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COMUNIDADE EDUCATIVA  +  
Bem Vinda! 

  
No arranque de mais um ano letivo, o Município de Palmela reafirma a Educação como o pilar 
central do estado democrático, capaz de promover o conhecimento científico e tecnológico, 
cultural e artístico e, também, os valores da tolerância, da igualdade, da solidariedade e da 
participação. É por isso que a assumimos como parte integrante da política de desenvolvimento 
local, na qual se perspetiva a Escola como a porta que se abre à Comunidade, enquanto 
espaço educativo por excelência, onde todos têm potencialidade para intervir.  
  
O desafio do Projecto Educativo Local (PEL) consiste no reforço da ligação da Escola com a 
Comunidade, fazendo uso de tudo o que ela tem para oferecer e imprimindo à Educação um 
carácter interativo que integre o capital de todas as pessoas e de todos os lugares. 
Faço votos de que este ano letivo retome o ciclo de valorização da Escola e dos/das 
professores/as, educadores/as  e seja  repleto de novos desafios, projetos, ideias e ações. 
         

                O Presidente da Câmara Municipal de Palmela 
 
 

 
        

Álvaro Manuel Balseiro Amaro 
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E FOI ASSIM… 
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Tornar mais acessíveis os recursos locais, 
potenciar diversas formas de relação com os 
saberes, promovendo programas, projetos e 
ações, investindo numa educação global, é o 

objetivo do CADERNO DE RECURSOS 
EDUCATIVOS  
 
 
 
Disponível em www.cm-palmela.pt 
 
 
 
 

                RECURSOS  + 
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|Concurso Imagem Gráfica “No Município de Palmela a Idade é (a) 
Maior”  
 
No mês em que se celebra a Idade Maior, o envelhecimento ativo é tema também da 
Escola, uma oportunidade dos jovens refletirem sobre o papel das pessoas de mais idade 
e o potencial que há na solidariedade entre gerações. 
 
Este concurso, inserido na Programação OUTUBRO MAIOR|2015, pretende 
selecionar a melhor proposta de imagem gráfica, a incluir nos projetos e iniciativas 
desenvolvidas pela Câmara Municipal para as gerações de idade maior, a partir de 2016. 
(Condições de participação em www.cm-palmela.pt |Informações: DEIS 21 233 66 06) 
 
Org: Câmara Municipal de Palmela    
Destinatários: alunos do ensino secundário das escolas do município 
                                                                                
 

                        PARTILHAR  + 
              PROJETOS | AÇÕES 
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| Ajude as crianças a explorar as Metas Globais para o 
Desenvolvimento Sustentável 
 
Em Setembro de 2015, os lideres mundiais aprovaram os novos objetivos para os 
próximos 15 anos (2016-2030) – os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – 
os quais deverão orientar as políticas e investimentos dos países do mundo. A Geração 
2030 – constituída pelas crianças e jovens de hoje, que serão adultos nos próximos 15 
anos – terá um papel crucial no desenvolvimento global e na concretização dos 17 
objetivos.  
  
E assim surge a ‘Maior Lição do Mundo’, iniciativa que visa contribuir para a 
reflexão e ação sobre estes objetivos e o papel que cada um de nós tem na sua 
concretização. Em Portugal, o Comité Português para a UNICEF e a Direção-Geral da 
Educação juntaram esforços a fim de promover esta iniciativa e envolver o maior 
número de crianças portuguesas.  
  
Participem e levem a mensagem dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável às crianças e jovens, mobilizando-os/as a agir por um mundo 
mais justo e sustentável. 
  
Um conjunto de materiais estão disponíveis em: 
http://maiorlicao.unicef.pt/    
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| Incentivar à criação artística, ao estímulo do pensamento crítico e 
reflexivo 
Projeto artístico adotado desde 2005 pela AMRS, pretende difundir os valores da 
liberdade, igualdade e paz, dirigido aos alunos entre os 9 e os 19 anos que frequentem 
as escolas da rede pública dos municípios associados da AMRS. Tem como tema de fundo 
a obra emblemática de Picasso, relembrando que a guerra ainda hoje é uma realidade 
que massacra a humanidade e que urge erradicar do mundo. 
 
A edição 2015/16 tem como lema “A Paz e os Valores de Abril”, tema assente na reflexão 
histórica e cultural que remonta à Revolução de Abril e, à conquista da liberdade e da paz 
e seus valores intrínsecos, para comemorar 42 anos de Abril e 40 anos desde a entrada 
em vigor da Constituição da República Portuguesa. 

 
No final um júri elege um dos trabalhos apresentados que será pintado ao vivo nas dimensões do 
emblemático Guernica de Picasso (7,8 m X 3,5m), e servirá de pano de fundo à festa final que 
envolve todos os participantes, alunos e professores, em ambiente de festa, convívio e animação. 

 
Regulamento disponível em: www.amrs.pt 
Email - apoio.projetos@amrs.pt 
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| A formação é indispensável para que qualquer ser humano evolua 
nas suas práticas e princípios, nomeadamente nas questões da energia 
e do ambiente 
 

ENA vai à Escola 2015-2016   
 
Projetos Escolares   

Ações de Formação para Docentes e Educadores 
Maletas Pedagógicas para a Sustentabilidade 
Rota dos Óleos Alimentares Usados  
Energy Game – Campeonato Intermunicipal 
Formação de “Tutores de Energia nas Escolas” (ADENE) 

 
Young Energy Leaders – Rede de Jovens Líderes Para a Eficiência 
Energética (RNAE) 
 
 

Informações em:  
Email - geral@ena.com.pt 
Email - marta.catalao@ena.com.pt 
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IPS Junior Challenge 2016 | Inscrições Abertas  
 
 
EDIÇÃO 2016 - FELICIDADE E BEM-ESTAR  
 
Tens milhões de ideias em mente ansiosas para se tornarem realidade?  
Gostavas de fazer as pessoas ainda mais felizes? 
 
Liberta as tuas ideias na 5ª edição do IPS Junior Challenge!!! 
 
O concurso de ideias de negócio, promovido pelo Instituto Politécnico de 
Setúbal (IPS), que desafia todos os alunos do ensino secundário e profissional de 
Portugal a sonhar, inovar e arriscar.  
 
Desperta o empreendedor que há em ti!  
 
 
 
 
A fase de inscrições decorre até dia 15 de dezembro | Para mais informações 
http://goo.gl/vkhvSL 
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Alto Comissariado para as Migrações (ACM.I.P.) - Formação (ações de 
informação/sensibilização e seminários) sobre Interculturalidade e Migrações; 
http://www.acm.gov.pt/parceiros/formacao-e-recursos 
Email - formacaoacm@acm.gov.pt 
 
Embaixada do Conhecimento, Revista à Portuguesa, Juvenil, um espetáculo musical e 
didático no Teatro Villaret; 
http://www.embaixadadoconhecimento.com 
 
  
O Teatro Cisma, deseja levar o teatro à vossa Escola -  “Leandro, Rei da Helíria”, de 
Alice Vieira  
http://www.facebook.com/teatro.cisma 
Email - cismaproducao@gmail.com 
 
 
Porto Editora, Concurso Nacional- Literacia 3D – O desafio pelo conhecimento na 
literatura matemática e ciência; 
http://www.literacia3d.pt 
Email - pgoncalves@portoeditora.pt 

          INFORMAR  + 
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