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APRESENTACAO DA CANDIDATURA

0 Municipio de Vila Velha de ROdao, corn o nUmero de identificacao de pessoa coletiva (NIPC) 506 642
798, neste ato representado por Luis Miguel Ferro Pereira, na qualidade de Presidente da Camara
Municipal de Vila Velha de Rodao, submete a aprovacao da Direcao-Geral dos Estabelecimentos Escolares /
Direcao de Servicos da Regiao Centro o pedido de apoio financeiro para o desenvolvimento das atividades
de enriquecimento curricular, no ambito da Portaria n.° 644-A/2015 (2.a serie), de 24 de agosto.

Este pedido vem acompanhado dos seguintes anexos:

Anexo I - Identificacao de todas as entidades envolvidas
Anexo II - Protocolo(s) de colaboracao fixado(s) entre as entidades em causa
Anexo III - Planificacao das atividades de enriquecimento curricular (nos casos em que esta nao seja

incluida no(s) Protocolo(s))

-----
_________________________

Vila Velha de Rodao, 28 de agosto de 2019

(A5:;inatura e carimbo (ou selo bronco))

(1) Designacao com pleta da entidade prom otora, de acordo corn o que consta no Carta° de Pessoa

coletiv a
(2) Nome(s) completo(s) do(s) responsavel(eis) pela apresentacao da candidatura e / ou pela outorga do
contrato
(3) Indicacao do(s) respetivo (s) cargo(s) desempenhado(s)
(4) Indicacao da Direcao de Servicos correspondente:

- Norte;
- Centro;
- Lisboa e Vale do Tejo;
- Alentejo;
- Algarve.
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IDENTIFICACAO DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

ENTIDADE PROMOTORA
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Designacao completa (1) Camara Municipal de Vila Velha de Rodao

NIPC 506 642 798

N.° telefone 272540300

N.° de fax

Endereco postal Rua de Santana, 6030-230, Vita Velha de Rodao

Endereco eletronico geral@cm-vvrodao.pt I educacao@cm-vvrodao.pt

Contacto
urgente

Nome Jose Luis Levita

-.0
N de telefone 2725403000

Representante da entidade promotora, corn poder para outorga do contrato

Nome completo Luis Miguel Ferro Pereira

Qualidade da representacao Presidente da Camara Municipal de Vila Velha de Rodao

N.° telefone 272540300

Endereco eletrOnico geral@cm-vvrodao.pt

(COPIAR ESTA TABEL4 TANTAS VEZES QUANTOS OS REPRESENTANTES)

ENTIDADE PARCEIRA (caso se aplique)

Designacao completa (1)

NI PC

N.° telefone

N.° de fax

Endereco postal

Endereco eletronico

Contacto
urgente

Nome

-.0
N de telefone

(COPIAR ESTA TABELA TANTAS VEZES QUANTAS AS ENTIDADES PARCEIRAS ENVOLVIDAS

AGRUPAMENTO (5) DE ESCOLAS
(Designacijo completa)
Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Rodao

(LISTAR TODOS OS AGRUPAMENTOS ENVOLVIDOS)
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ANEXO II
Proposta de PROTOCOLO DE COLABORACAO

Em seguida apresenta-se uma proposta de protocol°, nos termos do artigo 15.° da portaria n.° 644-
A/2015, de 24 de agosto.

PROTOCOLO DE COLABORACAO

Entre:

o Municipio de Vila Velha de Rodao, adiante designada por "Entidade Promotora", pessoa coletiva n.° 506
642 798, corn sede em Rua de Santana, 6030-230, Vila Velha de Rod-ao, no presente ato representada pelo
seu presidente, Luis Miguel Ferro Pereira

o Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Roclao, adiante designado por "Agrupamento", corn sede em
Avenida da Achada n° 3, 6030-200, Vila Velha de Rodao, no presente ato representado pela Diretora,
Isabel Maria Pais Conceicao Ribeiro.

celebrado urn protocol° de colaboracao, adiante designado por "Protocolo", que é integrado pelas
clausulas seguintes:

Clausula 1.a
(Objeto)

1. 0 presente Protocol° regula a parceria entre a Entidade Promotora e o Agrupamento, corn o objetivo
de implementar as Atividades de Enriquecimento Curricular, adiante designado "AEC", de acordo corn a
Portaria n.° 644-A/2015 (2.a serie) de 24 de agosto, no 10 ciclo do ensino basic° pertencente ao

Agrupamento:

Escola Basica de Vila Velha de Rodao

2. As AEC e a respetiva duracao semanal a que se refere o nUmero anterior sao as seguintes:

Dominio Designacao da AEC Duracao semanal  (em minutos)

Artistic° Artes - a) 120 minutos
Artistic° Iniciacao Musical b) 360 minutos
Desportivo Atividade Fisica e Desportiva b) 300 minutos

a) Professores do Quadro de Agrupamento
b) Podera ser aumentada a carga horaria destas areas caso nao seja colocado urn docente de EMRC.

3. As AEC sao oferecidas ao seguinte nUmero de alunos, por ano de escolaridade, nelas inscritos ern cada
uma das escolas:

Escola Basica de Vila Velha de Rodao

L_
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Designacao da AEC Ano de escolaridade N.° de alunos
Artes 10 e 2° anos 27

Iniciacao Musical 1°, 2°, 30 e 40 anos 72

Atividade Fisica e Desportiva 10, 2°, 30 e 40 anos 72

4. As AEC tern Lugar nos seguintes locais:

Estabelecimento de ensino Designacao da AEC Local de funcionamento

EB de Vila Velha de Rodao Artes Escola sede - bloco 10 ciclo

EB de Vila Velha de Rodao Iniciacao Musical Escola sede - bloco 10 ciclo

EB de Vila Velha de Rodao Atividade Fisica e Desportiva Escola sede - Pavilhao gimnodesportivo

5. Recursos humanos/horas necessarios por atividade e estabelecimento de ensino:

Estabelecimento de ensino Designacao da AEC N.° total de horas (hora = 60 minutos)

EB de Vila Velha de Rodao Artes - a) 2

EB de Vila Velha de Rodao Iniciacao Musical 6

EB de Vila Velha de Rodao Atividade Fisica e Desportiva 5

a) Professores do Quadro de Agrupamento

Clausula 2.'
(Principios Orientadores)

As AEC desenvolvem-se de acordo corn os objetivos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento,
atendendo ao contexto da escola, corn o objetivo de atingir o equilibrio entre os interesses dos alunos, a
formacao e perfil dos profissionais que as asseguram e os recursos materials e imateriais de cada
territorio, e constam do Plano Anual de Atividades.

Clausu la 3.'
(Direitos e Responsabilidades)

1. A Entidade Promotora cornpromete-se a:

a) Implementar as AEC em parceria corn o Agrupamento, de acordo corn a planificacao aprovada pelo
Conselho Geral sob proposta do Conselho Pedagogico;

b) Garantir a existencia dos recursos humanos, materiais (material didatico e de desgaste) e de espacos
necessarios ao desenvolvimento das AEC, assegurando a boa prestacao das mesmas e a existencia das
adequadas condicaes de funcionamento e seguranca das instalacoes;

c) Envolver o Agrupamento no processo de selecao dos profissionais a afetar a cada AEC;

d) Definir os horarios e a organizacao das atividades em parceria corn o Agrupamento, no cumprimento das
decisOes do Conselho Geral;
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a) Desenvolver e coordenar as AEC em parceria com a Entidade Promotora, de acordo corn a plani f icacao

aprovada pelo Conselho Geral sob proposta do Conselho Pedagogic°,

b) Partilhar os recursos humanos, tecnico-pedagogicos (nomeadamente, material didatico e

equipamentos) e de espacos existentes no conjunto de escolas do agrupamento;

c) Participar no processo de selecao dos profissionais a afetar a cada AEC;

d) Definir os horarios e a organizacao das atividades em parceria com a Entidade Promotora,

e) Assegurar a supervisao pedagOgica e o acompanhamento da execucao das AEC, tendo em vista garantir

a sua qual idade e a articulacao corn as atividades curriculares, nomeadamente:

- Promovendo a integracao das AEC no Projeto Educativo do Agrupamento;

- Envolvendo os professores titulares de turma no planeamento e acompanhamento da execucao das
atividades e na sua supervisao pedagogica;

- Criando mecanismos de comunicacao e articulacao entre os professores titulares de turma e os
tecnicos/profissionais das AEC e entre estes e os Departamentos Curriculares;

- Acionando o Seguro Escolar, nos termos legais, caso ocorra algum incidente no ambito das AEC, bem

como nos trajetos para e de volta das atividades e em atividades real izadas fora das instalacOes escolares.

3. A entidade parceira (nos casos em que se aplique) compromete-se a:

a) lmplementar as AEC em parceria corn o Agrupamento e corn a Entidade Prornotora, de acordo corn a
planificacao aprovada pelo Conselho Geral sob proposta do Conselho Pedagogic°,

b) Garantir a existencia dos recursos humanos, materiais (material didatico e de desgaste) e de espacos

necessarios ao desenvolvimento das AEC, assegurando a boa prestacao das mesmas e a existencia das
adequadas condicoes de funcionamento e seguranca das instalacOes,

c) Envolver o Agrupamento e a Entidade Promotora no processo de selecao dos profissionais a afetar a
cada AEC;

d) Definir os horarios e a organizacao das atividades em parceria corn o Agrupamento e corn a Entidade
Promotora (caso se aplique), no cumprimento das decisoes do Conselho Geral;

Clausula 4.'
(Entrada em Vigor e Duracao)

0 presente Protocolo entra em vigor a partir da data da sua assinatura e vigorara ate 19 de junho de 2020.

Clausula 5.'
(Revisao do Protocolo)

0 presente Protocolo devera ser revisto sempre que ocorram motivos que o justifiquern, nomeadamente

quando:
- ocorrer alteracao dos pressupostos ou das condicoes em que se baseou a sua celebracao;

- a revisao seja indispensavel para adequar o Protocolo aos objetivos prosseguidos;
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- em qualquer outro caso, sempre que haja consenso entre as Partes.
Quaisquer alteracOes ao presente Protocolo constarao de aditamentos propostos e celebrados pelas
partes, sempre que o julguem conveniente para a modificacao ou adequacao as exigencias das AEC e da
parceria.

Clausula 6.a

(Cessacao do Protocolo)

o presente Protocolo pode ser denunciado, por escrito, por qualquer uma das partes corn a antecedencia
minima de 90 (noventa) dias relativamente ao termo do prazo, desde que da mesma nao decorra a
suspensao ou inviabilizacao das atividades em curso.

O Protocolo pode cessar, a todo o tempo, se os outorgantes, por exclusivo e de comum acordo, o
decidirem expressamente, ou se se vierem a alterar as condicoes em que se baseou a sua celebracao.

Vila Vetha de Rodao, 28 de agosto de 2019

A EntAade Proriotora Agrupamento de Escolas

0 Pre,dente da Camara Municipal

t-ss,

_ _ _ _ _ _ _ __cc= _ _ _ _ _ _ _ __

A D'retora

(Luis Miguel Ferro Pereira) (Isabel Maria Pais Conceicao Ribeiro)

NOTA: 0 Protocolo pode incluir a(s) entidade(s) parceira(s), caso se aplique.


