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ABERTURA ANO LETIVO 2015/2016
REFORÇO DO INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO EM ALJEZUR









Oferta manuais escolares todos alunos 1º Ciclo
Oferta agenda escolar, Kit mochila e chapéu
Manutenção das medidas e apoio aos alunos e famílias: ação social escolar, refeições escolares,
componente apoio à família, rede transportes escolares pré-escolar/básico/secundário, comparticipação
custo passe escolar, apoio ao alojamento, apoio financeiro ao pré-escolar e 1º ciclo
Aquisição novo autocarro para transportes escolares
35 Bolsas de estudo para o Ensino Superior
Apoio projetos pedagógicos
Prémio de Mérito escolar

Apesar de as escolas do concelho terem iniciado as suas atividades letivas no passado dia 21de setembro, o
executivo camarário marcou na manhã de hoje, no Pólo Escolar de Odeceixe, com uma atividade simbólica,
a abertura oficial do ano letivo 2015/2016. Além do Presidente da Câmara e dos vereadores, participaram
também o Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe e a Diretora do Agrupamento Vertical de Escolas
de Aljezur.
A manhã foi destinada a visitar as instalações da EB1 de Odeceixe e do Jardim de Infância, dar as boas
vindas aos alunos e a todos os profissionais que ali trabalham. A ocasião foi ainda marcada pela entrega
dos manuais escolares a todos os alunos do 1.º ciclo (medida que já vem sendo tomada pelos sucessivos
executivos camarários há quase 20 anos), e oferta de algumas lembranças: agenda escolar do Município de
Aljezur aos alunos e professores, e um kit de mochila e chapéu às crianças que frequentam a educação préescolar.
O momento serviu também para acompanhar a intervenção que o Município de Aljezur, em parceria com a
Junta de Freguesia de Odeceixe, estão a realizar no espaço exterior do Jardim-de-infância, para
melhoramento e instalação de novos equipamentos, e substituição do piso de areia por piso mais moderno
e adequado, obra que está orçada em cerca de 16 000,00€.
Mas além do investimento na manutenção dos equipamentos e das instalações, e na oferta dos manuais
escolares a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, o Município de Aljezur, naquelas que são as
competências das autarquias em matéria de educação, manterá este ano letivo todas as medidas de apoio
aos alunos e às famílias do concelho, de modo a garantir tanto quanto possível, boas condições e
oportunidades às crianças e jovens do concelho nos seus percursos escolares – para o ensino pré- escolar e
básico a atribuição de escalões da ação social escolar de acordo com o escalão de abono de família, ou
sempre que a condição sócio económica das famílias assim o justifique, garantir a componente de apoio à
família e as refeições escolares através de acordos com o Agrupamento de Escolas de Aljezur e a Casa da
Criança do Rogil, a rede de transportes escolares no concelho desde o pré-escolar até ao ensino básico, são
medidas que todos os anos são garantidas e foram ou estão a ser executadas.
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Por outro lado, os jovens do concelho que já frequentam o ensino secundário, maioritariamente nas
escolas de Lagos, têm o apoio nos transportes através da comparticipação de 50% do custo do passe
escolar para todos os alunos, independentemente da sua condição económica, podendo este apoio ir até
aos 100% para os alunos de famílias com precaridade económica, devidamente fundamentada. Para o
efeito a Câmara Municipal dispõe de Regulamento próprio, estando neste momento a decorrer até 15 de
outubro o prazo de candidatura para requerer o apoio, bem como apoio para o alojamento. Este apoio
pode ser atribuído a jovens que não encontram nos Agrupamentos de Lagos as ofertas formativas que
desejam seguir e necessitam de ficar a residir fora do concelho para frequentarem as suas opções
formativas. Os jovens que residem longe das paragens de autocarro da EVA são também transportados
pelos autocarros do Município, das suas casas até aos pontos de recolha e no regresso a Aljezur
igualmente. Os jovens de Aljezur continuam ainda a beneficiar do acordo que firmámos com a EVA para
que os autocarros deixem e recolham os alunos junto de ambas as escolas em Lagos, em quase todos os
horários. Os custos deste acordo firmado com a EVA serão integralmente suportados pelo município não
havendo portanto, alteração no custo do passe para os alunos.
Porque o transporte escolar é um compromisso muito importante para o Município, foi adquirido
recentemente um novo autocarro para transporte escolar, que brevemente estará ao serviço deste setor.
Já para os alunos do ensino superior, o Município pretende manter em 2015/2016 o número de 35 Bolsas
de Estudo que atribuiu no ano letivo anterior.
Naturalmente o apoio do município ao desenvolvimento educativo no concelho vai para lá destas medidas,
uma vez que há uma atenção e um apoio constante às necessidades das escolas também no plano
pedagógico, para o desenvolvimento e concretização do Projeto Educativo – por isso mesmo foi
recentemente aprovado atribuir ao Agrupamento de Escolas de Aljezur o valor de 12,50 €, por criança do
pré-escolar e do 1.º ciclo para aquisição de materiais e desenvolvimento dos projetos de cada
grupo/turma. Mas falamos ainda do apoio às visitas de estudo, ao Desporto Escolar, à disponibilização das
nossas infraestruturas (piscinas municipais e pavilhão gimno desportivo municipal) para desenvolvimento
de várias atividades e modalidades desportivas, aos alunos com necessidades educativas especiais, e de
maneira geral aos projetos pedagógicos que vão sendo desenvolvidos. E naturalmente, vamos manter o
Prémio de Mérito Escolar, que premeia todos os anos os 2 melhores alunos de cada ano curricular dos 2.º e
3.º ciclos, no valor de 500,00€ cada.
Nem sempre é fácil face às limitações que são recorrentemente colocadas quer à Educação quer ao Poder
Local, dar a resposta pronta e mais eficaz aos alunos, famílias e profissionais. No entanto e na medida do
que é possível ao Município, o orçamento da autarquia tem sido gerido tendo a Educação como um dos
nossos principais desígnios e como um investimento. Foi com esse compromisso que fomos eleitos e
queremos cumprir!
Mais uma vez e de forma pública, o Município deseja a todos – alunos, professores, técnicos de apoio,
auxiliares educativos, famílias e comunidade educativa em geral, um ano letivo cheio de sucessos!
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