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Condeixa investe CerCa de um milhão 
de euros na eduCação
A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova investe, este ano letivo, perto de 
um milhão de euros na Educação, o que representa o maior investimento 
de sempre naquele setor.
Entre as principais medidas está uma de caráter diferenciador como a 
introdução de sessões de terapia da fala no pré-escolar e 1º ciclo, além da 
oferta de manuais e materiais escolares a todos os alunos do 1º ciclo, do 
ensino de Inglês aos alunos do pré-escolar e dos transportes e refeições 
escolares.
“Com esta aposta inequívoca na Educação e na formação do nosso futuro 
pretendemos continuar a promover no nosso concelho uma escola públi-
ca de excelência, criando mais e melhores condições para a igualdade de 
acesso à educação”, sublinha Nuno Moita, presidente da Câmara Munici-
pal de Condeixa-a-Nova. 
O autarca vinca a importância de uma oferta de ensino de qualidade, 
com escolas dotadas de boas condições físicas mas, sobretudo, com uma 
visão integrada e integradora, garantindo, com equidade, as melhores fer-
ramentas para o bom desempenho dos seus alunos.
“A aposta na Educação como vetor de desenvolvimento tem que ser en-
carada à luz das novas exigências. Mais importante do que erguer novos 
muros de betão importa derrubar as barreiras que entravam o sucesso 
educativo e enriquecer os instrumentos de formação das próximas gera-
ções”, acrescentou Nuno Moita.
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manuais e material esColar para 
todos os alunos do 1º CiClo

vigilantes dos 
transportes 
esColares garan-
tem segurança 
das Crianças

novo fardamento para funCionários 
das esColas

Uma das medidas mais impor-
tantes no arranque de cada ano 
letivo é a oferta de manuais e de 
material escolar, correspondente 
a um investimento de 39.700 eu-
ros, permitindo aliviar a carga fi-
nanceira das famílias com filhos. 
À semelhança do ano anterior e 
com o intuito de dinamizar o co-
mércio local foi entregue a todos 
os encarregados de educação um 
vale para ser ser descontado nas 
papelarias locais.
Este programa de apoio munici-
pal abrange todos os alunos do 
1º Ciclo do Ensino Básico (1º ao 
4º ano), com a oferta de manuais 
escolares e respetivos livros de 

apoio e fichas de trabalho.
Aos alunos do 1º ano que bene-
ficiaram da oferta dos manuais 
do Governo, a Câmara Municipal 
de Condeixa decidiu atribuir os li-
vros de exercícios, que ficaram de 
fora da medida governamental.
A oferta dos manuais escolares 
aos alunos do 1º ciclo representa 
um investimento de 35.600 euros, 
além dos 4100 referentes ao ma-
terial escolar.
 O vale para a compra do material 
escolar corresponde a 15 euros 
para os alunos pertencentes ao 
escalão A, 10 euros para os alu-
nos do escalão B e 5 euros para os 
restantes alunos. 

A cada ano letivo a Câmara Munici-
pal de Condeixa-a-Nova reorganiza 
a sua rede de transportes escola-
res camarários de modo a torná-la 
eficaz, garantindo a acessibilidade 
à generalidade dos alunos (pré-es-
colar, 1º CEB e restantes ciclos das 
localidades não abrangidas pelos 
transportes públicos).
De modo a garantir a maior segu-
rança nos percursos foram con-
tratadas 4 vigilantes com a função 
de zelar pela segurança das crian-
ças, garantir, relativamente a cada 
criança, o cumprimento das condi-
ções de segurança previstas na lei 
e acompanhar as crianças no atra-
vessamento da via, usando colete e 
raquete de sinalização, devidamen-
te homologados. Esta medida repre-
senta um investimento de cerca de 
45 mil euros.

Os colaboradores dos estabeleci-
mentos de ensino do 1º ciclo de En-
sino Básico e Pré-escolar vão estrear, 
neste novo ano letivo, um novo far-
damento.
A medida faz parte de uma estra-
tégia que tem procurado, gradual-
mente, proceder à uniformização 
do vestuário dos trabalhadores do 
serviço de Educação do concelho.
Recorde-se que já em 2013, no âm-
bito da mesma estratégia, os mo-
toristas de transportes escolares 
do município passaram a usar um 
novo fardamento.
A utilização de uniforme, além da 
função de identificação, ajuda a ga-

mais funCionárias 
para dar apoio 
às atividades 
de animação
O Município contratou uma empre-
sa para apoiar com mais 6 recursos 
humanos as Atividades de Anima-
ção e Apoio à Família (AAAF).
Numa época em que se valorizam 
as questões de segurança e manu-
tenção dos espaços escolares, exi-
ge-se um acréscimo na dotação de 
pessoal de apoio, de modo a man-
terem-se as condições mínimas de 
funcionamento e garantir a segu-
rança de pessoas e bens e a presta-
ção de um serviço público eficaz e 
de qualidade. Esta medida represen-
ta um investimento de cerca de 57 
mil euros.

rantir a segurança e bem estar das 
crianças, através da confirmação de 
que determinado elemento é fun-
cionário da autarquia. Esta medida 
representa um investimentos de 
cerca de 2700 euros.



Crianças de Condeixa aprendem 
inglês no pré-esColar

terapeutas da 
fala nas esColas 
para prevenir in-
suCesso esColar O projeto “Vamos Aprender In-

glês”, lançado em fase piloto em 
2014/2015, vai prosseguir neste 
novo ano letivo, nos jardins-de
-Infância do concelho durante o 
período de prolongamento de ho-
rário. 
O ensino do Inglês a todos os 
alunos do pré-escolar da rede 
pública do Município de Condei-
xa-a-Nova representa um inves-
timento 34.800 euros e pretende 
antecipar o primeiro contato das 
crianças com uma língua estran-
geira. 
Dado o sucesso alcançado nos 
anos anteriores e sendo reco-
nhecidas as vantagens do conta-

to precoce destas crianças com 
uma língua estrangeira, o proje-
to “Vamos Aprender Inglês” vai 
prosseguir.
Com isto, o Município continua a 
promover uma escola pública de 
excelência, criando mais e me-
lhores condições para a igualda-
de de acesso à educação.

A Câmara Municipal de Condei-
xa decidiu prestar um serviço de 
acompanhamento às crianças com 
necessidades de terapia da fala, que 
passam a ter sessões gratuitas no 
pré-escolar e 1º ciclo. 
Trata-se de uma iniciativa diferen-
ciadora de 70.300 euros. 
É reconhecida a importância de 
identificar precocemente as capa-
cidades linguísticas da criança com 
objetivo de detetar a existência de 
atrasos linguísticos que podem in-
terferir com a aprendizagem e levar 
ao fracasso escolar. Nesse sentido, 
este projeto surge da necessidade 
de dotar as escolas e jardins de in-
fância de uma equipa técnica que 
garanta uma resposta complemen-
tar diferenciada a determinadas ne-
cessidades específicas das crianças 
e alunos.
Esta proposta tem como finalidade 
disponibilizar o apoio de técnicos de 
Terapia da Fala durante o funciona-
mento da componente letiva e nas 
instalações das escolas e Jardins de 
infância da rede pública do conce-
lho, tendo em vista a prevenção, 
avaliação, diagnóstico e intervenção 
junto das crianças com dificulda-
des.

refeições esColares, transportes 
e ativividades de animação 

O plano de investimentos para a 
Educação contempla ainda as ha-
bituais competências legais como o 
apoio nas refeições escolares, trans-
portes escolares e Atividades de 
Animação e Apoio à Família. 
Uma das áreas de maior impacto 
orçamental relaciona-se com as re-
feições escolares, com um peso de 
327.500 euros. Segue-se a dos trans-
portes escolares, orçados em cerca 
de 122 mil euros, contemplando a 
comparticipação de passes escola-
res, transportes camarários e com-
participação de um novo circuito 
de transportes públicos com a em-
presa Transdev com horários mais 
ajustados às reais necessidades de 
mobilidade dos seus munícipes, de-
signadamente à população escolar.
Há ainda a considerar o investi-
mento em Atividades de Acompa-
nhamento e Apoio à Família (56.800 
euros), Vigilantes dos transportes 
escolares (45 mil euros), Funcioná-
rias de apoio às refeições escolares 
(18.500 euros), Programas de Férias 
(Escola de verão Júnior da ESEC e 
Universidade de verão da Universi-
dade de Coimbra), no valor de 6 mil 
euros, Material didático, material de 
limpeza e diversas manutenções e 
reparações (57 mil euros), entre ou-
tros.



obras em arruamentos do moinho da palha ConCluídas

beiçudo tem tapete novo na ligação a ribaldo

A obra de beneficiação de arruamentos, entre Sebal Pequeno e Moinho da 
Palha, na União de Freguesias de Sebal e Belide, já se encontra concluída.
Com um orçamento de cerca de 51 mil euros, a obra - executada pela em-
presa Construções JJR e Filhos SA - consistiu na pavimentação da faixa de 
rodagem em betão betuminoso, numa área de 2700m², na ligação entre 
as duas povoações, bem como na execução e alteamento das respetivas 
bermas.

A obra de beneficiação de arruamentos em Beiçudo, na União de Fregue-
sias de Vila Seca e Bendafé, já se encontra concluída.
Executada pela empresa A. M. Cacho & Brás, Lda, a empreitada, orçada 
em cerca de 8 mil euros (+IVA), consistiu na pavimentação da faixa de 
rodagem em betão betuminoso, numa área de 850m², do arruamento de 
ligação entre os lugares de Beiçudo e Ribaldo.

OBRAS

novo pavimento na CirCular interna de Condeixa

benefiCiação de arruamentos na povoação de Casmilo

A Circular Interna de Condeixa encontra-se em obras de beneficiação desde 
o início do mês de setembro, tendo em vista a colocação de um novo pavi-
mento para maior conforto e segurança dos automobilistas.
A obra, orçada em cerca de 67 mil euros (+IVA), tem um prazo de execu-
ção de dois meses e engloba a reabilitação do pavimento da via através da 
recuperação das áreas degradadas (fresagem e camada de betão betumi-
noso em cerca de 1.750m²) e posterior pavimentação geral com aplicação 
de camada dupla de microaglomerado a frio (espessura total de 1,5cm), 
numa área de 19.050m² (técnica eficiente e económica para a realização 
de ações de conservação de pavimentos, assim como para a melhoria das 
suas características superficiais). A empreitada inclui ainda a reposição da 
sinalização horizontal existente.

As obras de pavimentação em arruamentos do Casmilo, na freguesia do 
Furadouro, foram executadas este verão, com um orçamento de cerca de 
12 mil euros (+IVA).
A obra - executada pela empresa A. M. Cacho & Brás, Lda - consistiu es-
sencialmente na pavimentação da faixa de rodagem em betão betuminoso 
numa área de 575m² e execução de remate, entre o pavimento betuminoso 
e as construções existentes, em calçada portuguesa, numa área total de 
196m². Trata-se da mesma solução adotada na empreitada de pavimenta-
ção geral do lugar, executada em 2013/2014.

AGENDA
6 DE NOVEMBRO8 DE OUTUBRO 22 DE OUTUBRO

INAUGURAÇÃO DA BEBETECA LANÇAMENTO DO LIvRO 
“LENDAS DO MUNICíPIO 
de Condeixa”

“HISTóRIAS DA vILA” 

no dia 08 de outubro, será inaugurada 
a Bebeteca, uma valência da Biblioteca 
Municipal Eng. Jorge Bento que permitirá 
reunir, num espaço adaptado para o efeito, 
uma série de livros e de outros materiais 
didáticos para que os bebés e as crianças 
até aos 5 anos possam explorar em família.

A Biblioteca Municipal Eng. Jorge Bento 
será palco para apresentação do livro “Len-
das do Município de Condeixa”, da autoria 
do condeixense Fernando Abreu. A sessão 
decorre no dia 22 de Outubro, à tarde.

Trata-se uma série de visitas a locais des-
conhecidos dos roteiros turísticos habi-
tuais, com recurso a dois tuk tuk que vão 
levar os participantes a conhecer a histó-
ria de lugares, de edifícios e de gentes de 
Condeixa. A primeira ação do roteiro “His-
tórias da vila” está marcada para dia 6 de 
novembro e será dedicada aos Moinhos de 
Condeixa.
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