ano do 3º 
ciclo. É composto por atividades práticas estreitamente relacionadas 
com os programas curriculares com o objetivo de facilitar o processo 
de ensino/aprendizagem. Para cada um dos anos de escolaridade 
referidos foi definida uma unidade programática de intervenção 
prioritária, sendo os conteúdos abordados de forma transversal em 
cinco sessões – quatro sessões em ambiente de sala de aula e 
uma sessão num Centro de Ciência Viva da região. 

 

Rede de Psicólogos 

 

Alunos do 3º ciclo de 
escolaridade e Secundário 

 

Todos os Agrupamentos e Escolas 
Secundárias e Profissionais 

Rede criada para articular o trabalho realizado fundamentalmente no 
âmbito da Orientação Vocacional. Engloba a participação dos 
Psicólogos da Rede Escolar, que trabalham com o Programa de 
Orientação Vocacional Concelhio e em outras ações como seminários 
temáticos e feiras de oferta formativa. Em cada ano letivo, e em 
resultado da concertação de oferta, estas Psicólogos trabalham com 
os alunos com base num documento que integra a oferta formativa 
de toda a região da CIM do Ave. 
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Equipe Multidisciplinar 

(Ação Municipal do PIICIE) 

 

 

 

 

 

Alunos de todos os ciclos de 
escolaridade 

 

 

 

 

 

Todos os agrupamentos de escolas 

A ação da Equipa Multidisciplinar tem como objetivo reforçar a 

ligação entre o município e os agrupamentos de escolas, na deteção 

de situações de risco ao nível do abandono e absentismo escolar e 

fazer a ponte com as respostas institucionais existentes, em estreita 

articulação com os Serviços de Educação do Município. Importa 

assegurar o apoio às escolas na área da intervenção dada a escassez 

de recursos humanos nestas áreas de atuação. 

A equipa multidisciplinar será composta por técnicos da área da 

Psicologia, Educação e Serviço Social e intenta primordialmente a 

articulação da intervenção com a comunidade escolar numa lógica de 

complementaridade da sua intervenção.  

 

 

 

Construir e Reconstruir 
Mundos 

(Ação Municipal do PIICIE) 

 

 

 

 

Alunos de todos os ciclos de 
escolaridade 

 

 

 

Todos os Agrupamentos e Escolas 
Secundárias  

Construir e Reconstruir Mundos (o enriquecimento curricular) 
constitui-se como um plano de ação com atividades extracurriculares 
que possam constituir-se como fator de desenvolvimento global dos 
alunos, em áreas diversificadas, contribuindo para a construção de 
competências fundamentais para um maior ajustamento no seu 
percurso académico. A aquisição de saberes complementares e de 
competências transversais representa fator potenciador do sucesso 
académico. A participação em atividades fora do contexto da sala de 
aula, possibilita aos alunos conhecer formas diferentes de 
aprendizagem que complementa e se relaciona de modo diferenciado 
com as aprendizagens curriculares. O perfil dos novos alunos, 
considerando ainda a evolução do ensino e na área de 
empregabilidade, requer que estes possuam competências 
transversais e soft skills que os preparem adequadamente para os 
desafios do seu percurso académico e de futuro. 
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