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EDUCAÇÃO
— Aprofundar o desenvolvimento do Projeto Educação 
Artística que engloba um conjunto de atividades 
expressão dramática e musicais, dirigido a crianças 
dos jardins de infância e 1º ciclo, de forma gratuita, 
no âmbito escolar;

— Promover um programa regular de Educação pela 
Arte, desenvolvendo, em colaboração com o corpo 
docente e as associações de pais, um plano de 
acesso e assistência de peças de teatro, música e 
cinema, visitas de estudo a museus. monumentos e 
outros equipamentos culturais;

— Criar um projeto pedagógico, destinado aos 
alunos do 1º ciclo, para a aprendizagem de progra-
mação e robótica;

— Estimular o gosto e a curiosidade pela ciência 
através da visita a museus e equipamentos cientí-
ficos;
 
— Comemorar a Semana Internacional do Cérebro 
com a visita de cientistas às escolas;

— Promover atividades nas escolas do ensino básico 
e jardins de infância referente à celebração de datas 
ou eventos relevantes como o Dia de Portugal, o Dia 
da Mãe e do Pai, o Dia Mundial do Ambiente, o Dia 
Mundial da Criança, o 25 de Abril, o Natal, o Dia do 
Agrupamento ou da Escola e o Arraial Escolar de 
Santo António, etc.;

— Manter e apoiar as atividades pedagógicas das 
escolas;

— Implementar um programa de aulas de artes 
para jovens ao abrigo de protocolo com a Galeria 
de Arte Urbana;

— Intensificar o Programa Escola Segura para promo-
ver uma cultura de segurança nos estabelecimentos 
de ensino;

— Pugnar, junto da CML, pela conclusão das obras de 
requalificação da EB Teixeira de Pascoais;

— Pressionar a CML para a requalificação da EB de 
Santo António, acompanhando todo o processo e 
cronograma da obra, assim como da qualidade da 
escola de substituição;

— Promover todos os procedimentos necessários, 
junto da CML, para a requalificação das escolas EB 
2+3 Gago Coutinho e Eugênio dos Santos, ambas com 
situações graves de deterioração do edificado.
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