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MAIA: escolas de sucesso com alunos/as felizes.



a nossa Marca: educação como desígnio coletivo

a nossa Prioridade: a educação de infância

o nosso Princípio Orientador: promoção do sucesso escolar

a nossa Finalidade: educação de futuro



OTIMIZAR



Requalificação de escolas

Prevê-se conclusão da obra no 4º trimestre de 2019.

EB2,3 da Maia

Prevê-se conclusão da obra no 4º trimestre de 2019.

EB2,3 de Gueifães

Prevê-se montagem de estaleiro no mês de Agosto.

EBS Dr. Vieira de Carvalho

Requalificação dos 2 edifícios centenários.

Prevê-se conclusão da obra no 4º trimestre de 2019.

EB de Moutidos



INOVAR



LUDI+

60 horas de formação (término em junho).

Construção de guião de atividades para os 5 blocos temáticos: FAZ&CONTA, 
PLAY ENGLISH, PLENAMENTE, SONS&SENTIDOS E CRIA&EXPLORA.

Programa de Formação

Criança no centro da aprendizagem.

Criança ativa, competente e curiosa.

Ludicidade e bem-estar da criança.

Dar um sentido diferente aos espaços utilizados.

Interligação entre os vários blocos temáticos.

Repensar, refazer, readaptar (vivencia autoral).

Papel do/a Animador/a: mais valorizado, mais compreendido.

Práticas educativas mais sustentadas e intencionalizadas.

Forças e Oportunidades



LUDI+

Número de crianças por grupo

Tempo letivo e não letivo: como assegurar a coerência de princípios 
educativos?

Fraquezas e Ameaças

Recolha de dados através de grupos focais e entrevistas:

ao nível da aprendizagem profissional das/os Animadoras/es?

ao nível da aprendizagem da criança

ao nível da experiência das famílias

ao nível das dinâmicas na comunidade educativa proximal ( junho e julho)

Avaliação de Impacto ( junho e julho)

Seminário LUDI +

Follow up

Plano





Programa AEC
Atividades

Atividade Física e Desportiva | a mexer

TIC | a pensar em Tic!

Agir | para mudar o mundo

Artes | experiment’arte!

Maior estabilidade da equipa.

Maior envolvimento com as escolas e comunidade.

Projetos finais com grande impacto.

Forças e Oportunidades

Impossibilidade de controlar a qualidade dos técnicos.

Gestão da disponibilidade de recursos humanos para assegurar o programa.

Fraquezas e Ameaças

Alteração do aviso de concurso e modelo de horário.

Planos



CRIA+ |Pensa e Faz
Filosofia para Crianças e Oficina das Ciências

Formação especializada nas duas áreas de saber.
Atividade de grande aceitação por parte da comunidade.

Conteúdos inovadores e práticos.

Forças e Oportunidades

Impossibilidade de controlar a qualidade dos técnicos.

Gestão da disponibilidade de recursos humanos para assegurar o programa.

Gestão de transportes (frequência e horários).

Fraquezas e Ameaças

Continuidade do projeto.

Reforço do formação.

Planos



LABS Maia
Laboratório Aberto de Biologia e Saúde

Atividades diferenciadoras, com conteúdos inovadores e atrativos.
Permite a consolidação de aprendizagens.
Saída do espaço da escola.

Forças e Oportunidades

Gestão de agenda.

Gestão de transportes (horários).

Fraquezas e Ameaças

Continuidade do projeto.

Planos



Desafios para a Equidade na Educação

Escola a Tempo Inteiro para Crianças dos CAA
Atividades Terapêuticas Complementares

Possibilidade de permanência na escola em horário alargado, de acordo com 
as necessidades familiares.

Frequência de natação adaptada, musicoterapia e terapia assistida por 
cavalos, para além da oferta do programa AEC.

Forças e Oportunidades

Organização de horários e equipas.

Fraquezas e Ameaças

Continuidade do projeto.

Organização atempada dos horários.

Planos



ENVOLVER



Escola Aberta

Promoção da Participação
Coletividades e associações locais foram convidadas a dinamizar 

atividades junto das crianças em tempo de prolongamento de horário no 

1º CEB

Possibilitou a prática de diferentes atividades desde a música, o desporto e o 
folclore.

A comunidade educativa criou novas sinergias.

Forças e Oportunidades

Nem sempre a atividade vai ao encontro dos interesses dos alunos.

Gestão da disponibilidade de recursos humanos para assegurar a 
dinamização das atividades durante um ano letivo.

Fraquezas e Ameaças

Novas parcerias.

Planos



INEDIT.Maia – Inclusão pela Educação 
Investimos em Ti

DESCOBRIR+

COMPREENDER+
BIBLIOTECA+Viva
Provas CAM

PARTICIPAR+
SUPERTABi Maia
Plataforma Colaborativa Participa+
Clubes de Filosofia: Penso, Logo Cresço
Desafios para a Equidade da Educação em Férias

COMUNICAR+
SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem
Observatório da Educação



DESCOBRIR+

questionários aplicados a turmas do1º, 2º, 3º ciclos e ensino 
secundário e encarregados de educação durante os meses de abril, 
maio e junho de 2019

Possibilidade de traçar o perfil do aluno do concelho da Maia, por ciclo de 
ensino.

(Re)Direcionar medidas/projetos educativos para áreas e populações 
específicas.

Forças e Oportunidades

Dificuldade de agendamento das sessões.

Acesso a dados que não passíveis de recolher via questionário.

Fraquezas e Ameaças

Continuidade da medida.

Apresentação de dados de monitorização e MIS no início de 2020.

Planos



COMPREENDER+

BIBLIOTECA+Viva

1ª fase
Entrega dos livros em todas as bibliotecas da RNBE.

Catalogação das obras pelos/as professores/as 
bibliotecários/as.

2ª fase
Manifestar necessidade de novas obras a adquirir até 30 de 
setembro de 2019

Reforço e atualização do acervo das bibliotecas da RNBE.

Forte parceria com a Biblioteca Municipal Dr. Vieira de Carvalho.

Forças e Oportunidades

Rotura de stocks ou descontinuidade de obras.

Fraquezas e Ameaças

Dar continuidade à atividade

Planos



COMPREENDER+

Provas CAM – Conhecer, Atuar e Mudar

Rastreio do risco de leitura e escrita.

Formação especializada.

Forças e Oportunidades

Resistência à mudança.

Fraquezas e Ameaças

Aprovação da aplicação das provas CM em sede de Conselho pedagógico 
ainda no ano letivo 2018/2019.

Planos



PARTICIPAR+

SUPERTABi Maia

Ambientes Educativos Inovadores

- Grau de envolvimento dos professores nas atividades propostas, promovendo o ao 
processo de transformação pedagógica ocorridos. 

- Local de realização da formação, 

- Condições técnicas (dispositivos e redes) 

- Acompanhamento dado aos professores, quer a distância, quer nos momentos de 
formação, mas sobretudo dentro das salas de aula.

- Apoio de toda a comunidade educativa envolvida, Município, Agrupamentos de Escolas 
(direções), Associações de pais 

- Constatação de melhorias das turmas no processo de ensino – aprendizagem, tanto nas 
hardskills como, principalmente, nas softskills.

- Inauguração do espaço Make It Pedagogical

- Dinamização dos fóruns “Conversas às Quartas com Pais”

Forças e Oportunidades



Perfil dos professores 

Dificuldade de articulação entre pais e EE’s e escola na criação de contas de 
email.

Falta de flexibilidade dos espaços escolares que não permitiram desenvolver 
todas as atividades conforme era pretendido.

Fraquezas e Ameaças

Consolidação do projeto.

Alargamento do projeto a 7 turmas de 3º ano.

IV SUPERTABi – Encontro Internacional de Inovação pedagógica (4 e 5 de 
setembro).

Planos

PARTICIPAR+

SUPERTABi Maia

Ambientes Educativos Inovadores



Aprender a brincar através de um PC ou dispositivo móvel.

Possibilidade de trabalhar conteúdos pedagógico e de enriquecimento 
curricular em contextos diversos .

Provas de aferição.

Conteúdos do currículo local.

Conteúdos para a educação pré-escolar.

Capacitação.

Forças e Oportunidades

Perda de credenciais.

Fraquezas e Ameaças

PARTICIPAR+

Plataforma Colaborativa PARTICIPA+

Disseminação da capacitação para educadores/as e professores/as.

Planos



Coordenação pedagógica entre as entidades;

Assunção por parte do Serviço de Psicologia/professores dos AE na cooperação da 
implementação do projeto, em particular, na sinalização dos alunos que integraram os 
Clubes.

Experiência e formação na área da Filosofia para Jovens dos docentes/facilitadores do Clube: 
Penso, Logo Cresço.

Integração fácil dos alunos no Clube com base na metodologia de comunidade de 
investigação

Forças e Oportunidades

Desconhecimento da componente prática da Filosofia por parte dos/as alunos/as.

Dificuldade na organização de horários (projeto iniciou no 2º período letivo, limitando o 
acesso ao clube por incompatibilidade horária).

Espaços/salas para o desenvolvimento do projeto nem sempre adequados Às expetativas.

Fraquezas e Ameaças

PARTICIPAR+

Clubes de Filosofia: Penso, Logo Cresço

Consolidação do projeto.

Criação do pólo do AE Gonçalo Mendes da Maia.

Planos



Conciliação da vida profissional e familiar.

Atividades diversificadas e adaptadas às necessidades e competências de 
cada criança.

Forças e Oportunidades

PARTICIPAR+

Desafios – Equidade na Educação em Férias

Consolidação do projeto.

Planos





Facilidade de acesso aos serviços.

Maior eficácia e eficiência na faturação de serviços.

Forças e Oportunidades

COMUNICAR+

SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem

Disponibilização de mais funcionalidades.

Planos



Acesso a informação não sensível da ação DESCORIR+

Acesso a informações pertinentes sobre os AE’s, escolas, serviços, rede de 
transportes, ementas, rede educativa …

Forças e Oportunidades

COMUNICAR+

Observatório da Educação

Acessibilidade a partir do inicio do próximo ano letivo.

Planos
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