PROJETOS VISEU EDUCA 2016/2017
PROJETO

Entidade Promotora

BREVE DESCRIÇÃO
Público-alvo: 2573 alunos do AEGV, Viseu; Docentes, não docentes do
Agrupamento

Projeto EnTRe-Laços

Agrupamento de
Escolas Grão Vasco

Espaços de reflexão, estudo e resolução de problemas específicos e
estratégias para a resolução das problemáticas apresentadas pelos
docentes/educadores, tendo em vista a melhoria da qualidade do processo
de ensino/aprendizagem; face a alunos com carências socioeconómicas, por
forma a implementar medidas e soluções que contribuam para um ambiente
familiar mais estável emocional e economicamente das nossas crianças.
Ações de encaminhar os alunos para avaliação psicológica,
acompanhamento psicológico no Serviço de Psicologia e Orientação ou para
a consulta de desenvolvimento e pedopsiquiatria do CHTV-EPE. Sub
Programa “Saber Viver” - desenvolvimento de várias competências como: a
consciência emocional, o controlo emocional, a autonomia emocional,
competências sócio - emocionais e competências de vida e bem-estar
emocional, campanhas solidárias, Campanha de Doação de Sangue. Sub
Projeto – Gira Vida. E “Asas nos Pés”
Parcerias: Município de Viseu, Gabinete de Ação Social da Câmara
Municipal de Viseu, Gabinete de Educação da Câmara Municipal de Viseu,
Centro de saúde, Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE, Segurança Social,
Tribunal, Polícia Segura, Freguesia de Viseu, Freguesia de Repeses e São
Salvador, Freguesia de Orgens, Cruz Vermelha de Silgueiros, Conferências de
São Vicente Paulo, Centro Social da Paróquia de São Salvador e o Centro
Social e Cultural de Orgens.
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Público-alvo: 198 alunos com Necessidades Educativas Especiais do
AEGVasco, Viseu; Docentes, não docentes do Agrupamento; Famílias

Se houver quem me
ensinara

Partindo também do princípio de que as famílias atravessam momentos de
grandes fragilidades, necessitando de ajuda para fazer os seus caminhos,
com o Projeto “Formação para Pais, Se houvera quem me ensinara…”,
pretendemos dinamizar um conjunto de iniciativas com o intuito de trazer
as famílias à Escola e dotá-las de ferramentas práticas, teóricas e afetivas
que as ajudem na educação das crianças e jovens com NEE; Ciclo de
Agrupamento de Escolas Grão
conferências para Pais e Comunidade educativa; Espaços de partilha e
Vasco
workshops artísticos para pais e filhos.
Parcerias: Município de Viseu, Associação GVasco, Fundação Calouste
Gulbenkian; Museu Nacional Grão Vasco, Centro de Artes do Espetáculo de
Viseu, Associação Cultural e Pedagógica /Teatro Viriato, SurdiSol – União de
Familiares e Amigos dos Surdos de Viseu, União das Associações de Pais do
Agrupamento de Escolas Grão Vasco, Escola Profissional Mariana Seixas,
ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, Freguesia de Viseu,
Freguesia de Repeses e São Salvador e Freguesia de Orgens.

Ver e Aprender a Sentir
Mais Longe

Público alvo: Todos os alunos do Concelho de Viseu (rastreios - alunos
do 3º Ano) – cerca de 950 alunos/ano letivo; Docentes, não docentes do
Recursos TIC para a Educação Agrupamento; Famílias
CRTIC VISEU - Centro de

Especial de Viseu, sediado no Sub Projeto 1: Rastreio da Visão/Daltonismo - Sabendo da importância
Agrupamento de Escolas Grão da saúde da visão no sucesso escolar dos alunos, o CRTIC Viseu e o
Município de Viseu, promovem a ação de rastreio da visão aos alunos dos
Vasco
3ºs anos de todos os Agrupamentos de Escolas e Colégios Privados, com a
colaboração técnica das óticas parceiras, para a melhoria das aprendizagens.
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Sub Projeto 2: Bibliotecas Inclusivas ColorADD: Do Símbolo Gráfico ao
Prazer de Ler - Com conhecimento e saber construídos acerca da
ferramenta inclusiva ColorADD pretendemos, potenciar a sua utilização em
áreas e âmbitos onde a cor é fator determinante. Código Color ADD nas
Bibliotecas escolares do concelho.
Parcerias: Município de Viseu, ColorADD Social; Ergovisão; Alberto
Oculista; Equipa concelhia das bibliotecas escolares; todos os AEs; Colégio
da Via Sacra; Colégio da Imaculada Conceição

Orquestra ORFF

Agrupamento de Escolas Grão
Vasco

Público -alvo: 50 alunos dos 3º e 4º anos.
Criação de uma Orquestra ORFF
Parcerias: Município de Viseu, Órfeão de Viseu; todos os AEs
Público alvo: 1192 alunos do 1ºCEB do AEGV, Viseu; Docentes, não
docentes do Agrupamento; Famílias

Viseu In Rio

Trabalho colaborativo, organizado e planificado pela equipa coordenadora /
técnico-pedagógica, de educação ambiental e da educação para a cidadania.
Para além da vertente pedagógica, este projeto visa também a tomada de
Agrupamento de Escolas Grão consciência ambiental (implementação de soluções sustentadas para os
problemas dos ecossistemas), baseada na participação voluntária e ativa dos
Vasco
cidadãos (vertente social – famílias e comunidade).
Parcerias: Município de Viseu; ASPEA, Museu Nacional Grão Vasco, ESEV,
Orfeão de Viseu, Associação Cultural e Pedagógica /Teatro Viriato, União das
Associações de Pais do Agrupamento de Escolas Grão Vasco, Freguesia de
Viseu, Freguesia de Repeses e São Salvador e Freguesia de Orgens.
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Público-Alvo: 166 alunos de etnia cigana, do pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º e 3º
ciclos; 188 alunos do 2.º e 3.º ciclo da Escola D. Luís de Loureiro, onde se
incluem 44 alunos de etnia cigana em 2016-2017 (número variável de ano
para ano).

A Escola e a diversidade

Agrupamento de Escolas

cultural

Infante D. Henrique

Visa a integração e qualificação de crianças e grupos vulneráveis,
nomeadamente alunos de minorias étnicas (comunidades Ciganas).
Mediação intercultural/conflitos e socioeducativa; Acompanhamento
psicossocial das famílias e alunos; Aulas de dança, dinamizadas por
professores da Escola de Dança Lugar Presente, e criação e apresentação
coreográfica para a comunidade; Dinamização de atividades de promoção
da cultura cigana e Construção de projetos de espetáculos para apresentar
aos colegas, famílias e comunidade (professor de expressões e professor de
música) – inclui Sub Projeto – SER + Cidadão;
Parcerias: Município de Viseu; Rede Europeia Anti-pobreza; CPCJ, IPDJ,
Universidade Católica Portuguesa (Viseu), Escola de Dança Lugar Presente,
Rede de Bibliotecas Escolares, ESTG- IPV, Cáritas Diocesana; Segurança
Social; ACES Dão Lafões
Público-alvo: Toda a comunidade educativa; Pais/EEs, docentes, assistentes
operacionais

Projeto Escola e família
em formação/ação -

Agrupamento de Escolas

PEFFA

Infante D. Henrique

Partindo do reconhecimento de que a existência e a qualidade da relação
escola-família influenciam positivamente os resultados escolares e
educativos dos alunos, o projeto – Escola e Família em Formação/Ação –
apresenta-se com a missão fundamental de promover o envolvimento e
implicação de todos os elementos da comunidade, nomeadamente a
participação ativa e esclarecida dos pais/encarregados de educação na
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escola e o no percurso escolar dos seus educandos.
Realização de sessões/encontros mensais e temáticos, com a participação de
pais/EEs, assistentes operacionais e docentes. Para a dinamização destas
sessões é convidado um especialista nessa área que, após uma exposição
teórico-prática, promove uma reflexão e partilha de todos os presentes.
Realização de 5 sessões temáticas por ano letivo: encontros mensais entre
pais, professores e assistentes operacionais; Promoção anual de formação
contínua e contextualizada para docentes e para assistentes operacionais, no
sentido da melhoria das práticas profissionais.
Eixo 2
– Subprojeto “Conta Comigo” – projeto de apadrinhamento, acolhimento e
acompanhamento/orientação dos alunos do 5º ano por parte dos alunos do
8º.- Atualização do espaço “Relação Escola/Família/Comunidade”, nas
bibliotecas das escolas EB 2,3 do agrupamento;
- Subprojeto “Correntes de Leitura” – promoção da leitura em família e
partilha nas turmas por pais e educandos.
Parcerias: Município de Viseu; União das Associações de Pais do
Agrupamento; Escola Superior de Educação de Viseu; Universidade do
Minho; Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional das Beiras;
Associação de Centros de Saúde Dão Lafões; Grupo VISABEIRA; Juntas de
Freguesia e Paróquias da área de influência do agrupamento

ENA! Topas +

Agrupamento de Escolas
Infante D. Henrique

Público-alvo: 28 alunos com Currículo Específico Individual do 5.º ao 9.º
ano em 2016-2017 (número variável de ano para ano).
ENA, Topas + SER- atividades funcionais; ENA, Topas + SER- estimulação
cognitiva e promoção do bem-estar; ENA, Topas + expressões- expressão
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plástica; ENA, Topas + expressões- expressão musical e dança; ENA, Topas +
desporto; Acompanhamento psicossocial das famílias e alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos;
Parcerias: Município de Viseu, ESEV, APPACDM, Centro Social da Paróquia
do Coração de Jesus, Nvila Alumínios, Restaurante do Sr. Jacinto em Loureiro
de Silgueiros, Coziforme
Público- alvo: 3000 alunos do ensino pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino
Básico dos AE Infante D. Henrique; Viso e Viseu Norte; docente e não
docentes.
A implementação do PEEA é concretizada junto de Agrupamentos de
Escolas, Escolas não Agrupadas, algumas Instituições de Solidariedade
Programa de educação
estética e artística – PEEA

Social,

algumas

Associações

de

caráter

educativo,

entre

outros

Agrupamento de Escolas

estabelecimentos escolares da rede pública e privada, tendo uma vertente

Infante D. Henrique

formativa em contexto de trabalho em quatro áreas Educação Artística –
Música, Artes Plásticas, Dança e Movimento e Drama/ Teatro, com sessões
teórico-práticas e reuniões de acompanhamento e balanço dirigida aos
docentes e, outra cultural, de aproximação das escolas aos museus,
galerias, salas de exposições, teatros, salas de concertos, auditórios.
Parcerias: Município de Viseu; Direção Geral da Educação; Museu Nacional
Grão Vasco; Teatro Viriato; Lugar Presente.
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Público -alvo: Alunos com necessidades educativas especiais: das Unidades
de Multidificiência de Tondelinha – 5 alunos; EB D. Duarte 14 alunos; EB Dr.
Azeredo Perdigão – 14 alunos

“De passo a Galope”

Agrupamento de Escolas
Viseu Norte

Equitação com fins terapêuticos num processo de reabilitação e inclusão
social
Pretende-se com este projeto proporcionar o contato e experiência com
cavalos. Aproveitando o excelente instrumento terapêutico que é o cavalo,
proporcionamos aos praticantes o seu desenvolvimento bio, psico e social.
Parcerias: Município de Viseu, AHPV (Associação Hípica e Psicomotora de
Viseu); APCV
Público alvo: Alunos com necessidades educativas especiais das Unidades
de Multidificiência de EB de Tondelinha – 5 alunos; EB D. Duarte 14 alunos;
EB Dr. Azeredo Perdigão – 14 alunos

A Escola Vai à piscina –
Natação

Agrupamento de Escolas
Viseu Norte

Aulas de natação para alunos com Necessidades Educativas Especiais, do 1º
ao 3º Ciclos do Agrupamento.
Parcerias: Município de Viseu, Águas de Viseu; APCV; Associação de Pais da
Escola D.Duarte
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Público-Alvo: Alunos 1º CEB, oriundos de comunidades ciganas (alunos EB
de Abraveses e EB de Póvoa de Abraveses – 10 alunos; EB Dr. Azeredo
Perdigão – 10 alunos)
Dançar, é para todos

Agrupamento de Escolas
Viseu Norte

Realização de atividades de dança nas EB da Póvoa de Abraveses, de
Abraveses e de EB Dr Azeredo Perdigão, direcionadas para crianças de etnia
cigana e respetivas turmas.
Parcerias: Município de Viseu, Associação de Solidariedade Social da
Freguesia de Abraveses; Lugar presente – Escola de Dança

Língua Gestual Portuguesa

Agrupamento de Escolas

- LGP Kids

Viseu Norte

Público-Alvo: 213 Alunos do ensino pré-escolar.: EB Prof. Rolando de
Oliveira (105crianças); EB de Vila Nova do Campo (44 crianças); EB de
Tondelinha (14 crianças); JI de Abraveses (25 crianças); EB de Póvoa de
Abraveses (25 crianças).
Aulas de língua Gestual Portuguesa
Parcerias: Município de Viseu, SURDISOL
Público-Alvo: 560 alunos do 1º CEB do AE Viso

Brincar com os avós

Agrupamento de Escolas do
Viso

Encontros geracionais entre: avós; pais, alunos, professores e assistentes
operacionais, para a prática desportiva dos jogos tradicionais, conto de
tradições e de partilha de vivências.
8

Os professores da AEC – dinamizam o projeto em articulação com os
professores titulares de turma e as assistentes operacionais.
Parcerias: Município de Viseu, Juntas de freguesia e IPSS’s
Público alvo: 75 Alunos do 1º CEB do AEViso (EB Mestre Arnaldo Malho e
Santa Eugénia)
Reciclar Tons e Sons

Agrupamento de Escolas do
Viso

Projeto-piloto de construção e promoção de uma orquestra rítmica e
melódica a partir de instrumentos construídos com materiais recicláveis.
Esta orquestra integra também alunos que frequentam o Clube de Guitarra,
existente em algumas escolas do agrupamento.
Parcerias: Município de Viseu, Juntas de Freguesia, Clube de Guitarra.
Público-alvo: 810 alunos do Pré-escolar e 1º CEB do AEViso

“Põe as mãos na massa”

Agrupamento de Escolas do
Viso

Sendo o pão um dos principais alimentos da nossa dieta mediterrânea,
torna-se importante dar a conhecer todos os procedimentos do seu fabrico,
recorrendo aos usos e costumes da nossa Terra, aprendendo todas as
técnicas e utensílios e fases para a cozedura do pão, revitalizando os Fornos
Comunitários da Freguesia – Visitas pedagógicas.
Parcerias: Município de Viseu, Freguesia de Santos-Êvos; Associação Social
Amizade

Danç’aqui

Agrupamento de Escolas do
Viso

Público alvo: 250 Alunos 1º CEB do AEViso (Santa Eugénia, Guimirães,
Santos Evos, Barbeita, Póvoa de Sobrinhos e Mestre Arnaldo Malho,
Frasosela, Povolide, Nesprido)
Aulas de dança Rítmica aos alunos do 1º CEB.
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Parcerias: Município de Viseu, Freguesia de Santos-Êvos; Dance Kid’s;
MenezesSport
Público- alvo: 251 alunos do Pré-escolar e 1º CEB do AEMundão
Crescer com a Música

Agrupamento de Escolas de
Mundão

Generalização do ensino da música a todas as crianças na Educação PréEscolar e do 1º CEB.
Parcerias: Município de Viseu, Associação de Pais e EE do AE Mundão
Público-alvo: 180 alunos do 1º CEB do AEMundão

Ténis de Mesa

Agrupamento de Escolas de
Mundão

Prática de Ténis de Mesa nas escolas do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas
de Mundão (Sanguinhedo de Cota, Cepões, Casal de Esporão, Cavernães,
Mundão, Casal de Mundão e Travassós de Cima)
Parcerias: Município de Viseu, Associação de Pais do AE Mundão, Federação
Portuguesa de Ténis de Mesa
Público-alvo: 180 alunos do 1º ciclo do ensino básico do AE Mundão

Saber +

Agrupamento de Escolas de
Mundão

Programa de treino de competências pessoais e sociais. Projeto de
prevenção e de treino de competências de vida, isto é, a capacidade de
adaptação aos diferentes desafios e exigências colocadas pelos contextos
pessoais, familiares, educativos e sociais.
Parcerias: Município de Viseu, Juntas de Freguesia, Associação de Pais do
Agrupamento de Escolas de Mundão, Equipa de Saúde Escolar do Centro de
Saúde; Escola Segura – PSP
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Público alvo: 450 alunos 1º CEB – Xadrez nas Escolas; 1068 alunos 1º CEB
Xadrez nos Museus

Xadrez nas Escolas e nos
Museus

Município de Viseu

Aliar a arte ao Jogo do Xadrez e promover uma pedagogia de sensibilização
para a fruição do património em ambiente museológico é o objetivo do
inovador projeto que o Museu Nacional Grão Vasco, Tesouro da Misericórdia
e o Clube de Xadrez UGT Viseu, tem vindo a desenvolver no ano desde 2015.
O jogo consiste numa “Caça ao Tesouro”, em que as crianças e jovens
percorrem os museus à procura das peças, correspondentes a cada ficha
identificação, num cartão, cuja representação se encontra impressa nas
casas do tabuleiro gigante, onde de seguida, entram em ação para Jogar
Xadrez.
Sessões de visitas ao Museu Grão Vasco e Tesouro da Misericórdia em forma
de jogo de xadrez
Parcerias: Município de Viseu, Clube de Xadrez UGT Viseu; Agrupamentos
de Escolas; Museu Nacional Grão Vasco; Museu da Santa Casa da
Misericórdia de Viseu
Público-alvo: 53 alunos do 4º ano da EB Rolando de Oliveira; 15 alunos do
2º CEB do AE Mundão

Sprichst Du Deutsch? Falas alemão?

Município de Viseu

Através de uma forma lídico-didática ensinar o alemão através de canções,
jogos e Roleplaying, em que os alunos devam ser capazes de compreender e
usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados muito
simples que visam satisfazer necessidades concretas, apresentar-se a si e
aos outros e capazes de fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos
pessoais como por exemplo o local onde vivem, como se chamam e que
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idade têm. Saber comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e
distintamente e se mostrar cooperante.
Parcerias: Município de Viseu, Goethe Institut; Associação de Pais da Escola
D.Duarte
Clube das Moedas (a
iniciar 2017.18)

Sessões de educação da poupança e financeira aos alunos do 3º e 4º anos.
Município de Viseu

Parcerias: Município de Viseu, Beira Amiga
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