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Projeto Educativo Municipal:  Realização de sessão alargada  

de trabalho com parceiros da comunidade educativa 

 

Na passada segunda-feira, dia 12 de março de 2018, entre as 17h30 e as 20h00, esti-
veram reunidos vários parceiros da comunidade educativa de Vagos, numa sessão 
alargada de trabalho para a recolha de dados e elementos, assim como a partilha de 
experiências e de propostas de intervenção em diversas áreas do sistema educativo. 

 O debate e o trabalho dos participantes foram mais um passo num processo, inicia-
do em abril de 2017, de reflexão alargada acerca da área setorial de Educação que 
visa a elaboração de um Projeto Educativo Municipal que congregue a visão de todos 
os intervenientes no sistema educativo.  

A elaboração do Projeto Educativo está a ser efetuada no âmbito de uma parceria 
entre o Município de Vagos e a Universidade de Aveiro, pelo Grupo de Estudos em 
Território e Inovação (GETIN) e pelo Departamento de Educação e Psicologia (DEP) e 
contou já com a participação de representantes dos estabelecimentos de educação e 
ensino (Agrupamento de Escolas de Vagos, Colégio Diocesano de Nossa Senhora da 
Apresentação e Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Va-
gos), representantes das autarquias locais (Câmara Municipal de Vagos e Juntas de 
Freguesia do concelho), partidos políticos com representação na Assembleia Munici-
pal, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Associações Culturais, Desporti-
vas e Humanitárias, representantes do tecido social e empresarial. 

Do trabalho realizado resultaram dados que confirmam o processo de auscultação 
efetuado anteriormente e dados adicionais que serão trabalhados para a elaboração 
e um documento que articule de forma coerente a ação de todos os parceiros desta 
comunidade educativa. 

Agradecemos a todos os que quiseram participar ativamente e continuamos a contar 
com a participação de todos neste processo. 


