


















































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

Referencial do Plano Estratégico Educativo Municipal 

 



                      

 

REFERENCIAL DO PLANO ESTRATÉGICO EDUCATIVO MUNICIPAL 

 

1. Contexto e objeto 

Este referencial surge no âmbito do contrato de prestação de serviços estabelecido 
entre a Câmara Municipal e a Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade 
Católica – Porto, e estabelece os princípios, os objetivos e a metodologia propostos para 
a elaboração e desenvolvimento do Plano Estratégico Educativo Municipal (PEEM).  
 

 

2. Princípios orientadores 

Na medida em que pretende congregar e potenciar a ação educativa e formativa do 
município, o PEEM tem de se nortear por princípios de exequibilidade, participação, 
valorização e orientação para a ação, onde as pessoas e as instituições se revejam e se 
sintam valorizadas e úteis. Neste contexto, podem ser destacados os seguintes 
princípios orientadores e organizadores na construção do PEEM:  

 
- Princípio da Auscultação – A escuta e o diálogo são instrumentos que ativam e 

impulsionam a participação e fomentam o envolvimento pessoal e institucional. 
Por isso, devem estar presentes em todas as fases do PEEM (conceção, 
desenvolvimento e avaliação). 

 
- Princípio da Implicação – O PEEM representa uma visão e uma dinâmica de 

envolvimento de muitas pessoas e instituições que operam no município. Assim, 
deve traduzir a participação, implicação e corresponsabilização de pessoas e 
instituições na concretização das metas e estratégias previstas num projeto de 
cariz municipal. 

 
- Princípio de Integração/Articulação – O PEEM é um documento aglutinador das 

diferentes ações realizadas pelos diversos atores educativos e formativos do 
município. Apostando na articulação e na complementaridade, o PEEM valoriza o 
que há de convergente e de distintivo em cada instituição e está continuamente 
recetivo ao esforço de inovação. 

 
- Princípio da Valorização das Pessoas e das Instituições – O PEEM faz-se para as 

pessoas, acolhe as suas expectativas e necessidades, estimula as suas 
competências e fomenta as suas realizações. Nessa medida, para além de valorizar 



e humanizar o trabalho desenvolvido pelas diferentes instituições e pessoas, 
garante o princípio da equidade entre elas. 

 
- Princípio da Utilidade/Orientação para a Ação – O PEEM é um documento com 

informação relevante para os diferentes atores educativos e decisores políticos, 
constituindo simultaneamente uma bússola para os objetivos e metas a atingir e 
uma âncora para a mudança e para os caminhos e processos a reequacionar. 

 
- Princípio do Comprometimento e da Sustentabilidade – O PEEM impulsiona o 

estabelecimento de compromissos e de parcerias entre os diferentes atores e 
instituições do território e implica uma contínua concretização de ações 
promotoras da melhoria do quadro educativo e formativo do município, 
mobilizando as melhores vontades de mudança e dando resposta às aspirações e 
preferências da comunidade. 

 
- Princípio da Avaliação/Consequência – Tendo como finalidade a melhoria efetiva 

das práticas educativas e formativas do município, o PEEM requer práticas de 
autoavaliação contínuas e exigentes e de uma constante monitorização dos 
resultados obtidos, confrontando-os com o diagnóstico e as expectativas 
inicialmente afirmadas. Deste modo se dá consequência ao trabalho realizado 
pelas diferentes pessoas e instituições e se consolidam os mecanismos de 
regulação e de avaliação contínua. 

 
 

3. Objetivos 

Integrado numa estratégia de afirmação da identidade dos territórios educativos e 
assumindo-se como instrumento inspirador e catalisador da ação educativa e 
mobilizador das políticas educativas locais, o PEEM prossegue os seguintes objetivos: 

- Potenciar as possibilidades de realização educativa das comunidades; 

- Clarificar o papel dos diferentes atores na rentabilização das potencialidades 
educativas e formativas; 

- Racionalizar os recursos educativos existentes, superando a fragmentação e 
duplicação de redes de serviços e promovendo o envolvimento cooperativo 
entre instituições; 

- Qualificar as redes de instituições educativas locais, valorizando-as como 
motores de desenvolvimento local sustentado; 

- Consensualizar o projeto educativo municipal como dinâmica de afirmação da 
identidade do território educativo; 

- Enquadrar nas estruturas de governo local a regulação territorial da educação e 
a organização do sistema educativo; 

- Monitorizar e avaliar as políticas e os projetos educativos e delinear propostas 
de melhoria; 



- Estimular a aprendizagem e a inovação, visando o enriquecimento dos cidadãos 
e a valorização do seu capital humano;  

- Melhorar as qualificações e os resultados educativos e formativos dos 
munícipes. 

 

 

 

4. Metodologia global  

 

Constituindo a participação e a implicação dois dos princípios orientadores na 

construção do projeto educativo municipal, a metodologia de investigação-ação surge-

nos como uma metodologia adequada a este processo, na medida em que permite 

realizar um projeto de intervenção elaborado em função das necessidades do meio num 

esforço contínuo para ligar, relacionar e confrontar a ação e a reflexão.  

As dinâmicas de investigação-ação a desenvolver serão complementadas por uma lógica 

de formação-ação, que permita capacitar os agentes envolvidos na construção de 

projetos educativos municipais na e para a ação. 

O trabalho a realizar desenvolver-se-á a partir de uma fase inicial de diagnóstico que 

consiste na recolha e análise de informação sobre projetos em educação existente no 

concelho. Esta fase visa o (re)conhecimento do contexto municipal em matéria de 

educação, com vista à valorização e à integração das dinâmicas pré-existentes. 

A partir da fase de diagnóstico, o trabalho desenvolver-se-á numa espiral de ciclos de 

três fases: planeamento, ação, monitorização dos resultados da ação.  

 

 

5. Estrutura do Plano Estratégico Educativo Municipal 

 

Índice 

I. Introdução  

1. As competências dos Municípios na Educação  

2. O papel do Conselho Municipal de Educação e a articulação entre projeto educativo municipal 
e projetos educativos de escolas/agrupamentos e outras instituições de educação/ formação 



3. Estratégia metodológica para a construção do Plano Estratégico Educativo Municipal 
(auscultação, envolvimento e implicação dos atores educativos) 

 

II. Contexto e diagnóstico 

 

1. Caraterização social, económica e cultural do município (IDS, economia, emprego, índices de 
escolarização, apoios sociais/ASE …) 

2. Rede escolar (pública, privada e cooperativa) e acessibilidades 

3. Oferta formativa (pública, privada e cooperativa) 

4. Estruturas locais/municipais de apoio, redes de parcerias (instituições, departamentos, 
equipamentos, agentes, oportunidades…) e projetos socioeducativos existentes no Município 

5. Sucesso educativo (taxas de escolarização, de abandono escolar, de transição e de conclusão, 
de retenção ou desistência, resultados académicos, resultados da avaliação externa das 
escolas…)   

6. Análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças)  

 

III. Plano de ação 

 

1. Eixos estratégicos e Linhas orientadoras do PEEM (rede escolar, oferta formativa, valorização 
do capital humano, sucesso educativo, formação contínua, formação de adultos, prevenção do 
abandono escolar e da exclusão social, educação para a cidadania, educação para a saúde…) 

2. Objetivos do PEEM, por eixo ou linha orientadora (educação pré-escolar, ensino básico, 
ensino secundário, formação profissional, formação de adultos, formação contínua, outras 
atividades formativas, rede escolar, oferta formativa, empreendedorismo, projetos,…)  

3. Metas e resultados a alcançar (taxas de escolarização por níveis de ensino, taxas de transição, 
abandono escolar precoce, resultados da avaliação externa, índices de aprendizagem ao longo 
da vida, índices de frequência do ensino profissional…) 

4. Estratégias (criação de mecanismos de auscultação e de participação dos diferentes atores 
educativos, articulação do PEEM com os projetos educativos das escolas/agrupamentos e com 
outros instrumentos de planeamento, articulação e cooperação entre as diferentes áreas 
departamentais e instituições municipais e intermunicipais, requalificação dos equipamentos, 
racionalização dos recursos, criação de plataformas e dispositivos de cooperação e de 
divulgação de projetos e de boas práticas, organização e racionalização da oferta 



educativa/formativa, criação de uma equipa de dinamização do projeto educativo municipal, 
divulgação do projeto, projetos e atividades educativas…) 

5. Recursos (identificação e afetação de recursos humanos, financeiros, equipamentos, 
serviços/departamentos, instituições…) 

 

IV. Execução do Plano 

1. Planos de atividades anuais/plurianuais e calendarização (atividades, projetos, prazos, datas 
e etapas, metas, recursos, responsáveis, lugar/instituição…) 

2. Desenvolvimento do Plano (criação de uma comissão de implementação do PEEM, 
concretização de projetos e atividades, prossecução das etapas e metas fixadas ao nível de cada 
programa e serviço/departamento, nas diferentes áreas educativas/formativas) 

 

V. Monitorização e Avaliação 

1. Monitorização e controlo (observatório, ações de acompanhamento, criação de uma 
comissão de acompanhamento e pilotagem, elaboração de instrumentos, relatórios 
intermédios, periodicidade, eventuais ajustamentos intermédios…) 

2. Avaliação do plano estratégico educativo municipal (auto e heteroavaliação, avaliação dos 
processos e dos resultados, ampla participação dos atores envolvidos, momentos e 
periodicidade, elaboração e divulgação dos relatórios, avaliação externa...) 

VI. Glossário (nomes, conceitos, acrónimos…) 

VII. Bibliografia 

VIII. Anexos (dados estatísticos, espaços socioeducativos, rede escolar, oferta formativa, 
fichas, questionários, mapas,…) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Guiões dos focus group 

 



 

 

PLANO ESTRATÉGICO EDUCATIVO MUNICIPAL 

 

FOCUS GROUP 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÂO AGRUPADAS (PRESIDENTES DOS 

CONSELHOS GERAIS E MEMBROS DOS CONSELHOS PEDAGÓGICOS) 

A presente entrevista insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

1. Qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

2. Dos projetos desenvolvidos pelo Município na área da Educação, qual aquele que consideram 

mais relevante em termos de impacto. 

3. Que avaliação faz da intervenção do Município na esfera da Educação? 

4. Indique dois aspetos positivos e dois negativos relativamente ao funcionamento das escolas da 

rede pública do concelho. 

5. Identifique prioridades a considerar no domínio da educação no concelho e que deverão constar 

no Plano Estratégico Educativo Municipal. 

6. Como avalia a articulação entre a Câmara Municipal e as Escolas? 

7. Como avalia as parcerias e os protocolos das escolas com outras entidades? 

8. Que estratégias/ projetos serão importantes implementar para melhorar o funcionamento da 

Educação ao nível de: 

- Sucesso escolar; 

- Oferta educativa/formativa; 

- Rede escolar 

- Orientação vocacional; 

- Indisciplina na sala de aula; 

- Motivação dos profissionais da educação e ensino; 

- Relação entre os vários agentes educativos (alunos, pais, pessoal docente e não docente); 

- Relação da escola com sector empresarial local; 

- Educação para a cidadania; 

- Segurança na Escola; 

- Segurança no meio envolvente à escola; 

- Bullying; 

- Violência na escola e no namoro;  

- Saúde e nutrição; 

- Inclusão social; 



 

- Educação de adultos; 

- Formação cultural; 

- Empregabilidade; 

- Formação e integração no mercado de trabalho; 

- Relação Escola-Empresas; 

- Infraestruturas; 

- Transportes; 

- Escola a tempo inteiro. 

9. Que avaliação faz da atual distribuição da rede educativa e das unidades orgânicas? 

10. Qual a escola no futuro e os seus desafios? 

  

  



 

FOCUS GROUP 

REPRESENTANTES DO PESSOAL DOCENTE DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS  

E ESCOLAS NÂO AGRUPADAS 

A presente entrevista insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

 

1. Na sua opinião, qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

2. Que avaliação faz da intervenção do Município na esfera da Educação? 

3. Dos projetos desenvolvidos pelo Município na área da Educação qual aquele que considera mais 

relevante em termos de impacto. 

4. Qual a sua visão da educação no concelho de Esposende? Indique dois aspetos positivos e dois 

negativos relativamente ao funcionamento das escolas da rede pública do concelho. 

5. Identificar os principais objetivos e áreas de atuação a constar no Plano Estratégico Educativo 

Municipal. 

6. Que estratégias/ projetos serão importantes implementar para melhorar o funcionamento da 

Educação ao nível de: 

 - Sucesso escolar; 

 - Oferta educativa/formativa; 

 - Rede escolar 

 - Orientação vocacional; 

 - Indisciplina na sala de aula; 

 - Motivação dos profissionais da educação e ensino; 

 - Relação entre os vários agentes educativos (alunos, pais, pessoal docente e não docente); 

 - Relação da escola com sector empresarial local; 

 - Educação para a cidadania; 

 - Formação cultural; 

 - Segurança na Escola 

 - Segurança no meio envolvente à escola; 

 - Bullying; 

 - Violência na escola e no namoro; 

 - Saúde e nutrição; 

 - Inclusão social; 

 - Educação de adultos; 

 - Empregabilidade; 

 - Formação e integração no mercado de trabalho; 

 - Relação Escola-Empresas; 



 

 - Infraestruturas; 

 - Transportes; 

 - Escola a tempo inteiro. 

7. Que avaliação faz da atual distribuição da rede educativa e das unidades orgânicas? 

8. Qual a escola no futuro e os seus desafios? 

9. Quais os principais constrangimentos, atualmente, na atividade do professor? 

10. Em que é que o Plano Estratégico Educativo Municipal pode ajudar a ultrapassar esses 

constrangimentos? 

 

  



 

FOCUS GROUP 

REPRESENTANTES DO PESSOAL NÃO DOCENTE DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E 

ESCOLA NÃO AGRUPADA 

O presente guião insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal 

 

1. Na sua opinião qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

2. Que avaliação faz da intervenção do Município na esfera da Educação? 

3. Dos projetos desenvolvidos pelo Município na área da Educação qual aquele que considera mais 

relevante em termos de impacto. 

4. Indique dois aspetos positivos e dois negativos relativamente ao funcionamento das escolas da 

rede pública do concelho. 

5. Identificar os principais objetivos e áreas de atuação a constar no Plano Estratégico Educativo 

Municipal. 

6. Que estratégias/ projetos serão importantes implementar para melhorar o funcionamento da 

Educação ao nível de: 

 - Indisciplina na sala de aula; 

 - Motivação dos profissionais da educação e ensino; 

 - Relação entre os vários agentes educativos (alunos, pais, pessoal docente e não docente); 

 - Educação para a cidadania; 

 - Segurança na Escola 

 - Segurança no meio envolvente à escola; 

 - Bullying; 

 - Violência na escola e no namoro; 

 - Saúde e nutrição; 

 - Inclusão social; 

 - Infraestruturas; 

 - Transportes; 

 - Escola a tempo inteiro. 

7. Identifique prioridades a considerar no domínio da educação no concelho. 

8. Que avaliação faz da atual distribuição da rede educativa e das unidades orgânicas? 

9. Qual a escola no futuro e os seus desafios? 

10. Quais os principais constrangimentos, atualmente, da atividade do pessoal não docente? 

11. Em que é que o Plano Estratégico Educativo Municipal pode ajudar a ultrapassar esses 

constrangimentos? 

  



 

FOCUS GROUP 

SERVIÇOS MUNICIPAIS 

O presente guião insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

1. Que projetos e atividades têm na área da educação e da formação? 

2. Qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

3. Indique 3 pontos fortes da educação e formação no território municipal e 3 pontos fracos. 

4. Como avalia a articulação dos serviços municipais no âmbito da Educação? Que propostas de 

melhoria pode apresentar? 

5. Identificar os principais objetivos e áreas de atuação a constar no Plano Estratégico Educativo 

Municipal; 

6. Como avalia a articulação do vosso serviço com as diferentes instituições e entidades educativas 

(escolas, agrupamentos, juntas, associações de pais,…)?  

7. Que propostas têm para melhorar a educação e a formação no território municipal?  

 

 

 

  



 

FOCUS GROUP 

NÚCLEO EXECUTIVO DO CLAS 

 

O presente guião insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

 

1. Qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

2. Que contributo pode o CLAS dar para o Plano Estratégico Educativo Municipal? 

3. Indique 3 aspetos positivos e 3 negativos relativamente ao funcionamento da rede educativa 

concelhia. 

4. Como avaliam a articulação do CLAS com os diferentes agentes educativas (escolas, 

agrupamentos, associações de pais,…)?  

5. Tendo em conta o diagnóstico presente, quais os principais problemas sociais existentes no 

concelho? 

6. Quais entendem ser as áreas de intervenção a priorizar no concelho? 

  



 

FOCUS GROUP 

NÚCLEO LOCAL DE INSERÇÃO 

 

O presente guião insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

 

1. Qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

2. Que contributo pode o NLI dar para o Plano Estratégico Educativo Municipal? 

3. Indique 3 aspetos positivos e 3 negativos relativamente ao funcionamento da rede educativa 

concelhia. 

4. Como avaliam a articulação do NLI com os diferentes agentes educativas (escolas, 

agrupamentos, associações de pais,…)?  

5. Tendo em conta o diagnóstico presente, quais os principais problemas sociais existentes no 

concelho? 

6. Quais entendem ser as áreas de intervenção a priorizar no concelho? 

 

  



 

FOCUS GROUP 

ENTIDADES DE SEGURANÇA / PROTEÇÃO 

 

O presente guião insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

 

1. Qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

2. Considera que a escola atualmente é segura para as crianças e jovens? O que pode ser feito 

para reforçar a segurança nas escolas e no meio envolvente? 

3. Que estratégias/ projetos considera que serão importantes implementar com o intuito de 

melhorar o funcionamento da Educação ao nível de: 

 - Segurança na escola; 

 - Segurança no espaço envolvente das escolas; 

 - Prevenção e combate ao Bullying; 

 - Prevenção e combate da violência na escola e no namoro; 

 - Prevenção e combate de consumos abusivos (álcool e estupefacientes) no meio escolar. 

 - Primeiros socorros. 

5. Quais são os contributos que podem dar para desenvolver no âmbito da educação para a segurança? 

 

  



 

FOCUS GROUP 

FAP E ASSOCIAÇÃO DE PAIS 

 

O presente guião insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

 

1. Qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

2. Que projetos e parcerias tem a Associação de Pais com a escola? 

3. Indique dois aspetos positivos e dois negativos relativamente ao funcionamento da rede 

educativa do concelho. 

4. Como avalia a articulação entre Associações de Pais/Escolas/Município? 

5. Dos projetos desenvolvidos pelo Município na área da Educação, qual é aquele que considera 

mais relevante em termos de impacto? 

6. Que avaliação faz da intervenção do Município na esfera da Educação? 

7. Que avaliação faz da atual distribuição da rede educativa e das unidades orgânicas? 

8. Que estratégias/ projetos considera que serão importantes implementar com o intuito de 

melhorar o funcionamento da Educação ao nível de: 

 - Sucesso escolar; 

 - Rede de oferta educativa/formativa; 

 - Indisciplina na sala de aula; 

 - Relação entre os vários agentes educativos (alunos, pais, pessoal docente e não docente); 

 - Participação (dos pais e dos alunos) na vida da escola; 

 - Relação com a Escola e o Município; 

 - Educação para a cidadania; 

 - Ação Social Escolar; 

 - Formação cultural; 

 - Infraestruturas; 

 -Transportes; 

- Segurança na Escola e segurança no meio envolvente, bulliyng, violência na escola e no 

namoro, drogas e toxicodependências. 

 

 

  



 

FOCUS GROUP 

ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES 

O presente guião insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

1. Que visão tem da escola? 

2. Indique dois aspetos positivos e dois negativos relativamente ao funcionamento das escolas do 

concelho. 

3. Que avaliação faz da intervenção do Município na esfera da Educação? 

4. Que estratégias/ projetos considera que serão importantes implementar com o intuito de 

melhorar o funcionamento da Educação ao nível de: 

 - Sucesso escolar; 

 - Rede de oferta educativa/formativa 

 - Indisciplina na sala de aula; 

- Relação entre os vários agentes educativos (alunos, pais, pessoal docente e não docente); 

 - Participação dos pais e dos alunos na vida da escola; 

 - Relação com a Escola e o Município; 

 - Educação para a cidadania; 

 - Ação Social Escolar; 

 - Formação cultural; 

- Infraestruturas e equipamentos escolares; 

 - Transportes; 

 - Saúde e nutrição; 

 - Segurança na Escola e meio envolvente; 

 - Relação com a comunidade educativa; 

 - Bullying; 

 - Violência na escola e no namoro; 

 - Drogas e toxicodependência no meio escolar; 

 - Segurança na escola; 

 - Segurança à volta das escolas; 

 - Formação e empreendedorismo. 

5. Indique duas medidas que consideram mais urgentes para motivar os alunos e fazer com que 

todos eles gostem de frequentar a escola. 

6. Que avaliação faz da atual distribuição da rede educativa e das unidades orgânicas? 

 

 



 

 

FOCUS GROUP 

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 

O presente guião insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

 

1. Qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

2. Identifique projetos que a Junta de Freguesia mantem com as escolas? 

3. Como avalia a articulação entre as autarquias e as escolas? 

4. Indique estratégias para o reforço, caso seja necessário, da articulação entre a Junta de 

Freguesia, as escolas e a comunidade educativa. 

5. Qual a visão que tem da educação na freguesia? 

6. Indique dois aspetos positivos e dois negativos relativamente ao funcionamento da rede 

educativa do concelho. 

7. Que avaliação faz da intervenção do Município na esfera da Educação? 

8. Dos projetos desenvolvidos pelo Município na área da Educação qual é aquele que considera 

mais relevante em termos de impacto? 

9. Como avalia a rede de oferta educativa e formativa do concelho, face às necessidades e 

expectativas da comunidade? 

10. Como avalia a qualidade da rede de transporte escolar, face às necessidades e expectativas da 

comunidade? 

11. Como avalia a resposta ao nível da Escola a Tempo Inteiro: refeições, Atividades de Animação e 

Apoio à Família na Educação Pré-Escolar e AEC. 

12. Qual a escola no futuro e os seus desafios? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Guiões das entrevistas 

 



 

PLANO ESTRATÉGICO EDUCATIVO MUNICIPAL 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

A presente entrevista insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

1. A Carta Educativa é considerada como um instrumento de planeamento para o (re)ordenamento 

da rede escolar. Após 10 anos da homologação do documento, que avaliação faz dos resultados 

atingidos? 

2. Analisando a rede escolar concelhia atual, quais considera serem as intervenções mais 

prioritárias a nível das infraestruturas? 

3. Quais são as prioridades do executivo municipal no domínio da educação e formação? 

4. Na sua opinião qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

5. Considerando os resultados que têm vindo a ser atingidos com base no trabalho desenvolvido 

pelos diferentes agentes sociais e educativos, que objetivos e metas prioritários devem ser 

traçados neste plano estratégico? 

6. Existem já alguns projetos que poderão ser integrados neste plano estratégico? Se sim, Quais? 

7. Tendo em conta a região onde estamos inseridos, o que considera que nos potencia enquanto 

concelho e o que nos distingue dos demais? 

8. Que estratégias a Câmara Municipal pode vir a implementar para reforçar a articulação 

institucional e para promover a educação para a cidadania e/ou empreendedorismo? 

9. Muitos jovens adultos encontram-se hoje desempregados. Que medida(s) pode a Câmara 

Municipal promover para fomentar a sua integração profissional? 

10. Tendo em conta o percurso até ao momento, qual deve ser o papel do Município de Esposende 

na esfera da Educação no futuro? 

 

  



 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

DIRETORES DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3.º CICLO 

PRESIDENTE DA ZENDENSINO (E. Profissional de Esposende e E. Música de Esposende) 

DIRETOR DA ESCOLA SEMENTES DE LIBERDADE 

 

A presente entrevista insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

1. Na sua opinião, qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal?  

2. Quais as prioridades que o mesmo deve estabelecer?  

3. Que contributos pode dar a instituição que representa?  

4. Que avaliação faz da intervenção do Município na esfera da Educação? 

5. Que projetos/parcerias/protocolos existem entre o Agrupamento/Escola que dirige e as demais 

entidades educativas e sociais do concelho? 

6. Quais são as linhas orientadoras que o Agrupamento/Escola pretende seguir no futuro? 

7. De que forma pode o Município colaborar na aproximação dos ensinos público e privado? 

8. Face ao contexto económico, social e cultural do concelho, identifique as áreas problemáticas 

que considera que devem ser alvo de intervenção ao nível da educação e da formação. 

9. Que avaliação faz da atual distribuição da rede educativa e das unidades orgânicas? 

 

 

  



 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS  

DOS CONCELHOS DE BARCELOS E ESPOSENDE 

 

A presente entrevista insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

1. Na sua opinião, qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal?  

2. Quais as prioridades que o mesmo deve estabelecer?  

3. Que contributos pode dar a instituição que representa?  

4. Que avaliação faz da intervenção do Município na esfera da Educação? 

5. Que projetos/parcerias/protocolos existem entre o Centro de Formação e as demais entidades 

educativas e sociais do concelho? 

6. Quais são as linhas orientadoras que o Centro de Formação que dirige pretende seguir no 

futuro? 

7. De que forma pode o Município colaborar na contínua qualificação do pessoal docente e não 

docente? 

8. Face ao contexto económico, social e cultural do concelho, identifique as áreas problemáticas 

que considera que devem ser alvo de intervenção ao nível da educação e da formação. 

  



 

GUIÃO DE ENTREVISTA  

DIRETOR DO CENTRO DE EMPREGO DE BARCELOS 

A presente entrevista insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

1. Na sua opinião, qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

2. Que contributo considera que o Centro de Emprego pode dar ao Plano Estratégico Educativo 

Municipal? 

3. Face ao contexto económico, social e cultural do concelho, identifique as áreas problemáticas 

que considera que devem ser alvo de intervenção ao nível da educação e da formação. 

4. Quais as principais dificuldades para uma eficiente atuação do Centro de Emprego no contexto 

da educação e formação. 

5. Que medidas considera importante implementar que permitam responder às necessidades do 

setor empresarial. 

6. Na sua opinião, que problemas são identificados e que medidas/ iniciativas serão importantes 

implementar para melhorar o funcionamento da Educação ao nível de: 

 - Oferta formativa; 

 - Orientação vocacional; 

 - Formação em contexto de trabalho; 

 - Saídas profissionais; 

 - Desemprego jovem e integração profissional; 

 - Empreendedorismo; 

 - Relação empresarial; 

 - Parcerias. 

7. Quais serão as áreas de formação a privilegiar nos próximos três anos, considerando o 

conhecimento que possui sobre a procura do mercado? 

8. Quais considera serem as áreas de formação, designadamente nos cursos 

profissionais/vocacionais, que atualmente não estão a ser absorvidas pelo mercado de trabalho? 

9. De que forma entende que a Instituição que representa pode contribuir para a educação e 

formação no concelho? 

10. Considerando os níveis de desemprego nesta região, que medidas entende prioritárias aplicar 

para o combate ao desemprego, por um lado, e para o aumento das qualificações, por outro? 

11. Que parcerias existem com o IEFP no âmbito da educação e que resultados têm tido? 

12. Que papel o IEFP assume na relação entre escolas-empresas? Que estratégias implementar 

para otimizar esta relação? 

13. Que avaliação faz da intervenção do Município na esfera da Educação? 



 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

COORDENADOR DO CENTRO QUALIFICA LITORAL CÁVADO 

 

A presente entrevista insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista 

a construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

 

1. Qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

2. Indique dois aspetos positivos e dois negativos relativamente ao funcionamento da rede e oferta 

educativa do concelho. 

3. Que contributos considera que Centro Qualifica Litoral Cávado pode dar ao Plano Estratégico 

Educativo Municipal? 

4. No âmbito da interseção entre educação, formação e emprego, que medidas concretas devem 

constar do Plano Estratégico Educativo Municipal? 

5. Considera que existe uma boa articulação entre Centro Qualifica Litoral Cávado, as Escolas e 

demais parceiros locais e regionais?  

6. Que medidas considera serem necessárias para uma maior e mais eficiente articulação? 

 

  



 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO CONCELHO DE ESPOSENDE 

 

A presente entrevista insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

1. Na sua opinião, qual a pertinência da existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

2. Indique dois aspetos positivos e dois negativos relativamente ao funcionamento da rede 

educativa e formativa do concelho. 

3. Na sua opinião, que problemas são identificados e que medidas/ iniciativas serão importantes 

implementar para melhorar o funcionamento da Educação e Formação ao nível de: 

 - Oferta formativa; 

 - Orientação vocacional; 

 - Formação em contexto de trabalho 

 - Saídas profissionais; 

 - Desemprego jovem e integração profissional; 

 - Empreendedorismo; 

 - Relação empresarial; 

 - Parcerias. 

4. Considera que a oferta formativa disponibilizada pelos estabelecimentos de ensino dá resposta 

às necessidades dos empregadores? 

5. Quais serão as áreas de formação a privilegiar nos próximos três anos, considerando o 

conhecimento que possui sobre a procura e evolução do mercado de emprego? 

6. Quais considera serem as áreas de formação que atualmente não estão a ser absorvidas pelo 

mercado de trabalho? 

7. Considerando os níveis de desemprego nesta região, que medidas entende prioritárias aplicar 

para o combate ao desemprego, por um lado, e para o aumento das qualificações, por outro? 

8. Considera que os jovens do concelho são empreendedores? Dê exemplos de 

empreendedorismo jovem, caso existam. 

9. Que estratégias poderiam ser adotadas para motivar o empreendedorismo? 

10. Na sua opinião, como avalia a relação das empresas com as escolas? Que estratégias 

implementar para otimizar esta relação? 

11. Na sua opinião, que medidas pode o Município implementar para a atração de formação e/ou 

oportunidades de emprego para o concelho? 

12. Considerando as taxas de desemprego jovem na região, para além das medidas já previstas, 

que outras considera prioritárias implementar para o combate a este desemprego? 

13. Que contributo considera que a ACICE pode dar ao Plano Estratégico Educativo Municipal? 



 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS, CULTURAIS, RECREATIVAS E SOCIAIS e IPSS 

A presente entrevista insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

1. Que projetos e atividades desenvolve a associação no concelho? 

2. Existem parcerias entre a associação e as escolas do concelho? Quais? 

3. Como vê a relação da associação com as escolas e com a comunidade educativas? 

4. Indique dois aspetos positivos e dois negativos relativamente ao funcionamento das escolas da 

rede educativa do concelho. 

5. Que avaliação faz da intervenção do Município na esfera da Educação? 

6. Considera pertinente a existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? 

7. Que contributos considera que a sua Associação pode dar ao Plano Estratégico Educativo 

Municipal? 

 

  



 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PRESIDENTES DAS COMISSÕES POLÍTICAS CONCELHIAS DOS PARTIDOS 

LÍDERES DAS BANCADAS DE CADA PARTIDO COM ASSENTO NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

A presente entrevista insere-se no processo de auscultação de várias instituições e entidades que têm 

intervenção direta ou indireta nas áreas da educação e formação no território municipal, tendo em vista a 

construção de um Plano Estratégico Educativo Municipal. 

1. Considera pertinente a existência de um Plano Estratégico Educativo Municipal? Em que 

sentido? 

2. Considerando os resultados que têm vindo a ser alcançados com base no trabalho desenvolvido 

pelos diferentes agentes sociais e educativos, que objetivos e metas considera prioritários e a 

inscrever neste Plano Estratégico? 

3. Analisando a rede escolar concelhia atual, quais considera serem as intervenções mais 

prioritárias a nível das infraestruturas? 

4. Que avaliação faz da intervenção Câmara Municipal na esfera da Educação? 

5. Tendo em conta a região onde estamos inseridos, o que considera que nos potencia enquanto 

concelho e o que nos distingue dos demais? 

6. Que estratégias poderão ser implementadas no sentido de reforçar a participação ativa e o 

espírito de cidadania das comunidades, em particular dos jovens? 

7. Muitos jovens adultos encontram-se hoje desempregados. Que medida(s) entende que pode a 

Câmara Municipal promover para fomentar a sua integração profissional? 

8. Tendo em conta o percurso até ao momento, qual deve ser o papel do Município de Esposende 

na esfera da Educação no futuro? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4  

Análise síntese de conteúdos dos focus group 

 



 

PLANO ESTRATÉGICO EDUCATIVO MUNICIPAL 

 

Análise síntese de conteúdos dos focus group 

 

Identificação numérica das entidades participantes nos focus group 

Entidades Número 

IPSS com E. Pré-Escolar (componente educativa) e 1.º CEB – coordenação pedagógica/técnica 1 

Entidades de Segurança, Proteção e Saúde 2 

Presidentes das Juntas de Freguesia 3 

Membros dos Conselhos Pedagógicos e Técnicos especializados dos Agrupamentos de Escolas e 
Escolas Não Agrupadas 

4 

Representantes do Pessoal Não Docente dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas 
(AO e AT) 

5 

Serviços e Empresas Municipais 6 

Núcleo Executivo do CLAS e Núcleo Local de Inserção 7 

IPSS, Associações Desportivas, Culturais e Recreativas (elementos da Direção) 8 

FAP e Associações de Pais 9 

 

 

Aspetos positivos e oportunidades Focus Group 

Na generalidade, as escolas têm boas condições físicas e de equipamentos. 4 5 8 

Rede educativa equilibrada, em quantidade e distribuição. 1 3 4 5 8 9 

Diversidade e qualidade dos projetos realizados pelo Município e escolas. 2 3 4 5 6 7 

Boa cooperação inter-institucional. 1 3 4 6 8 9 

Projetos de educação não formal e informal, que permitem, em alguns casos, a participação 
das famílias e a partilha intergeracional. 

1 7 

Existência de projetos de parceria entre diferentes escolas e níveis de educação e ensino. 4 

A escola é o meio mais democrático de acesso ao conhecimento. 8 

Existência de um observatório de avaliação interna nas escolas (equipas de auto-avaliação). 4 

Articulação vertical entre escolas e parcerias com a comunidade. 4 

Apoios concedidos aos alunos para a consolidação de aprendizagens. 4 

Todas as escolas têm possibilidade de trabalho ao nível da orientação vocacional. 4 

Existência de programa de tutorias, onde alunos mais velhos apoiam na integração dos mais 
novos. 

4 

Articulação existente entre o corpo docente nas escolas que agregam a E. Pré-escolar e 1.º 4 



 

CEB, repercutindo-se nos planos de atividades. 

Qualidade generalizada do corpo docente. 9 

Horário de funcionamento das escolas e instituições adequado às necessidades das famílias, 
inclusive no período de férias, no caso das segundas. 

1 5 

Autonomia de decisão das entidades privadas. 1 

Transporte escolar operacional e de qualidade. 3 

Diversidade e qualidade da oferta, pública e privada. 1 

Apoio da Câmara Municipal ao nível dos transportes. 4 

Existência de oferta educativa em todas as freguesias. 3 

Motivação intrínseca do pessoal não docente para garantir o normal funcionamento das 
escolas, nomeadamente em momentos de maior adversidade. 

5 

Bom ambiente generalizado entre os diferentes profissionais da educação. 5 

Dinâmica das associações de pais, que assumem um papel importante no apoio às dinâmicas 
educativas das escolas e da sua ligação ao meio. 

9 

 

 

Aspetos negativos e ameaças Focus Group 

Escassez de pessoal não docente. 4 5 9 

Escassez de pessoal docente, atendendo à diversidade das necessidades educativas. 4 5 

Falta de tempo dos professores para trabalhar nos projetos. 4 

Escassez de alunos/decréscimo nos últimos anos, consequência da baixa natalidade. 3 7 

Número exagerado de alunos por turma. 8 

Excesso de turmas mistas. 8 9 

Excesso de carga letiva e de tempo que os alunos passam por dia nas escolas e instituições, 
traduzindo-se em maior saturação e indisciplina. 

3 4 5 8 

Escasso tempo livre para as crianças brincarem livremente. 4 9 

Falta de um espaço temporal e físico para a experimentação, a criação, a brincadeira 
espontânea. 

8 



 

Problemas atuais de gestão nas AEC no 1.º CEB, depois de a Câmara Municipal ter deixado 
de dinamizar o Programa, nomeadamente na colocação de professores, qualidade, 
diversidade e divulgação das atividades desenvolvidas. 

3 4 8 9 

Não envolvimento dos professores da Escola de Música de Esposende nas AEC, ao contrário 
do passado. 

9 

Escassez de pessoal docente e outros técnicos especializados, ao nível do ensino especial. 4 8 9 

Falta de condições das escolas para acolherem alguns alunos, nomeadamente do ensino 
especial. 

5 

Escasso envolvimento dos pais e famílias nas dinâmicas escolares. 1 4 5 7 

Problemas físicos estruturais em algumas escolas, com repercussões sobre as aprendizagens 
e a segurança dos alunos. 

4 5 9 

Falta de condições (espaços e equipamentos) das escolas para algumas atividades, como 
Atividade Física e Desportiva e Ciências. 

4 8 9 

Falta de recursos nas escolas, sobretudo para áreas mais técnicas ligadas ao ensino 
profissional. 

7 

Existência de mega-agrupamentos, que acabaram por fazer com que os professores 
deixassem de conviver. 

8 

Escassa divulgação interna e externa da ação dos vários parceiros educativos, sociais e 
culturais. 

1 4 6 7 8 9 

Disparidade de horários entre Agrupamentos, nomeadamente ao nível do número de tardes 
livres. 

8 

Inexistência de reuniões de parceria entre escola e instituições ao nível do ATL, ao contrário 
do que acontece nas AAAF na E. Pré-Escolar. 

8 

Relativo défice de adequação da oferta educativa e formativa às expectativas dos alunos e 
famílias e às necessidades locais/regionais, nomeadamente ao nível das oportunidades de 
emprego. 

3 4 7 

Falta de capacidade de resposta, face à procura, dos psicólogos das escolas. 5 7 

Escassa articulação entre Agrupamentos de Escolas ao nível do 1.º CEB e E. Pré-Escolar. 4 

Escassez de momentos formais de partilha, entre escolas, sobre os vários projetos 
desenvolvidos. 

4 

Escassez de momentos de partilha (reuniões de trabalho) entre os agentes educativos e o 
Município. 

5 



 

Desadequação das características pessoais e competências de algumas pessoas para 
trabalhar nas escolas. 

9 

Adoção de manuais escolares diferentes pelos Agrupamentos de Escolas, nos vários ciclos, 
diminuindo as oportunidades de reutilização. 

9 

Muitos alunos matriculados fora da sua área de residência. 9 

Enfraquecimento de laços familiares devido ao tempo de prolongamento de horário 
alargado. 

1 

Excesso de instituições com valências sociais e educativas, que acabam por competir entre 
si, provocando algumas quezílias e mesmo perca de qualidade.  

1 

A “ameaça” percebida que a oferta privada exerce sobre a oferta pública.  1 

Escassa articulação entre serviços municipais e ao nível da coordenação de topo. 6 

Existência de algum défice de articulação dos serviços municipais, ao nível do conteúdo 
educativo e calendarização das atividades.  

4 8 

Propostas de atividades municipais apresentadas de forma não articulada e não atempada, 
atendendo ao calendário letivo. 

3 

Falta de estratégia global, que integre projetos municipais e das escolas. 6 

O timing para a elaboração do PEEM não é o mais adequado. 4 6 

Pouco diálogo e partilha entre quem programa atividades, a nível municipal, e os parceiros 
educativos, na fase de conceção das propostas. 

1 

Falta de comparticipação das refeições escolares por parte do Município/Estado em 
períodos de pausa letiva. 

3 

Escassa participação dos alunos nas fases de planeamento e conceção dos projetos. 6 

O horário da Biblioteca Municipal não é suficientemente alargado, face às necessidades da 
comunidade. 

4 

Sente-se alguma falta de articulação entre entidades. As instituições trabalham muito para 
os seus utentes mas esquecem-se de partilhar trabalho. As instituições tendem a competir 
umas com as outras porque estão a trabalhar no mesmo âmbito. 

1 

Em alguns casos sentem-se “micro-regionalismos” muito acentuados, que complicam a 
interação entre instituições que devem trabalhar em parceria. 

9 

Mentalidade fechada e redutora de alguns agentes, nomeadamente pais, que obstaculiza a 
tomada de decisões de fundo ao nível da distribuição da rede educativa. 

3 



 

A formação existente para profissionais da educação costuma repetidamente andar à volta 
dos mesmos assuntos. 

1 

Inexistência de relação de trabalho entre a oferta privada de 1.º CEB e as ofertas públicas de 
E. Pré-Escolar e 1.º CEB. 

1 

No âmbito da ação social escolar, o apoio concedido pelo Município à Educação Pré-Escolar 
é escasso, comparativamente com o que se verifica ao nível do 1.º CEB. 

4 

Falta de apoio do Município na resolução de alguns pedidos das escolas. 5 9 

Tratamento desigual do Município no que concerne aos investimentos nas escolas. 9 

A partilha de informação entre os professores coordenadores das escolas (E. Pré-escolar e 
1.º CEB) e os pais, sobretudo sobre projetos e apoio do município, nem sempre é eficaz.  

9 

Cumprimento pouco rigoroso dos códigos de conduta por parte de alguns professores e 
escolas. 

9 

Injustiças percebidas na atribuição de apoios sociais a alunos, que advêm do escalonamento 
para efeitos de Abono de Família. 

9 

A resposta do Município ao nível dos transportes não cobre todas as necessidades das 
escolas, nomeadamente para apoio a visitas de estudo. 

9 

O pessoal não docente não tem representatividade no Conselho Municipal de Educação. 5 

Não gratuitidade do transporte escolar para alunos do ensino secundário, dado integrar a 
escolaridade obrigatória. 

5 

A frequência de equipamentos culturais e projetos como o desporto escolar é condicionada 
pelos horários dos transportes escolares. 

4 

Embora de tipologia normalmente leve, a sinistralidade nas escolas é elevada, 
provavelmente pela grande concentração de alunos. A situação aplica-se em todos os ciclos 
de ensino. 

2 

Ao nível do consumo de tabaco sente-se um recente aumento, depois de já ter diminuído no 
passado, sobretudo em alunos com autorização para sair da escola. 

2 

Não é cumprida a legislação que limita a comprar de tabaco, ao nível das idades. A “Escola 
Segura” já interveio nesse sentido. 

2 

Falta de formação dos profissionais da educação, em particular dos Assistentes 
Operacionais, ao nível dos Primeiros Socorros. 

2 

A presença de elementos do projeto “Escola Segura”, da GNR, é visível em Esposende, mas 
poucas nas demais freguesias.  

2 

A necessidade de cumprir com os programas, sobrevalorizando-se os rankings das escolas, 
limita a ação para se trabalharem outros domínios. O problema acentua-se de forma 
crescente ao longo dos vários níveis e ciclos de escolaridade. 

2 6 

No passado existiam projetos de continuidade, que se desenvolviam ao longo do ano letivo. 
As escolas não têm atualmente capacidade de as absorver e a Câmara não tem os recursos 
para ir a todas. 

6 

As escolas estão fisicamente próximas mas há muitas diferenças, nomeadamente ao nível 9 



 

das atividades, métodos de ensino, manuais adotados. 

Ao nível das comparticipações familiares para as componentes de apoio à família na E. Pré-
Escolar e 1.º CEB, verificam-se discrepâncias entre entidades gestoras, nas várias freguesias. 

5 

Verifica-se alguma falta de condições de higiene para os alunos do ensino especial. 5 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Programas Educativos Municipais – ano letivo 2018/2019 

 


















































