A Câmara Municipal da Lousã deseja um bom ano
letivo a toda a comunidade educativa!

Jazz ao Luar, Banda Cais, 20 de setembro, 21h30,
Parque Carlos Reis

Recomeçar!

Exposição comemorativa dos 30 anos da Feira do
Mel e da Castanha – 17 outubro a 9 de novembro,
inauguração a 17 às 17h, na Biblioteca Municipal

No início de um novo ano letivo, reafirmamos a
nossa
prioridade de investimento no capital
humano.

Dia do Diploma, 18 de outubro, 21h, Parque
Municipal de Exposições

Reconhecemos o papel fundamental da Escola
enquanto transformadora da sociedade, bem como
a importância da Família na valorização das nossas
crianças e jovens.

Marionetas ao Centro, 19 a 26 outubro - Dez dias de
teatro de bonecos com espetáculos nas escolas,
mercado e no Centro Vida Abundante

Para atingir os objetivos a que nos propomos, temos
reforçado o trabalho em rede e têm sido fortalecidas
as parcerias com diversos agentes, de modo a
construir projetos que nos projetam.
Sabemos que o sucesso do processo ensino/
aprendizagem influencia o desenvolvimento do
território, motivo que nos leva a investir expressiva e
continuadamente na Educação.
Assim, tendo consciência dos desafios que se nos
colocam a todos, desejamos um bom ano letivo a
toda a comunidade educativa!

Com consideração

O Presidente da CML

Lousã

território educador

Pão por Deus - Bolinhos e Bolinhós, 31 outubro Venha connosco pelas ruas da Lousã para recuperar
as nossas tradições
Feira do Mel e da Castanha, 15 a 17 novembro Evento de promoção de produtos endógenos, muito
concorrido pelos expositores, sendo reservados
espaços para as Escolas/Associações de Pais
Concertos do Advento, 29 de novembro e 6, 13 e 20
de dezembro - Assista aos Concertos do Advento, aos
fins de semana, dinamizados por Filarmónicas e
grupos locais
FLiS! - Festa do Livro e do Saber, de 20 a 25 de abril Celebre connosco a leitura, a cultura e a liberdade
Dias Comemorativos - Esteja atento à programação
de dias como o Dia da Pessoa com Deficiência
(3/12), ou o Dia da Criança (1/6)

Mendes da Silva

Tendo em conta os princípios da “Carta das Cidades
Educadoras”, a Lousã integra o “Plano Intermunicipal
de Prevenção do Abandono Escolar e Promoção do
Sucesso Educativo da Região de Coimbra”,
dinamizado na CIMRC – Comunidade Intermunicipal
da Região de Coimbra, no âmbito do Programa
“Realiza-te”.
Desse Plano fazem parte 12 atividades. Neste
folheto, destacamos 4.

©ASA – Capacitar: Aprender a Ser Autónomo

Ambientes Inovadores de Aprendizagem

A ©ASA é espaço e tempo de aprendizagem de
competências, que apoia a criança e o jovem na sua
autonomia. Com a comunidade educativa, será um
Centro de Apoio e Recursos para a Aprendizagem
que agrega recursos humanos e materiais, saberes e
competências da escola, em colaboração com os
demais agentes e serviços.

O Projeto “CapA - Capacitar Aprendizagens”
inspirado nos modelos EduLabs, é um trabalho
estruturado e em rede, com atividades para os
alunos e formação de professores.

A ©ASA existe fisicamente na EB n.º 2 e poderá ser
visitada pelas turmas do Agrupamento. Conta com a
colaboração das Associações de Pais e Encarregados
de Educação para a sua implementação e para a
construção de uma escola inclusiva, e pretende dar
apoio à organização do processo de transição para a
vida pós-escolar e para preparar os alunos para a
entrada no mercado de trabalho.

Visitas de Estudo

Através do uso da robótica e programação,
promovem-se ambientes criativos de escola e de
sala de aula, propícios à aprendizagem e ao sucesso.
Para tal, também contribuem a utilização de apps
educativas como: o “Classplash” que ensina ritmo,
flauta, composição e línguas aos mais novos; a
"Academia My Polis”, que estimula os jovens a
participar dentro do espaço escolar nos âmbitos da
Igualdade de Género e da Educação para os Media.
Conte connosco!
239990370
geral@cm-lousa.pt
www.cm-lousa.pt

Com o "Aprende com a tua Região", as crianças e/ou
jovens podem fazer visitas ao território da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra,
composto por 19 municípios.
Centro Paroquial de Solidariedade Social
da Freguesia de Serpins

Equipa Multidisciplinar
Equipa constituída por 9 elementos: Técnica de
Educação, Psicólogos, Assistentes Sociais,
Psicomotricista, Educadora de Pré-escolar, Técnica
de Mindfulness, e ainda um Terapeuta da Fala como
consultor.
Trabalha com base num diagnóstico de necessidades
realizado pela Câmara Municipal e pelo
Agrupamento de Escolas, onde se considerou que a
prevenção precoce é a chave para a promoção do
sucesso educativo, nas questões da linguagem e da
indisciplina.

Cáritas Diocesana
de

COIMBRA

Unidade de Cuidados na Comunidade
ACeS Pinhal Interior Norte | Centro de Saúde da Lousã

Juntas de Freguesia
do Concelho

