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A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIM Médio Tejo), no âmbito do Plano Estratégico
de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo (PEDIME), pretende dotar os
estabelecimentos de Educação de meios e mecanismos capazes de facilitar, aos agentes
educativos, a promoção da qualidade das aprendizagens, dos alunos, num contexto de
autonomia e flexibilidade curricular, promotor do desenvolvimento das competências dos
alunos, enquadradas pelo Perfil dos Alunos no final da escolaridade obrigatória.
Salienta-se como objetivo geral a difusão do conhecimento do território como espaço de
aprendizagem científica e cultural. Por outro lado, pretende-se apoiar os professores a
estruturarem e a implementarem visitas de estudo a espaços existentes no Médio Tejo com
base no aproveitamento económico e sociocultural dos recursos da região, potenciando os
recursos locais e desenvolvendo a componente local e regional do currículo, na perspetiva da
mobilização do saber em ação.
É assim que nasce o “Programa de Visitas de Estudo” (PEV) estruturado e dedicado a alguns
equipamentos e património cultural e natural existente no Médio Tejo, e que promove também
a ligação à comunidade e identidade local, destacando o papel do ensino básico e secundário
na valorização do capital humano regional.
Dos 45 guiões previstos, 15 já se encontram concluídos e não se limitam ao dia da viagem,
uma vez que os conteúdos incluem uma preparação prévia e acompanhamento posterior. Os
locais de visita divergem e, no caso daqueles em que as entradas são pagas, o financiamento
também está assegurado. O PEV, que começa este ano letivo, pode estender-se até 2022.
De salientar que o Conselho Intermunicipal da CIM Médio Tejo aprovou por unanimidade a
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aquisição do serviço de transporte, o qual vai permitir aos alunos dos 18 agrupamentos
escolares da região, dos 13 concelhos, usufruírem destas visitas de estudo.

Aceda aqui a informação complementar sobre o Programa de Visitas de Estudo:
PVE_Orientações
Outras informações
Linhas Orientadoras para a Construção de um Guião - PVE
Guião Tipo - PVE
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