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Projetos Público-Alvo Agrupamentos/Escolas Caracterização 

Ter Ideias para Mudar o Mundo Alunos do Pré Escolar e 1º Ciclo Todos os Agrupamentos de Escolas Projeto  desenvolvido  no  âmbito  da  CIM,  o  qual
aposta  numa  formação  integrada  e  alargada  das
crianças  através  de  projetos  e  experiências
inovadoras  e  promove  o   desenvolvimento  do
espírito empreendedor a crianças do Pré-Escolar e 1º
Ciclo.   Este  projeto  promove,  assim,  a  inteligência
emocional das crianças, o espírito de compromisso,
as  competências de comunicação e de assertividade,
reforçando  os  valores  do  empreendedorismo.
Promove,  igualmente,   valores  e  competências  de
cidadania, do voluntariado,  do trabalho de projeto,
da  solidariedade  e  da  educação  ambiental,  bem
como  reforça  a sociedade  local,  os  seus  valores
endémicos e a qualificação das futuras gerações.  

+ Cidadania Alunos do Pré Escolar e do 1º Ciclo de 
Escolaridade 

Todos os Agrupamentos de Escolas Trata-se  de  uma  Plataforma  Digital  que  tem  por
objetivo  diminuir o abandono escolar e promover a
igualdade de acesso a uma educação de qualidade.
Esta plataforma procura promover um ambiente de
aprendizagem  rico  em  tecnologia,  que  seja
facilitador  da  aprendizagem,  do  trabalho
colaborativo e da partilha de ideias, envolvendo os
diversos  atores  da  comunidade  educativa,
responsáveis   pelo desenvolvimento biopsicossocial
das nossas crianças.



Educação Parental Técnicos/as do Município, Psicólogos/as, 
Educadores/as de Infância, Professores/as e/ou 
outros/as profissionais de Educação e de Saúde.

Comunidade.

Todos os Agrupamentos de Escolas O projeto de Educação Parental tem como objetivo
primordial  desenvolver   a  parentalidade  positiva.
Para  cumprir  o  objetivo  mencionado,  torna-se
imprescindível  promover, igualmente, a capacitação
de  técnicos/as  dos  municípios  para  ajudarem  as
famílias a terem e a adotarem ambientes familiares
caracterizados  por  interações  positivas,  capazes  de
desencadear  desenvolvimentos  dos/as  seus/suas
filhos/as,  como  também  de  promover
desenvolvimentos  de  parcerias  positivas  com  as
escolas. 
De mencionar que, este projeto pretende dotar de
autonomia os  Municípios  para que no futuro estes
disponham de técnicos/as com a devida capacitação
para desenvolver mais projetos neste âmbito.  
Incluem-se  a  realização  de  seminários  e  de
workshops considerados pertinentes nesta temática 

Escolas Empreendedoras Alunos do 2º e 3º Ciclos e Secundário e 
Profissional 

Todos os Agrupamentos de Escolas, Escola 
Secundária e Escola Profissional 

O projeto Escolas  Empreendedoras  IN.AVE  surgiu
como resposta à necessidade de tornar os nossos/as
alunos/as  cada vez  mais  bem sucedidos nas  várias
esferas  das  suas  vidas,  centrando-se   na  educação
para  o  Empreendedorismo  e  Cidadania,  visando  o
desenvolvimento de competências, de emoções, de
ferramentas  e  dos  valores  empreendedores.  Este
projeto  procura   promover  o  sucesso  escolar,
capacitando  os  alunos  da  necessária  ativação  das
principais soft skills para a criação de propostas de
valor.  Pretende-se  potencializar  competências
empreendedoras  nos/as  alunos/as,  desenvolver  o
espírito crítico destes/as,  testar e desenvolver ideias
capazes  de  melhorar  e/ou  criar  novos  produtos.
Dotar  os/as  alunos/as  de  uma  Cultura
Empreendedora  torna-se  crucial   para  os  sucessos
pessoais, sociais e profissionais dos/as alunos/as.



Litteratus Alunos dos 3º  e 4º Anos de Escolaridade Todos os Agrupamentos de Escolas O  Projeto  Litteratus  apresenta  como  objetivo
principal   elevar  os  níveis  de  compreensão  de
todos/as  os/as  alunos/as  do  1º  Ciclo,  ou  seja,
promover  a  metacognição.  Trata-se  de  um projeto
multi  nível  e   implica  a  implementação  de  um
programa  –  “Aprender  a  compreender  torna  mais
fácil  o saber”, realizada   pelos professores titulares
de turma em contexto de sala de aula. De referir que,
no  início  do  ano  letivo  são  realizadas  provas  de
rastreio,  cujo  objetivo  apenas  consiste  na
identificação de alunos em risco na compreensão da
leitura. 

Hypatiamat Professores/as e alunos do 2º Ano de 
Escolaridade 

Todos os Agrupamentos de Escolas O  Projeto  Hypatiamat  pretende  promover  o
ensino/aprendizagem  da  Matemática  mediante  a
utilização e a  integração das novas tecnologias  em
sala de aula, e através dos recursos disponíveis numa
plataforma digital,  gratuita  e  com a designação do
próprio projeto.
Pretende-se  capacitar  os/as  docentes  com  uma
ampla  variedade  de  recursos,  digitais  ou  não,  que
possam ser aplicados no contexto de sala de aula e
extra  sala  de  aula,  com  vista  à  promoção  do
desenvolvimento matemático dos/as alunos/as. Este
projeto dispõe de uma sólida componente curricular
e de vários materiais,  tais como, apps,vídeos, pdfs,
de apoio ao ensino e aprendizagem da matemática,
capazes de serem recursos para docentes, bem como
para encarregados de educação. Destacamos ainda,
neste  projeto,  a  importância  dada  à  capacitação
dos/as docentes para a aprendizagem e consolidação
das novas tecnologias no contexto de sala de aula.



Equipa Multidisciplinar de Fafe
(Ação Municipal do PIICIE) 

Alunos /as  dos Agrupamentos de Escolas e de todos  os 
Ciclos de Escolaridade 

Todos os Agrupamentos de Escolas A intervenção da Equipa Multidisciplinar de Fafe  tem
como objetivo promover e aproximar o Município e os
três  Agrupamentos  de  Escolas   na  deteção  e
acompanhamento  das   situações  de  risco   face  ao
abandono  e  ao  absentismo  escolar,  assim  como
fomentar  a  participação  ativa  de  pais  e/ou
encarregados de educação no percurso escolar dos/as
seus/suas filhos/as . Pretende-se estabelecer uma rede
apoio  e  de  acompanhamento  com  capacidades  de
diligenciar e articular com as respostas institucionais já
existentes.   Os  Serviços  de  Educação  do  Município
procurarão  assegurar  o  apoio aos  Agrupamentos de
Escolas,  em  virtude  da  escassez  de  técnicos/as
verificados  em  algumas  das  áreas,  numa  visão  de
complementaridade.
Esta  equipa  multidisciplinar  apresenta  na  sua
composição uma Psicóloga e dois Professores/as.

Programa Concelhio de Orientação 
Vocacional 

Alunos de 9º Ano de Escolaridade Todos os Agrupamentos de Escolas Este  projeto,  desenvolvido  em
colaboração/consultoria com a Universidade do Minho,
integrado  na  Rede  de  Psicólogos  do  Ave,  apresenta
como  objetivo   homogeneizar  as  práticas  de
intervenção  vocacional  concelhias,  procurando
diminuir  as  assimetrias  observadas   no  Vale  do Ave.
Pretende  promover  uma  orientação  e  intervenção
vocacional  mais  ajustadas  às  especificidades
territoriais. 

Curtir Ciência Alunos/as do 3º Ano de Escolaridade do 1º Ciclo,  
alunos/as do 5º Ano de Escolaridade do 2º Ciclo, 
alunos /as do 7º Ano de Escolaridade do 3º Ciclo e 
alunos/as do 10º do Ensino Secundário 

Todos os Agrupamentos de Escolas O  Plano  para  as  Ciências  Experimentais  tem  por
objetivo 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  do  público  alvo..
Apresenta   atividades  práticas  especificamente
relacionadas com os programas curriculares de modo
a  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 .



Salas de Aula do Futuro Alunos/as do 1º Ciclo de Escolaridade Todos os Agrupamentos e Escolas A Sala de Aula do Futuro, inspirada no Future 
Classroom Lab da European Schoolnet, tem 
por objetivo  melhorar os resultados escolares 
dos/as alunos/as do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
com recurso a metodologias inovadoras que 
aumentam a motivação dos/as  alunos/as para 
as competências de estudo  e, assim, potenciar
a  aprendizagem.
É um projeto que tem visão para o futuro da 
Educação sustentado no Espaço, na Pedagogia 
e na Tecnologia, valorizando abordagens 
flexíveis , atendendo às boas práticas, às 
disciplinas, à cultura e ao contexto da Escola de
forma a promover o sucesso escolar. 
As  Salas  de  Aula  do  Futuro  poderão  ser
percecionadas  como  laboratórios  de
aprendizagens,  complementares  às  salas  de
salas  de  aula   tradicionais,   proporcionam
ambientes  potenciadores  de   aprendizagens
na era já digital.
Incluem-se  ações  de  sensibilização  e  de
explicação aos pais/encarregados de educação,
igualmente. 



PISEFafe Todos/as os/as alunos/as de todos os Ciclos de 
Escolaridade

Todos os Agrupamentos de Escolas O Programa de Intervenção Social nas Escolas , da
responsabilidade do Serviço Social do Município em
colaboração  com  a  Comissão  de  Proteção  de
Crianças  de  Crianças  e  Jovens  de  Fafe,  tem  por
objetivos  intervir  no  âmbito   do  abandono  e  do
absentismo  escolar,  bem  como  atender,
acompanhar e encaminhar  situações de natureza
sócio-económica  com parcos recursos .

Oficinas de Teatro – O Teatro Vai à Escola A alunos/as sinalizados/as pelos Agrupamentos de
escolas de todos os Ciclos de Escolaridade

Todos os Agrupamentos  de Escolas Este projeto pretende ser um projeto de articulação
com as restantes operações do Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Ave.
Tem como objetivo  prevenir  e  detetar  o risco  de
abandono e de absentismo escolar. 
O projeto envolve uma  dinamização de atividades
de enriquecimento curricular, fundamentais para o
desenvolvimento harmonioso das crianças e jovens
através da   dramatização,  do teatro e da cultura,
com  a  implementação  de  oficinas  de  teatro,  as
quais denominamos de "O Teatro Vai à Escola". 
Estas  oficinas  irão  desenvolver-se  em  contexto
escolar  e  em  espaços  disponibilizados  pelo
Município,  culminando  com  apresentações  de
espetáculos abertos à comunidade. 
 
 Consideramos importante capacitar docentes para
a dinamização de  grupos  que  possam interagir  e
participar nos espetáculos. 

Projeto SOU+EU Profissionais da área da Igualdade de Género e de 
Intervenção no âmbito da Violência Doméstica

População Juvenil

Comunidade

A todos os Agrupamentos de Escolas

Comunidade

O Projeto SOU+EU é  coordenado pela Sol do Ave,
tem  como  parceiros  o  Município  de  Fafe,  o  de
Guimarães e o da Póvoa de Lanhoso. Este projeto
incide sobre as áreas da promoção da Igualdade de
Género  e  da  Prevenção  e  Combate  à  Violência
Doméstica e de Género,  divulgando a informação
e  a  sensibilização  perante  a  sociedade  civil  e
direcionando o  envolvimento à  população juvenil.
Pretende  ainda   capacitar  as  Organizações  do
território para uma intervenção em rede. 



Educar (com) o Coração Crianças  do 1º Ciclo de Escolaridade Todos os Agrupamentos de Escolas Educar (com) o Coração é um  projeto que surgiu
das elevadas solicitações por partes das escolas
no  âmbito  da  problemática  do  Bullying  e  do
Cyberbullying,   da  autoria  do  Município  e  do
Centro de Saúde de Fafe. Como objetivos, este
projeto  pretende  promover  a  inteligência
emocional,  focando-se   na  regulação  e  na
modelação  emocional,  enfatizando-se   assim
uma  adequada  literacia  emocional,  a  qual
promoverá Saúde Mental .


