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Destina-se a todos os alunos que concluam o
segundo ciclo e que procurem uma alternativa
paralela ao ensino regular, com um carácter
mais prático e que desenvolve competências
para o ensino profissional.
Existe uma articulação pedagógica e administrativa entre a escola de música e o AECM. O aluno
frequenta o ensino especializado da música com
um plano de estudos adaptado, em que as disciplinas da componente vocacional (formação musical e instrumento) são ministradas na escola,
com excepção da classe de conjunto, que tem
lugar na Escola de Música da Póvoa de Varzim.
Prática que contribui para a melhoria significativa
dos níveis de atenção/concentração e autoestima. A intenção do Programa é apoiar a comunidade escolar no estabelecimento da sua prática
de mindfulness diária e que cada um desenvolva
uma maior familiaridade com a sua experiência
interna (sensações, emoções e pensamentos).
O AE Cego do Maio recebeu o selo de Escola eTwinning 2018-19, com o qual a Comissão
Europeia distingue as escolas que têm revelado
maior dinamismo nestes projetos de intercâmbio internacional. O Agrupamento tem sido galardoado com vários selos de qualidade nacional
e europeia e em 2018 com o Prémio Nacional na
categoria de 3.º ciclo.
Alunos e professores estão envolvidos em atividades de intercâmbio com diferentes países, o
que representa uma oportunidade importante para
aumentar a motivação, melhorar as competências
linguísticas, sociais e interculturais, aprender muito sobre outras culturas, encontrar novos amigos
e desenvolver o sentimento de pertença à Europa.
O Clube procura envolver o aluno na conceção,
realização e avaliação de projetos, permitindo-lhe
articular saberes de diversas áreas disciplinares
em torno de problemas e temas de pesquisa ou
de intervenção. O Clube de Robótica da EB 2/3
Cego do Maio foi distinguido como um dos 3 melhores clubes de Robótica a nível nacional.
Desenvolvem-se atividades que privilegiam uma
aprendizagem sistemática e metódica pela descoberta e pela resolução de problemas e que contribuem para a consciencialização da população
educativa para os problemas ambientais. A EB
2/3 Cego do Maio foi galardoada com a Bandeira
Verde do Eco-Escolas, no ano letivo 2017/2018.
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