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Princípio Orientador

Tornar os alunos agentes ativos da dinâmica 

escolar, de modo a que esta reflita a identidade 

dos mesmos e se revele um lugar motivador e 

apelativo.



Onde nos enquadramos?

EIXO Nº 2: Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina

AÇÃO Nº 8: Passo a Passo 

EIXO Nº 4: Relação Escola – Famílias - Comunidade e Parcerias

AÇÃO Nº 13: Relacionar para Integrar



Passo a Passo

¨ Apoio Psicossocial
¨ Eu e os Outros!
¨ Eu Sou Capaz!
¨ Associação de Estudantes 

¤ Assembleia de Alunos
¨ Rádio Escola
¨ Eu faço a Diferença!
¨ Formação para Assistentes Operacionais
¨ Orientação Vocacional
¨ Educação Especial



Passo a Passo - Parcerias

´ Cinescolas
´Câmara Municipal de Matosinhos 

´ Artes Marciais
´Junta de Freguesia de Matosinhos



Relacionar para Integrar

´Projeto CONtACTO
´À conversa com Pais/Encarregados 

de Educação

´Eu faço a diferença!



Um pouquinho de nós ….

Ver vídeo»»



Eu e os outros – Eu sou Capaz!

Promover a reflexão em grupo criando uma 

dinâmica que potencie o desenvolvimento 

pessoal e social.



Eu e os Outros

´Através da narrativa de histórias, os jovens devem conduzir
um grupo de personagens à resolução de problemas do
dia-a-dia, mediante um conjunto de decisões partilhadas.

Instrumento promotor de: 

- processos de tomada de decisão,

- confrontação no seio do grupo e 

- exploração de informação. 



Eu sou Capaz!

´Através de jogos, exercícios de relaxamento, exercícios de
respiração e meditação guiada, aprende-se a aceitar e a
organizar os pensamentos, potenciando a gestão positiva das
emoções.

Instrumento promotor de:

- pensamento livre,

- autoconhecimento,

- expressão emocional e

- equilíbrio geral.



Associação de Estudantes/Assembleia de alunos

Potenciar a participação dos alunos na discussão de

assuntos  relacionados com a vida escolar, 

tornando-os agentes ativos 

no processo de mudança. 



Rádio Escola

Atividade desenvolvida em parceria com o projeto 

“Biquinha em Ação” que tem como objetivo o 

envolvimento dos alunos na dinamização dos 

intervalos escolares através de momentos musicais, 

de lazer e entretenimento. 



Eu faço a Diferença!

´ Promover junto da comunidade educativa valores como:

- a solidariedade,

- a responsabilidade social e

- a partilha.

Através de campanhas de angariação de géneros
alimentares, roupa, calçado e brinquedos que serão
distribuídos pelas famílias que apresentem mais
necessidades.



Eu faço a Diferença!

´ Criação da Loja Social.

´ Voluntariado Social.

Envolvimento dos alunos 

no desenvolvimento de todo o processo.



Projeto CONtACTO
À conversa com Pais/Encarregados de Educação

Visa promover uma cultura de valorização da escola, 

através da aproximação dos pais/EE ao estabelecimento 

de ensino e consequentemente uma participação mais 

efetiva no percurso escolar dos seus educandos. 



Projeto CONtACTO
À conversa com Pais/Encarregados de Educação

Pretende-se ainda estreitar a relação entre a escola do 
1.º ciclo e a EB23, no sentido de consolidar a dinâmica 

de Agrupamento, potenciando a continuidade dos 
alunos no mesmo. 



Equipa Técnica

Um excelente educador não é um ser humano 

perfeito, mas alguém que tem a serenidade para se 

esvaziar e a sensibilidade para aprender. 

Augusto Cury



Equipa Técnica

De porta e coração abertos…



Equipa Técnica

Gratas pela vossa atenção! 

15 de março de 2017 


