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ASSINTURA DE PROTOCOLOS  DE COLABORAÇÃO 

 

Realiza-se, hoje, dia 27 de janeiro de 2015, pelas 17h00, no edifício da Câmara Municipal de Vagos, a 
assinatura dos seguintes protocolos de colaboração: 

- Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 

Assinatura do protoloco de colaboração entre o Município de Vagos e as várias IPSSS´s do concelho 
para o fornecimento de refeições aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico das escolas do concelho,  no 
ano letivo 2015/2016. 

Este protocolo visa a promoção da igualdade de oportunidades no acesso à primeira fase da educação 
básica, garantindo que todos os alunos, independentemente da sua classe social e das suas possibili-
dades socioeconómicas, possam usufruir de uma refeição de qualidade e ajustada às suas necessida-
des de desenvolvimento. Este programa é um complemento importante ao funcionamento das insti-
tuições educativas, permitindo ajustar o seu funcionamento à realidade diária das famílias. É, ainda, 
um importante instrumento na promoção da qualidade e do apoio socioeconómico aos agregados 
familiares mais carenciados, promovendo a integração dos alunos e a sua sociabilização; 

O Município de Vagos é o promotor deste programa que ao longo dos anos tem colaborado, frutuo-
samente, com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho para a implementação 
do mesmo. 

- Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-escolar 

Assinatura do protocolo de colaboração entre o Município de Vagos e as várias IPSS´s do concelho 
para a implementação das atividades de animação e apoio à família para os alunos da educação pré-
escolar, no ano letivo 2015/2016. 

Este protocolo refere-se as Atividades de Animação e Apoio à Família  que integram todos os períodos 
que estejam para além das 25 horas letivas e que, de acordo com a lei, foram definidos com os pais no 
início do ano letivo, encontrando-se incluídos o período prévio ao início das atividades pedagógicas, a 
interrupção para o período de almoço e o período após as atividades pedagógicas, assim como, os 
períodos de interrupção curricular, sempre que os pais e/ou encarregados de educação necessitem 
desse apoio. 

-  Protocolo de parceria com o Agrupamento de Escolas de Vagos 

Assinatura do protocolo de colaboração entre o Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de 
Vagos para a ampliação de uma sala de aulas e remodelação de outra, na Escola Básica Dr. João Rocha 
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– Pai, com o objetivo de criar melhores condições para o funcionamento das atividades letivas dos 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 


