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Município de Lousada aposta na Educação 
[ INTERVENÇÃO NO PARQUE ESCOLAR 

A
Câmara Municipal de 
Lousada desenvolve 
um conjunto de inter-
venções e de medidas 
direcionadas para a 

comunidade educativa. 
A abertura do novo ano escolar 

coincidiu com a abertura de sete 
novos centros escolares, destina-
dos ao pré-primário e ao 1° ciclo. 
Cinco novos equipamentos foram 
construídos de raiz nas freguesias 
de Caíde de Rei, Casais, Lodares, 
Nespereira e Sousela e dois edifí-
cios existentes foram remodelados 
e ampliados nas freguesias de Crís-
telos e Meinedo. 

Esta intervenção no parque es-
colar implicou um investimento 
total de nove milhões e seiscentos 
mil euros, apesar de o valor elegível 
ter sido de oito milhões e meio de 
euros, financiada a 85% pelo Pro-
grama Operacional Regional Norte 
- ON2. Este valor inclui o custo da 
obra e ainda o apetrechamento com 
mobiliário, equipamento informá-
tico e material didático. Os novos 
Centros Escolares estão equipados 
com Polivante que permite a práti-
ca desportiva em espaço fechado e 
ainda um Espaçb Desportivo ao ar 
livre com cobertura onde os mais 
novos podem praticar várias mo-
dalidades desportivas, servindo 
ainda como recreio coberto. 

Autarquia apoia as famílias 
Aliada à criação de equipamen-

tos de qualidade, a Câmara de Lou-
sada possui um conjunto de apoios 
destinados às famílias com filhos em 
idade escolar. Para além da compar-
ticipação para a aquisição de livros 
e material escolar, a autarquia as-
segura a gestão dos refeitórios.onde 
diariamente almoçam 2000 alunos, 
do pré-escolar e do 1.Qciclo. A pro-
moção de uma alimentação saudável 
é uma constante sendo as ementas 
diárias elaboradas com acolaboração 
de uma nutricionista. 

É ainda oferecido aos alunos do 
pré-escolar e do 1° ciclo um lanche 
diário, composto por um pacote de 
leite escolar e um pão com manteiga, 
fiambre, queijo ou compota. Para os 
alunos mais carenciados é disponi-
bilizado ainda um reforço alimentar, 
na hora do pequeno-almoço. 

Neste novo ano letivo, a autar-
quia dá continuidade ao projeto 
das Atividades de Enriquecimen-
to Curricular (AEC) para o 1° ciclo 
assegurando uma escola a tempo 
inteiro, onde os alunos permanecem 
na escola entre as 9 e as 17.30 horas. 
A coordenação deste projeto está a 
cargo da autarquia que estabeleceu 
parcerias com o Conservatório Vale 
do Sousa, para o ensino da música, 
e com a Lousada Século XXI para a 
natação. A estas áreas juntam-se  

ainda o inglês e a atividade física e 
desportiva. 

O prosseguimento de estudos e o 
sucesso escolar é outra das preocupa-
ções tendo a Câmara de Lousada im-
plementado, nos últimos nove anos, o 
projeto DICAS -Diversidade, Inclusão, 
Complexidade, Autonomia, Solida-
riedade. Este projeto, considerado 
único no país, abrange todos os esta-
belecimentos de ensino públicos do 
concelho, desde o ensino pré-escolar 
até ao 12.° ano, na sinalização, enca-
minhamento e acompanhamento 
dos alunos e ainda na orientação 
vocacional. 

A autarquia apoia ainda o trans-
porte dos alunos até à escola. Os alu- 

nos que frequentam do 5.° ao 9.° ano 
têm passe gratuito, desde que resi-
dam a uma distância superior a três 
quilómetros da escola. Todos os ou-
tros,com escalão AouB, têm também 
isenção ou redução nos transportes 
escolares. Aos alunos que frequen-
tam o ensino secundário a autarquia 
garante o pagamento de metade do 
valor do passe..A autarquia apoia 
ainda o transporte de crianças com 
necessidades educativas especiais. 

Destinada aos alunos de Lousada 
que frequentam o ensino superior, a 
Câmara atribui anualmente bolsas 
de estudo, no valor de 30 mil euros, 
de acordo com os rendimentos do 
agregado familiar. 

Sendo Lousadaurn dos concelhos 
maisjovens de Portugal continental,a 
autarquiadesenvolve,emcolaboração 
com os agrupamentos de escolas, um 
conjunto significativos de atividades 
anuais, onde se inclui a participação na 
Universidadejúnior,sessõesdeteatro, 
as Olimpíadas da Europa, o Conselho 
Jovem Estudante, oficinas de cinema 
e de leitura, orçamento jovem partici-
pativo, entre muitas outras. 

Este ano, funciona pela primeira 
vez o curso superior profissional de 
Redes e Sistemas Informáticos, numa 
parceria entre a autarquia e a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de 
Felgueiras do Instituto Politécnico 
do Porto. // 


