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Número  E xpe r imenta l  

(…) a cidade oferece importantes elementos para uma formação integral: é um sistema complexo e ao mesmo tempo um 

agente educativo permanente, plural e poliédrico, capaz de contrariar os fatores deseducativos. (…) O seu objetivo perma-

nente será o de aprender, trocar, partilhar e, por consequência, enriquecer a vida dos seus habitantes. 

in Carta das Cidades Educadoras, 2004 

 

A aplicação informática Educ@ é hoje uma 

ferramenta essencial à gestão da informa-

ção, no âmbito da área da educação, da 

Câmara Municipal de Odivelas. 

No contexto de uma cidadania cada vez 

mais exigente e consciente, a informação é a 

base do planeamento, da organização e da 

decisão. Conhecer a realidade onde se atua 

e interage, com dados rigorosos e relevan-

tes, de uma forma acessível 

e rápida, é uma prioridade 

no mundo atual. 

Educ@ é uma aplicação 

original, criada de raiz 

exclusivamente com os 

recursos humanos, técnicos e tecnológicos 

municipais, numa lógica de sustentabilidade 

municipal e proximidade local, com o objetivo 

de disponibilizar e tratar os dados que tradu-

zem a realidade educativa do concelho de 

Odivelas, nas suas múltiplas dimensões, 

para efeitos de gestão e adequação das 

políticas locais na área da educação. 

Iniciada em 2011, cada setor de intervenção 

municipal foi desenhado e implementado na 

estrutura da aplicação, à imagem das neces-

sidades específicas do concelho, ainda que 

num formato flexível e aberto a todas as 

possibilidades de mudança. 

Em 2012 ficaram concluídos todos os módu-

los relativos a: instalações e equipamentos 

do parque escolar da rede públi-

ca; Componente de Apoio à 

Família (C.A.F.); Atividades de 

Enriquecimento Curricular 

(A.E.C); gestão do pessoal não 

docente; transportes escolares; 

auxílios económicos e tecnologias de apoio; 

refeitórios e manuais escolares.  

Em 2013 decorrerá a integração das áreas 

correspondentes aos programas, projetos e 

ações de opção municipal, no âmbito das 

atribuições da autarquia para a área da edu-

cação. 

Aplicação Educ@ 

Futuro da Aplicação 
 

Portal de partilha de  
informação e comunica-
ção com os cidadãos. 



O  Programa Municipal da 

Atividade Física e Desporto 

na escola é um desafio inovador que visa 

sensibilizar os alunos para a prática des-

portiva através de uma cooperação ativa 

da Câmara Municipal de Odivelas (CMO) 

com as escolas do Concelho. 

Ao programa aderiram 52 estabeleci-

mentos de ensino, num total de 13.428 

alunos. Ao longo do ano letivo, em todos 

os graus de ensino, são desenvolvidos 

diferentes projetos: a minha primeira 

gincana, jogos da primavera, o ténis na 

escola, rugby na escola, corridinha da 

primavera, giravolei, minigolfe, a minha 

escola pedala, jogos desportivos das 

escolas e desporto para alunos com 

necessidades educativas especiais 

(NEE). 

 

No passado dia 5 de dezembro foi realizado o III 

Encontro de Desporto para alunos com NEE, no 

pavilhão desportivo da escola EB2/3 Vasco Santa-

na, e no dia 6 de Dezembro o encontro de giravo-

lei, no pavilhão Susana Barroso. 

Jovem  

Este Programa, da responsabilidade da 

Divisão de Juventude e Desenvolvimento 

Socioeducativo da CMO, para além das 

escolas aderentes, tem a colaboração de 

federações e associações desportivas de 

âmbito nacional e regional.  

de Odivelas e que estivessem a 

frequentar o 11º ano de escolarida-

de, o desafio de apresentar propos-

tas de projetos que considerassem 

importantes para a sua escola e o 

seu território. Para este efeito, a 

autarquia disponibilizou do seu 

orçamento uma fatia de € 250.000 

para o total do projeto. 

A recolha das propostas dos alunos 

foi efetuada através da aplicação 

de inquéritos, sobre o concelho 

onde habitam e estudam, bem 

como do seu funcionamento, onde 

teriam que incluir, também a pro-

posta a apresentar no âmbito do 

Orçamento Participativo Jovem.  

Posteriormente, a Câmara Munici-

pal de Odivelas, através de um 

grupo de trabalho criado para o 

efeito, efetuou a seleção das 

melhores e das propostas mais 

exequíveis, tendo as escolhas das 

mesmas sido apresentadas aos 

alunos que participaram e seus 

professores, no dia 23 de Janeiro, 

na Escola Profissional Agrícola D. 

Dinis, na Paiã. 

Para a autarquia, esta aposta na 

capacidade cívica dos jovens cons-

titui a materialização e a abertura 

da Administração aos Munícipes,  

Orçamento Part ic ipat ivo  

 promovendo a transpa-

rência dos processos de 

gestão.   

No seguimento do Projeto EU, Cida-

dão?  o Município de Odivelas colo-

cou em marcha o Orçamento Partici-

pativo Jovem, um novo projeto muni-

cipal que aposta na participação da 

juventude, na construção de um con-

celho melhor, permitindo exercer a 

sua cidadania através de propostas 

ou projetos de intervenção nas mais 

diversas áreas – Juventude, Cultura, 

Desporto, Mobilidade, Ambiente, 

entre outros. 

No início do presente ano letivo, foi 

lançado aos jovens inseridos em 

contexto escolar – das escolas 

secundárias/profissional do Concelho  

Programa da Atividade Física e  

Desporto na Escola  

Jovem  



NETW ORKS 

SECURITY  

HOSTING 

IT  CONSULTING 

Quer part icipar?  Se é encarregado de educação, faça parte da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da escola que o seu educando frequenta. A participação permite conhecer, contr ibuir para a 

qualidade da educação e participar nas decisões que o afetam a si e ao seu educando. 

Entre 24 de janeiro e 7 de 

março,  

a Casa da Juventude 

acolhe mais uma forma-

ção na área das novas tecnologias 

para munícipes com idade a partir 

dos 55 anos.  

Mais de 300 munícipes seniores, 

desde 2009, tiveram já a oportuni-

dade de aceder, no concelho de 

Odivelas, a uma formação inicial 

na área das tecnologias de infor-

mação e comunicação, com recur-

so a uma parceria com a Vodafo-

ne Portugal,  no âmbito da  

Nunca é tarde para  
aprender!  
 

A Microsoft e o Município de Odive-

las irão realizar uma das maiores 

ações de sensibilização a nível 

nacional sobre o tema da Segurança 

na Internet, no Pavilhão Multiusos 

pelas 15 horas, juntando cerca de 

800 jovens das escolas e seniores. 

Neste evento será ainda assina do  o 

protocolo de cooperação e colabora-

ção entre as duas entidades . 

Pessoa l  Não Doc ente  

Refe i t ó r i os  

AEC De acordo com a monitorização realizada durante o 1º período letivo 

de 2012/2013, frequentaram as AEC, 94,4% dos alunos inscritos nas 

escolas de 1º ciclo do ensino básico do concelho de Odivelas. 

 

 

Realizaram-se duas ações de formação no período de interrupção 

letiva do Natal, sobre os temas de “Socorrismo” e “Intervenção Peda-

gógica em Crianças com NEE”, onde participaram assistentes opera-

cionais de todos os Agrupamentos de Escolas do Concelho. 

 

 

Durante o 1.º período letivo de 2012/2013 realizou-se a monitorização 

da prestação do serviço de refeições em 34 estabelecimentos de 

ensino do 1.º ciclo e pré-escolar da rede pública do concelho, com o 

objetivo de proceder à avaliação da qualidade das refeições e do 

serviço prestado, com avaliação satisfatória. 

O que aconteceu  

responsabilidade social empresa-

rial da mesma. Neste segundo 

ciclo, aliou-se o voluntariado 

sénior às necessidades deste 

público, numa perspetiva de apro-

ximação pela linguagem e pela 

vivência pessoal, a estas ferra-

mentas e à sua integração no 

quotidiano.  

Dos conteúdos programáticos, 

destacam-se: a introdução à infor-

mática, o sistema operativo Win-

dows, a utilização da internet, a 

comunicação interativa e o pro-

cessamento de texto. 

O Projeto Municipal “Novas Tec-

nologias e Internet Sénior” é pro-

movido no âmbi-

to da Divisão de 

Habitação e 

Inovação Social 

e do projeto 

Banco de Volun-

tariado de Odi-

velas, e tem como finali-

dade ampliar as oportuni-

dades de acesso gratuito 

às potencialidades das 

tecnologias de informação e 

comunicação, para os munícipes 

seniores. A destacar a valorização 

dos processos de ensino-

aprendizagem nesta área, para o 

voluntário e para o público-alvo  

fomentando uma cidadania 

ativa e a melhoria da quali-

dade de vida deste seg-

mento específico da popu-

lação.  

5 de fevereiro 

Dia Europeu da Internet 
Segura   



Tanto o Dr. Carmelo Rosa com o Dr. Santana 

Castilho nas suas intervenções chamaram a 

atenção dos presentes sobre os números erró-

neos que servem de pressuposto a este relató-

rio que, a ser aplicado à letra, constituirá um 

gravíssimo retrocesso a nível educacional. 

 

Os intervenientes em apreço aludiram ainda a 

vários relatórios internacionais, nos quais é 

referenciado o salto qualitativo verificado no 

nosso país, em múltiplos parâmetros, como por 

exemplo o do abandono escolar; do ensino da 

Matemática; do ensino das Ciências; da inclu-

são social, entre outros. Foi também experien-

ciado por todos o momento difícil que se atra-

vessa nas escolas, devido à degradação eco-

nómica da comunidade educativa e ao desâni-

mo e angústia instalados na classe docente. 

De seguida deu-se início a um período de 

debate com o público presente sendo coloca-

dos aos conferencistas questões relativas à 

autonomia das escolas; a criação de mega 

agrupamentos; os horários dos docentes; a 

manutenção do ensino público; a qualidade do 

ensino; o papel dos pais no processo educativo 

e finalmente, os desafios e os constrangimen-

tos que a escola poderá viver. Pelo adiantado 

da hora não foi possível aprofundar todas as 

questões levantados, contudo pela minha 

experiência pessoal tenho “a sensação” de que 

existe uma enorme discrepância entre a reali-

dade das escolas e a visão dos especialistas 

em Ciências da Educação.  O Mundo de cada 

escola é único irrepetível, pelo que seria de 

todo desejável o aparecimento de uma verda-

deira autonomia, simultaneamente responsabi-

lizadora para com os seus órgãos diretivos, na 

prossecução de um objetivo bem definido a 

médio e longo prazo. Tudo aquilo que tem sido 

executado e ainda pensado nos últimos tem-

pos não augura nada de bom para o futuro.  

  
No seguimento deste encontro, que foi a meu 

ver útil e oportuno, gostaria de lançar um desafio 

aos responsáveis do Município de Odivelas de, 

na medida do possível, promoverem um encon-

tro sobre o estado da educação no concelho, 

numa perspetiva de unir esforços, na persecu-

ção de uma escola pública de qualidade, que é o 

grande objetivo de todos nós que vivemos a 

educação de uma forma apaixonada. 

Espero, portanto, que a atual crise, antes de ser 

um obstáculo, seja um incentivo para que na 

nossa escola, e em todas as escolas, se conti-

nue o trabalho iniciado ao longo dos anos e que 

hoje urge continuar e melhorar. 

 
Edgar Abílio Oleiro 

Diretor da Escola Secundária da Ramada 

N o dia 25 de Janeiro de 

2013 decorreu no auditó-

rio do Centro de Exposi-

ções de Odivelas, um Encontro Nacio-

nal subordinado ao tema “Educação e 

Escola Pública: Que Futuro?”. No II 

painel, constituído por especialistas em 

educação, tive o privilégio de  moderar 

o mesmo a convite da Câmara Munici-

pal de Odivelas, o que naturalmente 

agradeço. Neste painel constituído pelo 

Prof. Dr. Jorge Rio Cardoso, pelo Prof. 

Dr. Manuel Carmelo Rosa e ainda pelo 

Prof Dr. Santana Castilho, as suas 

intervenções centraram-se muito na 

atual situação económica e financeira 

do país, que indubitavelmente irá ter 

consequências, naturalmente negati-

vas, no nosso sistema educativo. 

Foram unânimes na opinião de que 

está em curso uma campanha que visa 

descredibilizar a escola pública, de que 

o relatório do FMI, no que diz respeito à 

educação, é um bom exemplo.  

Falar na pr imeira pessoa 
O Diretor da Escola Secundária da Ramada sobre…  

Encontro Nacional “Educação e Escola Pública: Que Futuro?” 

É no problema da educação que assenta o 
 grande segredo do aperfeiçoamento da Humanidade 

 
Kant, Emmanuel  

Coro dos Alunos da Escola de Ensino 
Básico de 2º e 3º Ciclo António Gedeão 

Grupo “Sons e Ideias” - Coro dos Alunos do 
Agrupamento de Escolas Vasco Santana 

Dois Apontamentos Musicais do Encontro 



EDITORIAL  

Car@ Munícipe 

 

 “A Educação é um processo social, é desenvolvimen-

to. Não é preparação para a vida. É a própria vida.” 

(John Dewey) 

 

O  Boletim “Educ@” é uma nova ferramenta 

que a Câmara Municipal de Odivelas coloca 

ao serviço da Educação. 

Esta forma de aproximar a Autarquia à comunidade educati-

va, pretende divulgar o que se passa ao nível de educação 

formal e não formal, interna e externa no Concelho de Odive-

las. 

Acreditando que a promoção da igualdade de oportunidades 

para todos começa pelo acesso à Educação, temos ao longo 

dos anos investido prioritariamente nesta área não apenas 

através da disponibilização de manuais escolares a todos os 

alunos do 1.º Ciclo que frequentam os estabelecimentos de 

ensino da rede pública mas também com o assegurar de 

refeições escolares a todos estes alunos e às crianças de 

Jardim de Infância da mesma rede. 

A par desta aposta, a Câmara Municipal em parceria com as 

Escolas do Concelho, tem desenvolvido vários projetos de 

intervenção com vista ao sucesso escolar de Crianças e 

Jovens, ao acompanhamento psicológico e à promoção de 

uma Cidadania Ativa e Participação dos Jovens na vida coleti-

va do concelho. Com os seus projetos diferenciadores, Odive-

las destacou-se nacionalmente com Prémios de Reconheci-

mento pelas suas boas práticas em matéria de Educação 

como foi o “SEI!Odivelas”  ou a Hipoterapia” (dedicada a 

crianças com autismo e multideficiência). 

Apesar das muitas dificuldades com que as Câmaras Munici-

pais de todo o País atualmente se debatem, e Odivelas não é 

exceção - os cortes violentos no Orçamento de Estado e a 

quebra abrupta de receita, a Lei de cabimentos e compromis-

sos, que tem paralisado as Câmaras Municipais de todo o 

País, a retenção inaceitável e judicialmente contestada por 

um conjunto alargado de Autarquias de 5% do IMI, os cortes 

nas candidaturas do QREN, com ações em curso e as dívidas 

do Ministério da Educação, que a Odivelas ascendem a 2 

Milhões de Euros - a nossa determinação em investir nas 

pessoas deste Concelho é inabalável. E por isso, não deixá-

mos de investir também nos espaços, equipamentos públicos 

e parque escolar. 

Com os recursos municipais, técnicos e logísticos, criámos 

este Boletim online, feito a pensar num novo espaço, que 

desejamos dinâmico e que mais do que um novo meio de 

comunicação, dê reflexo do diálogo municipal, das atividades 

desenvolvidas pela Autarquia, pelas Escolas e pelas Associa-

ções de Pais e Encarregados de Educação.  

Em Odivelas, tentamos todos os dias promover os fatores de 

desenvolvimento e fazemos da Educação investimento. 

Por isso contamos com Todos, nesta missão que tem as 

crianças e os jovens no centro das nossas políticas educati-

vas! 

 
Susana Amador 

NOTÍCIAS 
O Fantástico Mundo do 
SerSeguro regressa aos 
Jardins de Infância do 

Concelho  

Na Floresta Segura, as regras 

funcionam e tudo corre bem. Mas 

os Duendes não gostam de tantas 

regras, tudo vão baralhar.  

Este é o mote para a entrada No 

Fantástico Mundo do SerSeguro 

que, até 19 de Fevereiro, visita os 

JI do Concelho. 

A peça de teatro “As Traquinices 

dos Duendes”, é uma iniciativa 

inserida no Projeto SerSeguro, e 

que pretende levar as primeiras 

noções de Segurança Rodoviária 

às crianças mais pequenas.  

“Porquê escrever histórias? Porque 

as histórias, como a poesia, são uma 

linguagem do coração. O coração 

entende-as. E bate mais rápido. Uma 

história tem o poder de transformar 

uma pessoa.” 

 

O professor José Pacheco, conhecido sobre-

tudo por associação à Escola da Ponte (foi 

fundador, diretor e professor no projeto que 

lhe deu vida), referiu numa entrevista, a propó-

sito da solidão na escola, evocada no título, 

que “urge passar de uma cultura solitária para 

uma cultura solidária”. Ora, aproveitando o 

seu tom habitualmente provocador, quase nos 

permitimos dizer que urge na escola e fora 

dela. As histórias reunidas falam desses dois 

mundos que se atravessam e sobrepõem, com  

humor, ironia, sabedoria, ternura e a clareza 

de quem provoca a transformação do olhar.  

A LER  
SOZINHOS NA ESCOLA  

JOSÉ PACHECO 
PROFEDIÇÕES 

U 
m dos desígnios das políti-

cas educativas promovidas 

pelo Município de Odivelas 

tem-se traduzido no com-

bate ao insucesso e abandono escolar.  

Neste sentido, o Projeto SEI! Odivelas 

tem desenvolvido desde 2010 diversas 

estratégias junto da Comunidade Educa-

tiva, nomeadamente fruto da conjugação 

de sinergias institucionais.  

De entre algumas sinergias, desta-

cam-se a assinatura de Protocolos de 

Cooperação e Colaboração que 

pretendem ir ao encontro das neces-

sidades das escolas. 

 

No dia 25 de janeiro, foram assinados 

protocolos com a Escola Superior de 

Saúde de Alcoitão e com o Laborató-

rio da Fala, com o intuito de promover 

estratégias de prevenção na área das 

Dificuldades da Linguagem, que em 

algumas situações podem conduzir 

ao insucesso e abandono escolar. 

Estas duas parcerias possibilitarão 

promover a criação de ligações entre 

pessoas, entidades e setores da 

comunidade educativa que se interes-

sam sobre a temática das Dificulda-

des de Linguagem e contribuir para a 

promoção de boas práticas que 

atuem no desenvolvimento de com-

petências da linguagem, fala e comu-

nicação.  

Projeto  
SEI !Odive las  

Boas Prá t i cas  
Educat i vas   
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Se pretender subscrever o Boletim Educ@ ou solicitar a anulação da  

subscrição do mesmo, envie uma mensagem de correio eletrónico para o 

endereço : boletim.educa@cm-odivelas.pt . 


