Ano lectivo 2011/2012 arranca com mais apoios

No próximo dia 5 de Setembro, a Câmara Municipal de Tavira marca o início do ano
lectivo com uma recepção aos cerca de trezentos professores, dos Agrupamentos de
Escolas D. Paio Peres Correia e D. Manuel I e Escola Secundária Dr. Jorge Correia,
onde serão conhecidos os projectos e as novas políticas de apoio a desenvolver
durante o ano escolar, pela voz do executivo municipal.
Neste ano lectivo, a autarquia, tendo com suporte a Divisão de Educação e Juventude,
irá implementar novas políticas de apoio, as quais irão abranger as seguintes áreas:
a)
Refeições escolares: A partir do próximo dia 12 de Setembro, todos os alunos
terão acesso a refeições confeccionadas na hora, por cozinheiras profissionais,
proporcionando uma alimentação de qualidade e consentânea com as preocupações
para uma saúde perfeita.
Diariamente, a refeição será composta por: Sopa (creme de legumes/ cenoura/ feijão/
alface); Prato (Peixe ou carne) e Sobremesa (fruta da época).
A refeição para os alunos que tenham escalão A é gratuita, para os que tenham
escalão B tem um custo de 0,73 € e, para os restantes alunos, 1,46 €.
b)

Auxílios Económicos

Kit escolar – a Câmara Municipal de Tavira, sensível às dificuldades que as famílias
atravessam, irá assumir a despesa de todos os materiais escolares para os alunos do
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, oferecendo a cada um deles um Kit com todo
o material solicitado pelo respectivo Professor, evitando, assim, mais despesas para
os encarregados de educação.
Esta é uma medida aplicável a todos os alunos, independentemente do escalão que
detenham. Irá abranger 250 alunos do pré-escolar e cerca de 700 do 1.º ciclo do
ensino básico.
Livros escolares: a autarquia irá oferecer aos alunos, com escalões A e B, do 1.º
ciclo do ensino básico, todos os livros e fichas escolares do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano.
c)
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e)
Computadores: serão colocados nos estabelecimentos de ensino do préescolar e 1.º ciclo, cerca de sessenta novos computadores, numa óptica de melhoria
das condições de aprendizagem e desenvolvimento dos nossos alunos.
f)
Núcleo de Apoio Psico-educativo: este ano será reforçado com mais um
psicólogo, de forma a corresponder às necessidades sentidas, quer pelos alunos, quer
pelas próprias famílias.
São estas as medidas e apoios a implementar neste ano lectivo, e através dos quais a
autarquia procura o sucesso escolar dos alunos, o bom desempenho dos docentes, e
a satisfação das necessidades das famílias.
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