EDUCAÇÃO PELA INOVAÇÃO
Espaços Municipais de Inovação: Salas do Futuro (PréEscolar ao Secundário): Ambientes educativos inovadores
constituídos por três elementos chave: Espaço, Pedagogia e
Tecnologia. Nestes laboratórios de aprendizagem pretende-se recorrer a metodologias que favoreçam a mudança
educativa e a possibilidade de desenvolvimento de
competências para o século XXI.
Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagens CTEM
– Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (PréEscolar ao Secundário): Autocarro transformado no qual
serão desenvolvidas um conjunto de atividades inovadoras
de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, no âmbito
das várias disciplinas, dos diversos ciclos de ensino e que irá
circular nos 19 Agrupamentos de Escolas integrados no
PIICIE LT.
Educação no Património Natural e Cultural da Lezíria
do Tejo: “Dias de aulas na Natureza” (7º ano) e
“Educação pela Arte”: Através da aprendizagem no
exterior (natureza), pretende-se potenciar capacidades
cognitivas, motoras e sociais e desenvolver ferramentas
criativas, o trabalho de equipa, a capacidade de liderança e de
resolução de problemas, privilegiando o saber-fazer, a
experimentação e o contacto com a natureza/património.

Para mais informações e
esclarecimentos contacte a Equipa
Multidisciplinar de Intervenção
Comunitária de Coruche.

Triénio 2017/2020
+ INFO
Telefone: 962 570 394
Morada: Instalações Municipais do Rossio,
Coruche
E-mail: emic@cm-coruche.pt

Município de Coruche
Coﬁnanciado por:

O PIICIE LT
A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT)
surge como promotora do Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do Tejo (PIICIE LT),
ﬁnanciado pelo Fundo Social Europeu no âmbito do Portugal
2020 – Alentejo 2020, tendo como parceiros 10 municípios
da Lezíria do Tejo.
O PIICIE LT é um projeto piloto e inovador em Portugal, que
se baseia num modelo integrado e multidimensional, que
visa combater o abandono e o insucesso escolar e promover
o sucesso educativo entre 2017-2020, através do
desenvolvimento integrado de ações de excelência.

Ações a desenvolver no PIICIE LT
Dinamização e implementação de ações que
promovem o desenvolvimento de competências
socioemocionais, criatividade, inovação, cidadania,
pensamento crítico, resiliência, entre outras.

ﬁlhos, tal como aspetos relacionados com o
desenvolvimento infantil. Simultaneamente visa potenciar o
envolvimento dos pais na educação dos seus ﬁlhos.

EDUCAÇÃO POSITIVA
Mentoria (2º e 3º CEB): Pretende promover o
desenvolvimento emocional, cognitivo, relacional e motivar
os alunos para as aprendizagens escolares, potenciando o
gosto e interesse pelos conteúdos curriculares, contribuindo
consequentemente para um percurso escolar de sucesso e
de satisfação, através de sessões individuais semanais de
mentoria.

Academia de Inteligência Emocional de Coruche (Préescolar ao Secundário): Através do acompanhamento
psicológico, do apoio numa transição positiva de ciclos e da
dinamização de Oﬁcinas de Inteligência Emocional, visa
promover a saúde emocional e prevenir a doença mental,
intervindo na redução e prevenção de situações de risco,
desenvolvendo e fortalecendo a inteligência emocional e
contribuindo para um bem estar pessoal/relacional e para o
sucesso escolar.

Educação Parental Positiva e Consciente (Figuras
parentais de crianças/jovens do Pré-Escolar ao
Secundário): Através da implementação de grupos de pais,
do acompanhamento parental individual e da realização de
Ciclos de Seminários de treino de competências parentais,
procura dar suporte e formação parental ajudando os pais a
compreender as suas próprias necessidades e as dos seus

Bootcamps de Criatividade e Inovação (2ºCEB, 3ºCEB e
Secundário): Recorrendo à aprendizagem não formal,
pretende-se fomentar o potencial criativo, explorar talentos,
potenciando o desenvolvimento de uma cidadania ativa,
espírito empreendedor, responsabilidade, capacidade de
liderança e trabalho em equipa.

Oﬁcinas Criativas de Meditação Mindfulness (1º CEB):
Visa ajudar a criança a conhecer, aceitar e gerir as suas
emoções, promovendo a capacidade de autorregulação e
autocontrolo, desenvolvendo competências sociais positivas
e potenciando diferentes formas de expressão e
comunicação, bem como a atenção e concentração.

Escolas da Lezíria do Tejo: Escolas Empreendedoras
(Ensino Secundário): Através da participação num
Concurso de Empreendedorismo Criativo pretende-se
desenvolver competências empreendedoras, como a
criatividade, a capacidade de compreensão, planiﬁcação,
comunicação e atitudes empreendedoras, tal como
potenciar ideias, ambições, talentos, sonhos e objetivos
pessoais.

Psicomotricidade (Pré-escolar ao Secundário):
Prevenção, educação e reeducação psicomotora, na qual se
procura promover o desenvolvimento global, atuando sobre
diﬁculdades de comunicação, inibição, hiperatividade,
agressividade, instabilidade postural e perturbações
psicomotoras. Assim, procura-se facilitar e consolidar as
aprendizagens escolares, através do desenvolvimento e
promoção de competências relacionais, cognitivas, afetivas e
motoras.

