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Quais as principais novidades do «Gai@prende+» para o ano letivo 2015/16?
Antes de mais, uma das grandes novidades é o aumento do número de inscrições, o
que é uma demonstração da adesão das famílias a este projeto iniciado há um ano.
Para o ano letivo que agora começa reduzimos substancialmente os preços, com o
objetivo de tornar o «Gai@prende+» ainda mais acessível às famílias gaienses. Ao
mesmo tempo, apostámos numa resposta inovadora às crianças com necessidades
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educativas especiais, que se traduz na oferta de um conjunto de atividades e terapias
gratuitas.
Estamos, ainda, empenhados no reforço da qualidade dos professores e do restante
pessoal envolvido no projeto, bem como num maior investimento no apoio às famílias
nos períodos de pausas letivas.
Que balanço é possível fazer do primeiro ano do projeto?
O ano de arranque foi analisado por nós, internamente, e também externamente,
com a avaliação da Fundação Manuel Leão e da Fedapagaia. Constatou-se, assim,
que os pontos mais fortes do projeto foram o impacto positivo na comunidade,
a qualidade no apoio ao estudo e à realização de trabalhos e a diminuição da
indisciplina.
Através do resultado dessas avaliações, procurámos corrigir algumas das dificuldades
registadas, sendo a mais importante, e que nos pareceu mais premente, a redução
do preço da frequência.
A avaliação dos pais e dos agrupamentos foi muito positiva e demonstra a importância
do «Gai@prende+» na educação das crianças de Vila Nova de Gaia.
Qual será o efeito do «Gai@prende+» na vida do concelho?
Este projeto dá um evidente contributo para a melhoria do aproveitamento escolar
dos alunos, envolvendo ativamente toda a comunidade escolar. O «Gai@prende+»
tem a responsabilidade de garantir a todas as crianças que o frequentem o acesso
a novos conhecimentos e a novas atividades, sejam elas lúdicas, culturais ou
desportivas, que permitirão revelar novos talentos em muitas áreas.
Também para as famílias é evidente a importância do projeto, já que possibilita
melhorias na conciliação da vida familiar com a vida profissional que acabam,
igualmente, por resultar num impacto económico importante para a comunidade.
A médio prazo esperamos que as crianças que frequentam o «Gai@prende+» se
evidenciem pelos seus resultados nos estudos seguintes e, ainda, pela adesão a
práticas culturais e desportivas a que, de outra forma, seriam expostas muito mais
tarde.

Eduardo Vítor Rodrigues em visita às escolas.
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O projeto Gai@prende+ representa, não só uma resposta para as famílias que
pretendam – por necessidade ou por opção – deixar os seus filhos na escola por
um período de tempo mais alargado, mas é também um promotor do crescimento
integrado e saudável destas crianças. Implementado no ano letivo 2014/2015, o
projeto, pioneiro no país, disponibilizou uma oferta alargada a todo o concelho de Vila
Nova de Gaia, dinâmica de trabalho que envolveu diversas estruturas do processo
educativo e implicou a coordenação entre todas. Este projeto é multidisciplinar,
implicando, por isso, a colaboração entre várias entidades, e pretende defender a
Escola Pública, dar resposta às famílias, protegendo os pais e as crianças, de forma
a impedir que o défice de aprendizagem possam influenciar negativamente o seu
futuro.
A oferta pedagógica do programa Gai@prende+ é segmentada de três formas:
1 - Direcionada às crianças do pré-escolar:
O projeto permite que, de forma gratuita, as crianças tenham acesso a um bloco
diário de 4 horas (15h30 - 19h30) de atividades importantes, programadas pelo
Departamento de Educação e ministradas por animadores(as) qualificados(as)
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Caso a família opte por integrar na
rotina dos filhos uma atividade adicional (a escolher de entre um leque variado), o
Gaiaprende+ permite que isso se faça. As atividades complementares são lecionadas
por professores externos e implicam uma comparticipação dos pais de 10€, 15€ ou
20€, conforme o escalão de ação social em que se insiram. Pode optar-se por uma
atividade com a duração de duas horas por semana ou selecionar duas atividades,
com uma hora de duração, desde que a carga horária semanal nunca exceda as 4
horas semanais. Entre as 7h30 e as 9h00 o Gai@prende+ disponibiliza um serviço
de acolhimento que tem uma comparticipação máxima por escalão de cerca de 50
cêntimos por manhã (cerca de 10€ mensais), que inclui um suplemento alimentar
gratuito às 8h00.
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2- Direcionada aos alunos do 1.º ciclo:
O projeto oferece, de forma gratuita, uma hora diária de AEC (16h30 – 17h30)
de atividades, programadas pelo Departamento de Educação e ministradas por
professores(as) qualificados(as) da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, como o
inglês, a atividade física e a música. Para as famílias que pretendam incluir na rotina
dos seus filhos mais duas horas diárias de atividades diversas e sala de estudo, podem
fazê-lo. O serviço é gerido por instituições locais e é considerado complementar,
tendo uma comparticipação que varia de escalão para escalão, indo dos 15,00€
para o escalão A até aos 37,50€ para as crianças sem escalão. Para assegurar o
período da manhã, entre as 7h30 e as 9h00, o Gai@prende+ disponibiliza um
serviço de acolhimento que tem uma compaticipação máxima por escalão de cerca
de 50 cêntimos por manhã (cerca de 10€ mensais), que inclui um suplemento
alimentar gratuito às 8h00.
3- Direcionada às crianças com necessidades educativas especiais:
O projeto Gai@prende+ cresceu e integra, no ano letivo que agora se inicia
(2015/2016), uma nova valência gratuita. Com o nome Gai@prende+(i) a autarquia
assume a importância da inclusão e, dessa forma, apresenta atividades direcionadas
a todas as crianças que tenham necessidades educativas especiais (NEE) no ensino
pré-escolar e no 1.º ciclo. Desde a terapia com animais (cães e cavalos), à hidroterapia,
o Gai@prende+(i) pretende fazer a diferença na vida destas crianças a vários níveis.
São quatro as áreas de intervenção do Gai@prende+(i):
A informação e formação; respostas sociais; ocupação de tempos livres;
acessibilidades.
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2015/2016

2015/2016

Receção e Acolhimento

Receção e Acolhimento

PEQUENO-ALMOÇO GRATUITO PARA TODAS AS CRIANÇAS

15H30 - 16H00 INTERVALO

PEQUENO-ALMOÇO GRATUITO PARA TODAS AS CRIANÇAS

16H00 - 16H30 INTERVALO

Entre as 16H00 e as 19H30
Com Assistentes Técnicos /Animadores

LANCHE GRATUITO PARA TODAS AS CRIANÇAS ÀS 17H45

LANCHE GRATUITO PARA TODAS AS CRIANÇAS ÀS 17H45
(Facultativo)
REFORÇO ALIMENTAR
Apoio ao estudo
Apoio ao TPC
Atividades lúdico-desportivas
Atividades culturais

15€

INFORMAÇÕES: Junta de Freguesia local e Sede de Agrupamento
Email: infoatl@cm-gaia.pt
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20€

37,5€

Atividades
Ano Letivo 2015/2016

CENTRO SOCIAL DE COIMBRÕES
direccao@centrosocialcoimbroes.pt
COOPERATIVA SOL MAIOR
infoatl@solmaior.org

ABRIGO SEGURO
abrigoseguro@gmail.com
OLIVAL SOCIAL
sara.olivalsocial@gmail.com

CENTRO SOCIAL DE SANDIM
lima.alzira@gmail.com
CENTRO SOCIAL DE GRIJÓ
cspssgrijo.gaiaprende@gmail.com

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL DA MADALENA
assmadalena@gmail.com
IESF
pnunes@iesf.pt
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
DE CANIDELO
geral@canidelo.net
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
VERA CRUZ
direcao@paroquiacandal.org.pt
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Santa Marinha
(EB1/JI das Devesas, Matas, Quinta dos Castelos)
Oliveira do Douro
Vilar de Andorinho
Mafamude
Vilar do Paraíso
Avintes
Pedroso
Crestuma
Olival
Seixezelo
Sandim
Lever
São Félix da Marinha
Grijó
Sermonde
Perosinho
Serzedo
Madalena
Canelas
Arcozelo
Valadares
Gulpuilhares
Canidelo

São Pedro da Afurada
Santa Marinha
(EB1/JI Marco, Quinta das Chãs e EB1 da Praia)
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Informação

(Inclusão)

Fornecer às famílias um conjunto de informações que os esclareça dos direitos e
oriente para os organismos competentes.
Formação
O município promoverá a capacitação familiar destes agregados, orientada para
esta temática, enquadrada no âmbito da Escola de Pais.
Banco de ajudas técnicas
A Câmara Municipal de Gaia protocolou com o CRPG no sentido de apoiar este

Para crianças com
Necessidades Educativas Especiais
(NEE) - 1º Ciclo

projeto com a criação de um banco de ajudas técnicas.
Apoio às terapias
As terapias proporcionadas aos alunos com necessidades educativas especiais
constituem uma componente fundamental para o processo de desenvolvimento
destes alunos. A Câmara Municipal passa a oferecer a partir do ano letivo 2015/2016
, Hidroterapia (Natação), Hipoterapia (Equitação) e terapia assistida por animais
conjugada com a fisioterapia ou a terapia ocupacional. Esta iniciativa terá o apoio
dos CRI (Centros de recursos para a inclusão), da APPACDM e CERCIGAIA, assim

Para além das refeições escolares e dos transportes
como competências diretas do município, este entendeu
desenvolver um conjunto de ações que contribuem
para apoiar as famílias e viabilizar o processo de
aprendizagem dos alunos com necessidades educativas
especiais (NEE).

como do Departamento de Educação e de Ação Social da Câmara Municipal.
Ocupação de tempos livres
A Câmara Municipal irá promover uma resposta de ocupação de tempos livres nas
interrupções letivas e nas férias escolares às famílias que precisam desta resposta.
Refeições escolares
A Câmara Municipal irá assumir uma isenção total de custos das refeições escolares
aos alunos com NEE, independentemente dos seus escalões de ação social escolar.
Transportes
A Câmara Municipal assume uma isenção total de custos dos transportes escolares
dos alunos com NEE, independentemente dos seus escalões de ação social escolar.
Acessibilidades
Melhoria das acessibilidades para os alunos com mobilidade reduzida.
Plano Estratégico Municipal de apoio à Educação Inclusiva
A Câmara Municipal assume uma política municipal para a educação inclusiva, um
adquirido civilizacional que é imperioso adotar.
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Sabia que...
- A Câmara atribuiu todos os manuais escolares a todos os alunos do 1.º Ciclo. Além
disso, oferece também os manuais de Português e História e Geografia de Portugal
aos alunos do 2.º Ciclo.
- A autarquia tem prevista, no orçamento para o ano letivo 2015/2016, uma verba
de 500 mil euros para transporte de alunos entre as escolas e as instituições onde
serão desenvolvidas algumas das atividades no âmbito do programa Gai@prende+
(ténis de mesa, natação, patinagem, entre outras), sobretudo em período de pausas
letivas.
- Ao almoço deverão ser servidas cerca de 10.100 refeições por dia. Além disso, a
autarquia pretende oferecer reforço alimentar no período da pausa da tarde, com a
introdução do regime da fruta escolar.
- Os casos sinalizados pelos Agrupamentos são devidamente acompanhados pela
ação social (com atribuição de escalão) e aos mesmos é atribuído um reforço
alimentar a meio da manhã e ao meio da tarde.
Não temos registo de nenhuma situação em que seja necessário levar a refeição
para casa.
- O projeto Gai@prende+ abrange um total de 15 mil alunos de 150 escolas e tem
um orçamento total de 5,4 milhões de euros, resultando 3 milhões do financiamento
direto da Câmara Municipal, 1,5 milhões de apoio do Ministério da Educação (AEC)
e 900 mil euros de comparticipações dos encarregados de educação. Acrescem a
este montante o valor do programa da fruta escolar (70 mil euros), a comparticipação
nas refeições escolares (4,2 milhões de euros), transportes escolares (500 mil euros),
apoio a atividades e visitas de estudo (150 mil euros), materiais pedagógicos (30
mil euros), livros escolares (850 mil euros), quadros interativos e software e licenças
virtuais para os 2º e 3º Ciclos (250 mil euros), apoio aos estudantes NEE (150 mil
euros), entre outros. Todo este investimento resulta num valor total de 11,6 milhões
de euros.
- Com o Gai@prende+, o Município de Vila Nova de Gaia alargou o horário de
Componente de Apoio à Família (CAF) nos estabelecimentos de ensino pré-escolar
e do 1.º ciclo. Assim, as escolas podem agora acolher os seus alunos num horário
total de 12 horas, entre as 7h30 e as 19h30, em atividades diversas e de caráter
tendencialmente lúdico.
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Outra das novidades introduzidas por este projeto, único no País, diz respeito à CAF
do período da tarde – das 17h30 às 19h30 no 1.º ciclo –, que inclui atividades orientadas. Assim, a CAF poderá incluir atividade desportiva mista (com modalidades
como taekwondo, karaté, patinagem, natação, canoagem, entre outras), atividades
para crianças com necessidades educativas especiais (desporto adaptado, hidroterapia, entre outras), atividades lúdicas e culturais e ainda de outras áreas. Deverão
ainda ser considerados, semanalmente, dois dias destinados ao apoio ao estudo; nos
restantes haverá um período para a realização dos trabalhos de casa.
Com esta introdução, os alunos passaram a ter ao seu dispor três horas diárias de
atividades. A CAF da tarde é comparticipada pelas famílias, em função dos escalões
sociais, e inclui, além das atividades, reforço alimentar com a introdução da fruta
escolar.
Neste ano letivo 2015/2016 as AEC do 1.º ciclo decorrem, no modelo tradicional,
entre as 16h30 e as 17h30. Durante este período, as atividades propostas incluem
atividade física e desportiva (uma vez por semana), ensino da música (uma vez por
semana), ensino de inglês para as turmas dos 1.º e 4.º anos (uma vez por semana) e
duas atividades a selecionar pelos agrupamentos entre ciência viva, literacia infantil,
educação cívica e património local, artes plásticas, expressão dramática, francês,
capoeira e prevenção rodoviária, entre outras.
Já a Componente de Apoio à Família, no ensino pré-escolar, funciona das 7h30 às
9h00 (acolhimento dos alunos, comparticipada) e das 18h30 às 19h30 (com possibilidade de inserir atividades lúdico-desportivas, comparticipadas pelos encarregados de educação). No 1.º Ciclo, a CAF decorre das 7h30 às 9h00 (acolhimento
dos alunos) e das 17h30 às 19h30 (comparticipada). Cabe à Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia a coordenação geral deste projeto.
- Como e quando podem os pais inscrever os seus filhos?
Os Encarregados de Educação procedem à inscrição dos seus filhos neste projeto
nas instituições parceiras e nas Juntas de Freguesia.
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É INQUESTIONÁVEL A MAIS-VALIA QUE O PROJETO GAI@PRENDE+, TROUXE
PARA OS ALUNOS DO 1º CICLO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VILA
NOVA DE GAIA. ESTE PROJETO OFERECE, A UM SEM NÚMERO DE ALUNOS,
NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM E PRIVILEGIA O APOIO AO
ESTUDO DE UMA FORMA QUALIFICADA.

FEDAPAGAIA
Federação das Associações de Pais de Vila Nova de Gaia

Link para documento integral:
http://www.fedapagaia.pt/arquivo13.14/images/docs/projetovisto.Pais_V.final.pdf
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Jogos Juvenis de Gaia
Uma tradição devolvida às crianças

Depois de vários anos de interregno, os Jogos Juvenis de Gaia regressaram e
envolveram cerca de mil crianças de todo o concelho atividade desportiva. Foram
diversas as as modalidades praticadas – andebol de 5, atletismo, futebol de 5 e de 7,
ginástica e ténis de mesa – por jovens nascidos entre 2003 e 2007.
O projeto envolveu várias entidades que coordenaram os seus serviços de forma
a garantir o sucesso da iniciativa. Entre elas estão os estabelecimentos de ensino
públicos e privados, as juntas de freguesia, as coletividades, os clubes e as associações
do concelho de Vila Nova de Gaia.
Esta iniciativa soma-se a outras atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo no
âmbito do Gai@prende+. A autarquia assume o desejo de dar continuidade aos
Jogos Juvenis e pretende fazê-lo de forma integrada e cada vez mais orientada para
devolver o reconhecimento público a esta iniciativa clássica no concelho. Segundo
Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
“no «ano zero» dos Jogos Juvenis tivemos a possibilidade de envolver todos, de
proporcionar desporto para todos, de criar uma rede de relações entre as juntas
de freguesia, as associações e as escolas. Tivemos, ainda, a possibilidade de levar
as atividades desportivas às crianças do ensino básico. É muito importante manter
o espírito destes jogos, o espírito do desporto para todos. Era necessário dar este
passo para reafirmar os Jogos Juvenis”, concluiu.
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Investimento nas Escolas
Reabilitação de Infraestruturas

Escolas intervencionadas
EB da Bandeira - Santa Marinha

EB do Cedro -Mafamude

EB do Marmoiral - Madalena

EB do Monte - Canelas

EB da Capela - Gulpilhares

EB das Pedras - Mafamude

EB Igreja2 - Sandim

EB do Loureiro 2 - Canelas

EB de Espinho - São Félix da Marinha

EB do Marco – Santa Marinha

EB Quinta dos Castelos - Santa Marinha

EB de Sá - Arcozelo

EB Fernando Guedes - Avintes

EB de Seixo Alvo - Olival

EB Urbano Santos Moura - Crestuma

EB dos Carvalhos - Pedroso

EB das Matas – Santa Marinha

EB de Afurada de Baixo - Afurada

EB Loureiro 2 - Perosinho

EB de Santo António - Grijó

EB de Lavadores

EB de Laborim de Cima -Mafamude

Jardim de Infância de Canidelo

EB Lagos - Vilar do Paraíso

EB da Praia – Santa Marinha

EB das Pedras - Mafamude

EB da Granja - Arcozelo

EB Loureiro - Canelas
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JI Marmoiral

EB Urbano dos Santos Moura

Investimento: 25.000 Euros

Investimento: 90.000
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EB Lavadores

JI Canidelo

Investimento: 40.000 Euros

Investimento: 110.000 Euros

EB Loureiro

Investimento: 135.000 Euros
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EB Granja

EB Cedro

Investimento: 65.000 Euros

Investimento: 30.000 Euros
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O Gai@prende+ proporcionou este ano um programa de férias que tem como
objetivo uma forma alternativa de Ocupação de Tempos Livres para o público
escolar mais jovem e com idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos.
Trata-se de um programa de cariz social e a custos reduzidos que beneficiou cerca de
3000 crianças do município e a quem foram proporcionadas diariamente diversas
atividades desportivas e lúdicas, bem como momentos de diversão na praia e em
visitas temáticas.

FÉRIAS DE

2015

JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO
A partir do fim do ano letivo, até ao início do seguinte.

DAS 7H30 ÀS 19H00
30
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Um novo Autocarro
ao serviço da comunidade.

www.cm-gaia.pt
infoatl@cm-gaia.pt

