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        Município de Valença

II.1. Educação 

A Educação é um direito fundamental  que contribui  para o  desenvolvimento de um país,  mas também de cada  

indivíduo. Através da educação podemos fazer crescer a economia de um país, promover a saúde, diminuir a violência,  

proteger o meio ambiente, fortalecer a cidadania e democracia e garantir o acesso a outros direitos.

Podemos afirmar que é primordial na formação das nossas crianças e jovens e só através dela é que poderemos 

vislumbrar a esperança de um futuro melhor, mais justo e com menos desigualdade. É neste âmbito que a Divisão de 

Desenvolvimento Humano, mais concretamente o  Setor da Educação, se debruça, procurando atingir os melhores 

resultados para servir, de forma exemplar, toda a comunidade escolar.

No presente ano letivo, o Município de Valença volta a colocar ao dispor dos alunos do concelho um leque alargado de 

atividades  de  forma  a  proporcionar  momentos  pedagógicos  durante  a  componente  não  letiva.  Assim,  será 

desenvolvida a  Componente de Apoio à Família – Prolongamento de Horário,  que se destina aos alunos do Pré-

Escolar. Estas atividades desenvolvem-se após a componente letiva e durante este período a Autarquia disponibiliza  

uma animadora, juntamente com pessoal operacional, que acompanha os alunos durante o lanche e, posteriormente,  

nas  atividades  programadas,  em articulação  com  a  Educadora  de  Infância.  Ainda  inserido  no  Prolongamento  de  

Horário, será mantido o acompanhamento das crianças durante o período da refeição e a receção à primeira hora da 

manhã.

Durante o presente ano letivo, ainda no âmbito da Componente de Apoio à Família, os alunos do Pré-Escolar, terão a 

oportunidade de participarem em aulas de Desporto. Esta atividade é a continuação do projeto do ano letivo anterior 

e  tem por  objetivo  incentivar  à  prática  do  Desporto.  As  sistematizações  das  práticas,  relativamente  às  aulas  de  

Expressão Físico-Motora do Ensino Pré-Escolar, revestem-se de primordial importância.

De igual modo, manter-se-á o investimento nas Atividades de Enriquecimento Curricular, que se destinam a todos os 

alunos do 1º Ciclo. No presente ano letivo o Município está a oferecer as disciplinas de Inglês, Desporto e Artes.

Estas atividades têm como objetivo apoiar as famílias que não podem, por vários motivos, recolher os seus educandos 

no fim da componente letiva mas também se destinam a promover, de forma lúdica, o desenvolvimento, a vários  

níveis, dos alunos que as frequentam.



Este  setor  vive  exclusivamente  para  a  comunidade  escolar,  procurando,  cada  dia,  o  bem-estar  dos  alunos  que  

frequentam  as  escolas  do  nosso  concelho,  do  pessoal  não  docente  que  desempenham  as  suas  funções  nos 

estabelecimentos de ensino e do pessoal docente, para que tenham todas as ferramentas necessárias a lecionar nas 

melhores condições.

No seguimento da descentralização de competências da Administração Central do Estado, através da atribuição de 

competências às Autarquias Locais, no que concerne ao serviço de  transporte escolar, este encontra-se consagrado no 

Decreto-Lei  nº  77/84,  de  8  de  Março.  Na  sequência  do  estabelecido,  o  presente  diploma  visa  regulamentar  a  

responsabilização da administração local por todo o processo de organização, funcionamento e financiamento dos 

transportes escolares.

No Município de Valença a rede de Transportes Escolares abrange os alunos que frequentam os Jardins de Infância,  

Escolas Básicas do Primeiro Ciclo, Escola Básica do Segundo e Terceiro Ciclo,  APPACDM, SAP e Escola Secundária.  

Efetuou-se a diferenciação entre os alunos transportados em regime especializado (veículos pertencentes à Câmara  

Municipal ou adjudicação de serviços) e em serviço público. Os horários escolares compreendem a recolha entre as 7h 

e as 8h30m e a entrega às 13h30m (Quartas) e 17h45m. 

A comunidade escolar do segundo e terceiro ciclo e ensino secundário, é servida pela rede de transporte público 

(empresa de Transportes Courense, Lda.) e abrange as freguesias de Arão, Gandra, Cerdal (excepto Pedreira), S.Pedro 

da Torre (expecto Chamozinhos e Ponte), Silva, S. Julião, Fontoura, Verdoejo, Ganfei (excepto Azenhas e Vilar), Friestas,  

Boivão, Gondomil, e perfazem um total de 12 circuitos. Existem ainda 2 circuitos realizados em regime especializado 

(1 adjudicado e outro efetuado por veiculo municipal) que abrange as Freguesias de Cerdal (Lugar de Gondelim), Taião, 

Sanfins e Ganfei (Azenhas e Vilar), S.Pedro da Torre (Chamosinhos e Ponte) e Cerdal (Pedreira) e Cristelo Covo.

A comunidade escolar do pré-escolar e primeiro ciclo são transportados em regime especializado, e compreende todos  

os  alunos  cuja  distância  escola-residência  seja  superior  a  1,5  kms  e  ainda  alunos  cujos  agregados  não  reúnem  

condições para acompanhar os educandos no percurso inferior a 1,5 km. 

A Câmara Municipal colabora ainda no transporte dos alunos do Agrupamento para realização das visitas de estudo  

inseridas no Plano de Atividades Escolares, na deslocação semanal de cada Jardim de Infância à Piscina Municipal,  

deslocação dos  alunos do  Agrupamento  inscritos  nas  atividades  do Desporto  Escolar  e  apoio  na deslocação dos 

séniores do projeto da Vida Ativa.

No presente ano escolar, o Município continua a dar apoio aos alunos oriundos das freguesias para utilização do  

transporte ferroviário para a frequência da ETAP – Vila Praia de Ancora, Vila Nova de Cerveira e Viana do Castelo  

(6h45m e 18h30m)

No decorrer do ano 2018, o município pretende dar continuidade á melhoria das condições físicas das instalações e 

equipamentos  dos  estabelecimentos  de  ensino  e  de  educação  pré-escolar  públicos,  permanecendo  ainda 

investimentos pertinentes a realizar no que diz respeito a mobiliário escolar, equipamento informático e refeitório,  



bem como aquisição de equipamento didático.

A este nível importa referenciar a manutenção do contrato de execução com as freguesias, que fruto de uma maior 

proximidade permitem maior eficiência na execução de pequenas conservações nos edifícios escolares.

Pretende-se  igualmente,  continuar a  proporcionar  aos  alunos alguns dias  comemorativos (Natal,  Carnaval,  Dia da 

Criança, Dia da Árvore) e de convívio, repleto de atividades lúdicas, jogos recreativos, espetáculos desportivos, em  

ambiente que potencie a integração educativa.

Ao nível da melhoria das instalações, é importante referir a  Requalificação da Escola EB 2,3/S de Valença, com um 

investimento total  superior  aos  3  milhões de euros,  a  iniciar  em 2018.  Esta  intervenção terá  um impacto muito 

relevante para a comunidade escolar e no orçamento municipal. Este é um projeto audaz e permitirá melhorar os  

níveis de conforto, condições de acessibilidades e, por outro, a criação de novos espaços para as valências educativas 

concordantes com as exigências atuais, materializando-se num espaço físico moderno e com as condições adequados à 

prática educativa.

É também objetivo para 2018, a implementação da iniciativa de combate ao insucesso e abandono escolar, que se  

enquadra na candidatura School4ALL- Valença, estando prevista a criação de equipas multidisciplinares, equipamentos 

para salas e laboratórios de modo a promover ações integradas e ajustadas às diversas problemáticas, associadas aos  

fenómenos do insucesso e abandono escolar.

O Município pretende também a médio e longo prazo apoiar a criação de uma Residência Universitária e estimular a 

reutilização residencial, em articulação com o IPVC/ESCE.

No decorrer do ano 2018 o Município continuará a apoiar o Agrupamento Muralhas do Minho, o Ensino Técnico- 

Professional e o ensino Articulado de Musica, bem como a Associação de Pais.


