
 CLUBES e PROJETOS 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  ADELAIDE CABETTE  

 2021/2022 

PROJETO : “REGRESSO À ESCOLA, FUTURO MELHOR” 

Professor(es) Responsável(is): Isabel Pestana e  Ana Ferraz                                            Grupo: 400/550 

Caracterização sumária do Projeto 
Enquadramento:  
• Os Cursos Noturnos para Adultos na Escola Secundária de Odivelas reúnem diversas gerações, de 
contextos geo-culturais múltiplos, em aprendizagens versáteis e motivadoras para uma melhor inclusão 
social e uma cidadania mais ativa e responsável.  
• As Aprendizagens ao longo da Vida fomentadas pela nossa Escola junto da População Adulta do concelho 
e arredores têm um impacto global, nem sempre percecionado ou reconhecido: os nossos Adultos 
replicam as aprendizagens desenvolvidas na sua vida pessoal (individual, familiar e de vizinhança), laboral 
(colegas e hierarquias de trabalho) e institucional (com e para as instituições públicas e privadas com que 
se relacionam) e, por conseguinte, atuam na vida macroestrutural (cidade, concelho, país, europa, mundo) 
de tod@s nós.  
• Este projeto pretende dar VOZ ao que se faz, motivar a FAZER MELHOR e incentivar o REGRESSO dos 
Adultos à Escola como via de construírem um FUTURO melhor.  
Fundamentos: Motivar o desenvolvimento de (re)qualificação da população adulta do Concelho de 
Odivelas; fundamentar uma identidade agregadora e inclusiva na Escola Secundária de 
Odivelas/Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette, palco de Cursos para Adultos; participar no 
desenvolvimento de populações vulneráveis (social, escolar e economicamente), num contexto inter-
cultural, do concelho de Odivelas e arredores 
PROJETO SEM CRÉDITO HORÁRIO  

Eixos/Objetivos do Projeto Educativo (PE) – Ref. 
X IDENTIDADE : OE1,  OE2, OE3 , OE4 
X CIDADANIA E MULTICULTURALIDADE : OE1, OE2 , OE3 

  AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE  
 X DISCIPLINA E SEGURANÇA :  objetivos – 1, 2, 7 

OPERACIONALIZAÇÃO 

  Nº de acções previstas: Mais de 6 
Resumo  das atividades  previstas (pode ser anexado): 

-Sessões com alunos em registo não semanal (Palestras, Convívios culturais, Visitas de Estudo, 
Desafios temáticos, Clube de Leitura)  
-Atividades dirigidas à comunidade educativa: 3-5 
-Dinamização de instrumentos digitais próprios como www.asnoitesnaeso.blogspot.com e 
Facebook Efa Eso 

Apoios da Câmara Municipal de Odivelas, Junta de Freguesia de Odivelas, ONG, APH, PNL2027, etc 

POPULAÇÃO ALVO 

Níveis de ensino: Alunos do Ensino Noturno, Docentes e Assistentes Operacionais do turno da Noite 
da ESO, População escolar do AEAC; Familiares dos alunos dos cursos noturnos; População do concelho e 
arredores 
 
Nº máximo de participantes por atividade: 10-200 

Informações adicionais (facultativo): 
 

Data: Outubro de 2021 
 


