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“O direito a uma cidade
educadora deve ser
considerado como uma
extensão efetiva do direito
fundamental à educação.
Deve produzir-se uma
verdadeira fusão da etapa
educativa formal com
a vida adulta, dos recursos
e do potencial formativo
da cidade com o normal
desenvolvimento
do sistema educativo,
laboral e social”.
In Carta das Cidades Educadoras
Barcelona, 2004

FICHA TÉCNICA: EDIÇÃO E CONCEÇÃO: Câmara Municipal de Palmela | PRODUÇÃO: Divisão de Educação
e Intervenção Social / EME – Equipa Multidisciplinar de Educação; Divisão de Cultura, Comunicação e Turismo

A educação é, indiscutivelmente, a base do
desenvolvimento e da realização do potencial humano e das comunidades.
Educar é promover a aquisição de conhecimentos e de competências que ajudam
o cidadão a ganhar autonomia de pensamento e capacitação pessoal, criando caminhos que o levam ao sentido de presença e
de pertença na sociedade.
Educar é dar ferramentas que proporcionem o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como, o aperfeiçoamento do
espírito crítico, para a estima dos valores e
para o desenvolvimento de formas e atitudes de participação na comunidade.
Educar é, também, trabalhar as sensibilidades
criativas, através do contacto com diferentes
expressões e técnicas artísticas que estimulem a contemplação da arte e da beleza nos
seus diferentes contextos e situações.
Educar na cidade é encarar a escolaridade
como uma etapa da educação, a par de
outras tantas etapas educativas não formais, que se manifestam pela vida fora,
implícitas no dia-a-dia ou em situações
criadas para o efeito.
É a partir da escola que se assume toda a
comunidade como um amplo espaço educativo onde todos têm potencialidade para
intervir, integrando as suas diferenças e particularidades, e se forma uma comunidade
educativa, na qual faz sentido reinventar a
vida na cidade encarando-a como um novo
desafio construído por todos, perspectivando diferentes formas de literacia.

EDITORIAL

Foi este compromisso que Palmela, Município Educador abraçou: possibilitar a ação
educativa conjunta, com projetos bem articulados, com linhas de atuação e prioridades de intervenção bem definidas, bem
como, reforçar a presença efetiva de redes
locais, procurando potenciar a dispersão
do grande e diversificado conjunto de atividades e propostas educativas existentes.
Este tipo de ações indica o papel fundamental da Câmara Municipal de Palmela
na reflexão, construção e implementação
de um Projecto Educativo Local no seu
território, através dos seus cidadãos e organizações locais, assente nos princípios
orientadores de uma sociedade educadora.
O PEL é, assim, um documento estratégico
que apresenta o compromisso coletivo do
Município de Palmela na sua função educadora, promovendo a Literacia enquanto
conjunto de competências que capacita o
indivíduo para a compreensão e ação no
mundo que o rodeia.
Álvaro Manuel Balseiro Amaro
Presidente da Câmara Municipal de Palmela
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O Projecto
Educativo Local
em Palmela

Educar é descobrir e desenvolver o potencial infinito que existe em cada pessoa. Educar é
dar a todos e a cada um(a) a possibilidade de se realizar plenamente.
Uma cidade educadora constrói espaços e tempos de aprendizagem e cria lugares de partilha de conhecimentos e troca de experiências entre as organizações e os cidadãos (cidadãs).
O Projecto Educativo de Palmela situa-se, assim, como a interface entre o município e os
diversos actores que constituem a comunidade e o território.
Isabel Vieira (Docente de Serviço Social na Universidade Católica)

O Caderno de Recursos Educativos
Enquadrando as competências da educação para o século XXI, 1 organizadas em torno dos
pilares aprender a conhecer -aprender a fazer,- aprender a viver juntos e - aprender a ser e
enquanto parceiro do Movimento das Cidades Educadoras, o Município de Palmela considera como fundamental a tarefa educativa e acredita que os cidadãos serão mais participantes, empreendedores e criativos na medida em que esse papel é visível e se reforça na e
com a comunidade. Neste sentido promove anualmente programas e projetos educativos
de iniciativa local, assumindo-se como:
• Espaço educador que integra a estrutura pedagógica estável formada
por instituições com caráter educativo formal (pré-escolar, ensino básico
e secundário) e de educação não formal (creches, acompanhamento
e dinamização de atividades para pessoas idosas, museus, equipamentos
culturais de promoção da ocupação de tempo livre, animação, entre outros);

1

“Educação, um tesouro a descobrir”, UNESCO, A Educação para o Séc. XXI
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• Parte da rede de equipamentos com recursos materiais e humanos
e instituições com programas educativos que promovem
o desenvolvimento pessoal e social dos cidadãos;
• Agregador e disseminador de acontecimentos programados
ou ocasionais; situações educativas pontuais provenientes de instituições
ou de iniciativa da sociedade civil;
• Ambiente educativo resultante de uma ação permanente em espaços,
lugares e em vivências programadas, esporádicas ou contínuas.
Palmela Município Educador tem a preocupação de colocar ao dispor da comunidade
educativa os recursos locais, tornando-os acessíveis a todos e potenciando outras formas
de relação com o saber, fazer, sentir e ser; assim o Caderno Recursos Educativos, como
instrumento do PEL, visa potenciar a promoção de programas, projetos e ações globais
que valorizam a componente formal, informal e não formal da educação ao longo da
vida, e que reforçam sentimentos de pertença ao meio, à cultura, aos valores e aos lugares, criam condições que ajudam o cidadão a (re) construir-se e a rever-se como elemento ativo do município e como ator indispensável da democracia participativa.
Organizado por áreas: Ambiente, Animação do Livro e da leitura, Cidadania e Participação, Desporto e Saúde, Educação pela Arte, Património e Segurança, o Caderno de
Recursos Educativos indica que recursos técnicos, logísticos e materiais estão ao dispor da
comunidade educativa.
O Caderno pode ser consultado com mais detalhe em www.cmpalmela.pt
Adilo Costa, Vereador do Pelouro de Educação e Intervenção Social
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Compostagem
na Escola
Este projeto pretende sensibilizar crianças
e jovens/alunos, professores e colaboradores
da escola para a importância da preservação
do ambiente, concretamente na vertente da recuperação dos resíduos
orgânicos através da regra dos “3 R’s”(Reduzir/ Reciclar/Reutilizar),
bem como, para a conservação do solo pela utilização de adubos orgânicos.
O projeto compreende sessões de sensibilização; oficinas de construção de compostores
com materiais reutilizados e acompanhamento do processo de Compostagem.
Recursos: Apoio técnico e documentação | Destinatários: Alunos, professores e colaboradores das escolas
dos1º, 2º e 3ºciclos e ensino secundário | Contactos: Divisão de Espaço Público e Ambiente - 212 336 692
drodrigues@cm-palmela.pt

O Percurso do Lixo
Percurso do Lixo é o nome atribuído
ao conjunto de ações de sensibilização
para alunos/professores e colaboradores
das escolas do concelho sobre a importância
da separação dos resíduos (‘lixos’) domésticos,
através da promoção da limpeza e preservação
dos espaços públicos, e da aplicação da regra dos 3 R’s.
Atividades: Ações de limpeza e recolha seletiva nas escolas | Recursos: Apoio técnico; apoio material (luvas
e sacos de cores diferentes para recolha diferenciada) | Destinatários: Públicos das Escolas do Ensino Básico
ao Secundário | Contactos: Divisão de Espaço Público e Ambiente - 212 336 692 | drodrigues@cm-palmela.pt
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Sessões
de Sensibilização
sobre o Ambiente
Estas sessões sobre o ambiente pretendem
enquadrar, informar e/ou esclarecer os alunos sobre
a preservação do ambiente nas suas mais diversas vertentes, tais como
‘Alterações Climáticas’, ‘Eficiência Energética’, ‘Património Natural’, ‘Água’,
‘Resíduos’, ‘Compostagem’, entre outras.
Recursos: Apoio técnico | Destinatários: Alunos, professores e colaboradores das Escolas do Concelho de 1º,
2º e 3º ciclo | Contactos: Divisão de Espaço Público e Ambiente - 212 336 692 | drodrigues@cm-palmela.pt

Percursos Pedestres
Conhecer, de forma participada, as áreas
naturais do concelho, através de caminhadas.
Mantendo a preservação do ambiente como
«pano de fundo», os Percursos permitem uma
aprendizagem pelo contacto direto com a natureza
e fomentam o conhecimento do património natural local.
Atividades: Percursos pedestres nas zonas de interesse ecológico do concelho
Recursos: enquadramento técnico e pedagógico; guiões | Destinatários: Escolas do Ensino Básico ao
Secundário (ver especificidade idades para cada percurso) | Observações: É necessário o acompanhamento
de um professor ou auxiliar por cada 10 alunos | Contactos: Divisão de Espaço Público e Ambiente
212 336 692 | drodrigues@cm-palmela.pt
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Atividades
PERCURSO DE DESCOBERTA NA SERRA DO LOURO
Caminhada/jogo, em formato “pedipaper” - tarefas/ações simples que para preservação
do ambiente.
PERCURSO DE DESCOBERTA MARCAS D´ÁGUA
Actividade em formato “pedipaper”, pelas ribeiras, serras e moinhos, do Parque Natural da
Arrábida, aumentar conhecimentos sobre a floresta e recursos hídricos.
Destinatários: Escolas do Ensino Básico (2º e 3º ciclo) e Secundário

PEDIPAPER “SOBRAL DE QUINTA DO ANJO”

Destinatários: Escolas do Ensino Básico (1º e 2º ciclo) | Contactos: Divisão de Espaço Público e Ambiente
212 336 692 | drodrigues@cm-palmela.pt
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Maletas
Pedagógicas para
a Sustentabilidade
As Maletas servem para disponibilizar materiais
de fácil manuseio e reduzido tempo de preparação,
aos docentes e educadores, para dinamizar atividades sobre temas
relevantes para a Sustentabilidade do Ambiente.
Pretende-se promover a adoção de hábitos mais sustentáveis de utilização
dos recursos naturais e gestão de resíduos, na escola e em casa, através do envolvimento
prático e ativo das crianças e jovens, bem como das respetivas famílias.
Cada maleta pedagógica centra um tema e contém, entre outros elementos, um manual
de introdução em forma de apresentação PowerPoint, jogos lúdico-pedagógicos e outros
acessórios para dinamização de atividades relacionadas.
Projeto desenvolvido com a Agência de Energia e Ambiente (ENA)
Contacto: 265 546 194 | geral@ena.com.pt | marta.catalao@ena.com.pt

Atividades
MALETA DA ILUMINAÇÃO
Adoção de boas práticas de poupança de eletricidade na iluminação
MALETA SEPARAR PARA RECICLAR
Promover a recolha separativa de resíduos para valorização
MALETA DA BATALHA DA ENERGIA
Dar a conhecer a etiqueta energética e promover boas práticas de utilização
de energia em casa.
Destinatários: Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico e Jardim-de-infância / Maleta da Batalha da Energia –
2.º ciclo do Ensino Básico | Observações: Material disponível para empréstimo aos docentes e educadores
interessados, através da ENA e da Câmara Municipal de Palmela | Contactos: ENA marta.catalao@ena.com.pt
drodrigues@cm-palmela.pt
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Rota dos Óleos
Alimentares Usados
Este projeto pretende dinamizar
e implementar nas escolas, a recolha de óleos
alimentares usados (OAU) gerados em casa, usando
o “oleão” da escola. O objetivo é sensibilizar a comunidade escolar
e as famílias para o destino adequado que este resíduo pode ter,
ao ser reaproveitado através da sua recolha seletiva.
Recursos: Oleão (barrica de boca larga com cinta metálica, 45 litros) – atribuição de 1 por escola; Manual
do professor; Folheto informativo; Micro-site do projeto http://oau.ena.com.pt/. Inclui o “Cantinho OAU!”,
um espaço para a divulgação de boas práticas entre as escolas; Folha com instruções para a recolha de OAU
destinada aos funcionários auxiliares; Formulário para auxiliar escola na definição da metodologia interna de
recolha de OAU; Folha para registo das visitas do operador que faz recolha do Oleão | Destinatários: Alunos
de todos os níveis de ensino, Professores, Educadores, Auxiliares de Ação Educativa, Pais e Encarregados de
Educação | Observações: a ENA entrega às Escolas participantes um certificado anual de recolha de OAU e
faz a divulgação pública das quantidades de OAU recolhidas em toda a rede.
Projeto desenvolvido com a Agência de Energia e Ambiente (ENA)
Contacto: 265 546 194 | geral@ena.com.pt | marta.catalao@ena.com.pt

Batalha da Energia
O jogo de computador Batalha da Energia
ensina a poupar de modo divertido, dissemina
entre o s alunos e suas famílias conceitos
de eficiência energética e de utilização racional
da energia, bem como, a etiqueta energética
dos eletrodomésticos.
Recursos: Jogo de computador disponibilizado em CD
Destinatários: Alunos dos 6 aos 15 anos | Observações: O CD com o jogo é oferecido a todos os interessados
(os pedidos de grandes quantidades devem ser dirigidos à ENA)
Projeto desenvolvido com a Agência de Energia e Ambiente (ENA)
Contacto: 265 546 194 | geral@ena.com.pt | marta.catalao@ena.com.pt
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Sugestão de atividades
1 - Aula introdutória à etiqueta energética e ao jogo da Batalha da Energia.
2 - Os alunos jogam a Batalha da Energia durante o período determinado pelo
docente.
3 - Realização de um torneio inter-turmas com uma duração de, por exemplo, uma
hora. Durante esse período regista-se o nome dos alunos e a pontuação obtida.
4 - Divulgação da tabela de classificações num espaço comum da escola
(por exemplo: sala de convívio).

Energy Game
Campeonato
Intermunicipal
O Energy Game é um jogo eletrónico de cariz
lúdico-pedagógico, muito animado e divertido,
com o qual se pretende transmitir conhecimentos e incutir boas práticas
na área da sustentabilidade energética, com especial ênfase no consumo
de energia elétrica.
Dirige-se às escolas, funcionários da autarquia e funcionários das empresas do Concelho.
O jogo será utilizado como complemento às ações de sensibilização, formação/educação
promovidas pelas Agências de Energia, que realizarão junto desses atores um campeonato
intermunicipal.
Recursos: Suporte Interativo; PC portátil, Projetor, 4 comandos, Recetor. Cada Escola deverá disponibilizar
sala de aula com parede branca ou tela para projeção; colunas de som, para ligar ao portátil | Destinatários:
Alunos a partir do 3.º ano (3.º período) do 1.º Ciclo do Ensino básico
Observações: as inscrições devem ser dirigidas à ENA.
Projeto desenvolvido com a Agência de Energia e Ambiente (ENA)
Contacto: 265 546 194 | geral@ena.com.pt | marta.catalao@ena.com.pt
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Ações de Formação
para Docentes
e Educadores
Este projeto pretende utilizar o potencial
do docente/educador como agente de mudança
para a sustentabilidade, sensibilizando e capacitando-os para trabalhar
com esta temática, através da realização, em parceria com o Centro
de Formação da Ordem de Santiago, de ações de formação acreditadas.
Destinatários: estipulados anualmente entre o CFOS-ENA
Projeto desenvolvido com a Agência de Energia e Ambiente (ENA)
Contacto: 265 546 194 | geral@ena.com.pt | marta.catalao@ena.com.pt

Curtas da Mobilidade
Semana Europeia
da Mobilidade
Com o objetivo de fomentar a mudança
de comportamentos sobre os meios de transporte/
/mobilidade para outros “Modos Suaves de Mobilidade Sustentável”
(ciclável e pedonal), durante a Semana Europeia da Mobilidade está
programada a realização de um pequeno festival de cinema, de curtas-metragens,
sob este tema. As sessões de cinema poderão ser exibidas em escolas, auditórios
municipais, ou outros lugares indicados para o efeito.
Recursos: Cada ação de formação de sensibilização faz uso de recursos específicos, conforme adequado
Destinatários: Alunos, corpo docente e educadores | Observações: A calendarização das ações será
divulgada no website da ENA http://www.ena.com.pt/
Projeto desenvolvido com a Agência de Energia e Ambiente (ENA)
Contacto: 265 546 194 | geral@ena.com.pt | marta.catalao@ena.com.pt
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Programa de
Animação da Leitura
Este programa pretende proporcionar
momentos de magia, de alegria e de partilha
de valores, às crianças que assistem à HORA DO
CONTO na Biblioteca Municipal, bem como, promover o gosto
pelos livros, criar e fortalecer hábitos de leitura e a utilização
de outros suportes documentais, desde a 1ª infância.
Este Programa, procura estimular a imaginação e o sentido estético literário das crianças
e jovens; promover a participação e a promoção social e cultural dos alunos ajudando
a enformar os princípios da cidadania.
As temáticas a abordar variam em cada ano lectivo.
Atividades: Horas do Conto, Visita às Bibliotecas Municipais e Ateliês | Destinatários: Escolas de 1º ciclo
e instituições de educação pré-escolar | Contactos: Equipa de Animação Infantil Bibliotecas Municipais 212 336 638 | bibliotecas@cm-palmela.pt

Ateliê de promoção
da leitura para jovens
O Ateliê de promoção da leitura é uma
proposta das Bibliotecas Municipais de Palmela
às escolas do Concelho para transmitir o gosto pela
leitura através de livros e autores da literatura clássica mundial; explorar
os conteúdos literários; estimular e desenvolver a capacidade
de comunicar, de análise crítica e de utilização correcta das linguagens oral e escrita;
promover valores e o debate de ideias dentro dos grupos juvenis.
Os ateliês têm a duração de 90 minutos.
Destinatários: Escolas de 2º e 3ºs ciclos e secundárias | Contactos: Biblioteca Municipal de Palmela
212 336 632 | bibliotecas@cm-pamela.pt
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Serviço de referência
da Biblioteca
Serviço de apoio à pesquisa de informação
em qualquer área, recorrendo a diversos documentos
e suportes, acautelando as questões/pedidos para
os quais é necessário material informativo. Importante para estudantes
pois permite encontrar informações úteis para trabalhos escolares,
preparação para provas de avaliação, entre outros.
Com base nos pedidos dos Professores e Educadores e no registo (de anos anteriores)
das maiores necessidades de informação dos estudantes, são elaborados dossiers temáticos
e colocados online no sítio da Câmara de Palmela “Biblioteca Municipal - Serviço de
Referência”. A colaboração dos professores/agrupamentos, comunicando à Biblioteca
Municipal os trabalhos/projectos pedagógicos previstos para o ano, torna-se fundamental
para melhorar a qualidade da informação prestada e para encurtar os prazos de resposta.
Destinatários: Comunidade escolar | Contactos: Tel.: 212 336 632 / Fax: 212 336 633 | bibliotecas@cm-palmela.pt

Serviço de apoio
às Bibliotecas Escolares
Projeto com o qual se pretende apoiar
com recursos (técnicos e materiais) e formação,
as bibliotecas escolares de Palmela, para promover
um trabalho articulado entre as Bibliotecas Municipais e as escolares.
Pretende facilitar o acesso e a utilização de informação aos estudantes e
demais públicos das bibliotecas escolares, bem como, ser um espaço lúdico e de convívio.
Este serviço proporciona o desenvolvimento da literacia e da consciência dos papeis
sociais dos jovens cidadãos.
Destinatários: Professores bibliotecários e equipa da biblioteca escolar. Alunos. | Recurso disponível online:
Catálogo Bibliográfico Coletivo das Bibliotecas Escolares link “Bibliotecas Municipais – Bibliotecas Escolares”
Contactos: tel.: 212 336 638 / 212 336 632 / fax.: 212 336 639 / 212 336 633 | bibliotecas@cm-palmela.pt
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Dar de Volta
O projeto intermunicipal Dar de Volta
consiste numa rede social de partilha que
permite, a todos os que necessitam, o acesso
aos livros enquanto recursos essenciais de ensino
e aprendizagem, instrumentos de valor fundamental
para a construção das pessoas e da afirmação social
da democracia. Com este projecto que incentiva a cooperação entre
famílias e escolas, encorajando a reutilização dos manuais escolares pretende-se,
também, contribuir para uma melhor gestão dos rendimentos familiares, por via de uma
prática de racionalização e reaproveitamento de recursos; incutir perspetivas ecológicas
de preservação do ambiente; combate ao desperdício e proteção dos meios florestais
e envolver pessoas e instituições na promoção do empreendedorismo social.
A Biblioteca Municipal recebe os livros oferecidos, organiza-os e faculta-os a quem deles
necessite/solicite.
Destinatários: População em geral | Observações: Os manuais para reutilização podem ser entregues
em qualquer uma das Bibliotecas Municipais de Palmela e/ou bibliotecas escolares. Só a partir de 1 de
agosto ficam disponíveis, para levantamento, em qualquer uma das bibliotecas, os manuais referentes ao
ano letivo seguinte | Contatos: Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares - Olga Cidades e Pedro Pinheiro
tel.: 212 336 638 / fax.: 212 336 639 | bibliotecas@cm-palmela.pt
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Centro de Recursos
para a Juventude CRJ
O CRJ, com lugar em Palmela, Pinhal Novo
e Quinta do Anjo, é uma rede de espaços de convívio,
lazer, partilha, participação e de apoio às atividades
educativas e académicas e profissionais dos jovens do concelho de Palmela.
Dotada de espaço Internet, centro de documentação e informação juvenil, atelier,
espaço polivalente e ponto de atendimento, a rede CRJ, como recurso do PEL, acolhe projetos
que podem ser cedidos gratuitamente à comunidade educativa, mediante pedido prévio.
Contactos: CRJ de Palmela - tel.: 212 350 424 / fax.: 212 350 391; CRJ de Pinhal Novo - tel.:212 336 629
fax.: 212 336 628; CRJ de Quinta do Anjo - tel.: 212 880 718

Março a Partir
O Março a Partir é um projeto consolidado
de e para a juventude que abrange
as diversas áreas de atuação juvenil desportos radicais, de aventura e natureza, música,
cinema, teatro, dança, artes circenses, tecnologias
de informação e preservação do ambiente, entre muitas outras.
Dinamizado em parceria com as associações juvenis, grupos informais
de jovens e outras entidades que trabalham com a população juvenil do concelho,
o «Março a Partir» é um projeto da Câmara Municipal que promove a participação ativa
dos jovens no associativismo, bem como os princípios da responsabilidade, tolerância,
partilha e cooperação, estimulando o seu envolvimento no processo de pensar
e organizar programas baseados no seu desejo, visão e vontade de contribuir para
um bem comum, desconstruindo a atitude passiva do “mero espectador”.
Durante um mês, no qual se assinalam o Dia da Juventude (24 março) e o Dia Nacional
do Estudante (28 março), observa-se a perspetiva dos jovens sobre o mundo que os rodeia.
Contactos: Divisão de Educação e Intervenção Social - tlm.: 935 321 174 / tel.: 212 336 606 / fax: 212 336 609
deis@cm-palmela.pt | https://www.facebook.com/marcoapartir | www.juventudeinteractiva.org
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Emprego
e Aprendizagem para
a Juventude REAJ
O REAJ é um recurso com o qual se pretende
dar ferramentas e motivar os jovens para a aprendizagem
e para a procura de emprego, através de pequenas sessões coletivas
com a duração de 1 hora, abrangendo temas como “Planos de Ação”,
“Formação”, “Internet”, “Currículos”, “Cartas”, “Entrevistas”, “Profissões”,
“Carreiras Profissionais”.
As sessões realizam-se nos Centros Recursos para a Juventude (CRJ), ou nas escolas
do concelho de Palmela.
Contactos: Divisão de Educação e Intervenção Social - tel.: 212 336 606 / fax: 212 336 609
deis@cm-palmela.pt | https://www.facebook.com/juventudeinteractiva
www.juventudeinteractiva.org

Fórum Juventude
O Fórum Juventude é um incentivo
à participação cidadã dos jovens dos 15
aos 30 anos, que numa perspectiva educadora
queiram expressar as suas opiniões, colaborar e/
ou realizar atividades da sua esfera de interesses.
O Fórum Juventude pretende, assim, fomentar espaços de partilha,
debate, bem como investir em novas metodologias de trabalho
com e para os jovens.
Contactos: Divisão de Educação e Intervenção Social - tel.: 212 336 606 / fax: 212 336 609
https://www.facebook.com/juventudeinteractiva | www.juventudeinteractiva.org | deis@cm-palmela.pt
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Voluntários Jovens Agir
de Corpo Inteiro
O “Agir” visa promover e incentivar a cultura do
voluntariado nos jovens de Palmela.
O objetivo é que os jovens encarem as necessidades
sociais como oportunidades de participação solidária.
As ações e bolsas de voluntariado e/ou projetos na área
do empreendedorismo social, participação e cidadania, estão disponíveis para consulta
digital na página da Câmara Municipal de Palmela «Juventude Interactiva».
Destinatários: Jovens do concelho de Palmela dos 12 aos 30 anos | Contactos: Divisão de Educação e
Intervenção Social - 212 336 606 / fax: 212 336 609 | www.juventudeinteractiva.org
deis@cm-palmela.pt

Plano de promoção
da participação infantil
e juvenil
Programa de ação abrangente e flexível, baseado
em projetos e atividades da escola/instituição
articulados com projetos e atividades do município inscritos nas temáticas:
• Convenção sobre os Direitos da Criança
• Participação infantil e juvenil
Os objetivos passam por sensibilizar para os direitos da criança e a educação pelos
direitos; promover a participação local pelo público infantil e juvenil; aproximar, pelo
conhecimento e aprendizagem, as crianças e os jovens às várias instâncias do poder local;
e Incentivar a criação de “ENTIDADES AMIGAS DAS CRIANÇAS”.
Destinatários: Todas as entidades/instituições que trabalham com crianças e jovens até aos 18 anos
(profissionais, famílias, crianças e jovens) | Parceiros: Comité Português para a UNICEF; Outras entidades
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Eu Participo!
Projetos de Turma
É desenvolvido no meio escolar e visa proporcionar
às crianças e jovens o conhecimento prático da
Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC),
a construção de um projeto em torno das suas idéias e necessidades,
“exercendo o seu direito de participação, e o diálogo intergeracional
na partilha de ideias e responsabilidades, recriando também relações sociais e de poder.
Ações previstas: Assembleias de crianças; sessões de trabalho para as atividades
programadas entre crianças e professor(es) e outras de carácter informativo sobre Poder
Local; direitos da criança e objetivos para o desenvolvimento do milénio. Promoção de
atividades de relacionamento institucional (visitas à escola e /ou aos serviços municipais).
Articulado com o Projeto Poder Local: Eu conheço! Eu Participo!
Destinatários: Crianças e jovens | Contacto: Gabinete de Participação e Cidadania
212 336 600 | gparticipa@cm-palmela.pt

Poder Local. Eu conheço!
Eu Participo!
Projeto que visa dar às crianças informação sobre
o poder local, aproximando-as do executivo – Câmara
Municipal e Junta de Freguesia, possibilitando a criação de um canal direto
entre os eleitos e as crianças numa dimensão de gestão pública participada,
num processo consultivo. Desenvolve-se através de histórias e dinâmicas para compreensão
dos direitos de participação infantil e como funciona o poder local; e da realização de uma
assembleia com os eleitos da autarquia, este projeto distribui-se por 3 momentos:
1. Sessão na escola para apresentação das primeiras noções sobre o poder local; 2. Em turma exploração da Maleta Pedagógica e preparação das propostas “A tua voz”; 3. Visita aos Paços do
Concelho para conhecer serviços e competências da Câmara Municipal e para a realização do
Plenário “Eu Participo”, onde serão apresentadas as propostas trabalhadas, aos eleitos presentes.
Contactos: Gabinete de Participação e Cidadania: 212 336 600 | gparticipa@cm-palmela.pt
e Serviço Educativo do Museu Municipal: 212 336 640 | patrimonio.cultural@cm-palmela.pt
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Agir pelos direitos
Eu participo!
O Programa “Agir pelos direitos: Eu participo!”
realiza-se em parceria entre o Comité Português
para a UNICEF e escolas aderentes e define e enquadra
o processo de reconhecimento de ENTIDADES AMIGAS DAS CRIANÇAS
(EAC) como espaços onde as opiniões, necessidades, prioridades e direitos
das crianças/jovens são parte integrante da sua organização.
Desenvolve-se através de um plano de ação definido pelos participantes, com projetos
e atividades já existentes na escola que desta forma são potenciados. Esse plano deverá
refletir os três pilares em que assenta o programa:
• Os direitos da criança na vivência da entidade
• Promoção de ações e mecanismos de participação das crianças
e jovens nos processos de decisão da entidade
• Construção de uma prática de trabalho de equipa e de sentimento
do coletivo, entre crianças/ jovens e adultos, que colaborativamente
mantêm uma escola/instituição respeitadora dos Direitos da Criança
Recursos: Manual do Programa; Kits de Ferramentas Agir pelos direitos: Eu participo!; Recursos Educativos
e Didácticos (Ex. maletas pedagógicas) - Consultar www.cm-palmela.pt Participação e Cidadania –
Projetos de Participação Cidadã | Apoio técnico e institucional: Apoio técnico e pedagógico, formativo
e informativo aos projetos de participação infantil; - Apoio Institucional - ligações com entidades locais.
Contactos: Gabinete de Participação e Cidadania - tel.: 21 233 6600 | gparticipa@cm-palmela.pt
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DEFESA DO CONSUMIDOR

Agenda “Gerir o
Orçamento Familiar
sem derrapar!”

Literacia Financeira

Contribuir para um maior nível
A melhor forma de evitar dívidas e gastos desnecessários
é planear o orçamento doméstico.
de conhecimentos da população, bem como,
promover a adoção de comportamentos
de “gestão financeira familiar” adequados,
concorrendo para aumentar o bem-estar dos consumidores e para
a estabilidade do sistema financeiro são os objetivos deste programa.
O projeto desenrola-se através de pequenas sessões de esclarecimento/informação;
podendo haver o recurso a jogos e parcerias externas de acordo com as idades.
Recursos: Plano nacional de formação financeira; referencial de educação financeira; portal TodosContam;
DGC; DECO; GOEC e ASFAC | Destinatários: Comunidade Educativa (alunos, funcionários, professores,
educadores, encarregados de educação e pais) | Contactos: deis@cm-palmela.pt

DEFESA DO CONSUMIDOR

Direitos dos
consumidores
O projeto subordinado ao tema dos direitos
dos consumidores pretende contribuir para que
todos os cidadãos conheçam os seus direitos e os seus deveres
enquanto consumidores, em Portugal e na União Europeia. Com base
na legislação europeia e nacional que garante aos consumidores um tratamento justo,
a informação adequada e a possibilidade de fazer valer os seus direitos se algo correr
mal, programaram-se pequenas sessões de sensibilização/formação utilizando recursos
disponibilizados pela EU e por outros parceiros externos.
Recursos: cartazes, brochuras; portal do consumidor; DGC e DECO | Destinatários: Comunidade
Educativa (alunos, funcionários, professores, educadores, encarregados de educação e pais) | Contactos:
deis@cm-palmela.pt
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Aprender a Nadar
Realizado em parceria com a Palmela Desporto,
E.M., o Aprender a Nadar promove a igualdade
de oportunidades na aprendizagem da Natação,
dando cumprimento às orientações programáticas
curriculares da Expressão e Educação Físico-Motora,
no Bloco de Natação. Consiste na realização de 10 aulas de adaptação
ao meio aquático, nas Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo.
O município assegura o transporte dos alunos para as piscinas municipais e a empresa
municipal garante a condução do processo ensino-aprendizagem e a oferta de uma
touca por aluno.
Destinatários: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino básico das Escolas da rede pública do Concelho de Pamela
Contactos: Divisão de Educação e Intervenção Social - tel.: 212 336 636 / 212 336 606 / Fax.: 212 336 609
deis@cm-palmela.pt

Jogos Desportivos
Escolares
O Programa Jogos Desportivos Escolares
é organizado pela Câmara Municipal de Palmela
e as Escolas Básicas Hermenegildo Capelo, em Palmela,
José Maria dos Santos, em Pinhal Novo, José Saramago, em Poceirão,
bem como as Escolas Secundárias de Palmela e Pinhal Novo. Consiste
na organização e realização de competições em diversas modalidades desportivas
individuais e coletivas divididas pelas Fase Intraescola - realização de várias atividades
desportivas e torneios inter-turmas, em cada escola; e Fase Inter-escolas - realização
de competições entre os primeiros classificados de cada escola, nas diversas modalidades
desportivas, individuais e/ou coletivas.
Destinatários: Alunos das escolas envolvidas na organização entre o 5.º e o 12.º ano. Envolve ainda alunos
do 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico em Atletismo | Contactos: Divisão de Educação e Intervenção
Social - tel.: 212 336 636 / tel.: 212 336 606 / Fax.: 212 336 609 | deis@cm-palmela.pt
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Jogos Tradicionais
Os Jogos Tradicionais são constituídos
por um conjunto de recursos materiais
indicados e disponíveis para o desenvolvimento
de atividades lúdico-motoras, bem como,
para o enriquecimento das atividades curriculares
e/ou extracurriculares da rede escolar do concelho de Palmela.
Os “Jogos Tradicionais” pretendem promover o conhecimento
e a divulgação do património cultural português, onde, de forma lúdica, se conjuga
o presente com o passado. Entre vivências e prazer, quem joga, explora as habilidades
motoras associadas à sua prática.
Destinatários: Toda a comunidade Educativa do Pré-escolar ao Ensino Secundário | Observações: A
requisição dos Jogos Tradicionais faz-se com o preenchimento de formulário próprio, disponível em:
www.cm-palmela.pt/pt/conteudos/areas+de+intervencao/desporto/formularios_desporto/
Contactos: Divisão de Educação e Intervenção Social - tel.: 212 336 636 / tel.: 212 336 606 / Fax.: 212 336 609
deis@cm-palmela.pt
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Fantasiarte
Promover a Educação pela Arte em Palmela,
aspirando desenvolver o sentido estético,
estimular a criatividade, o espírito crítico
e reflexivo das crianças e jovens do Concelho
é o desafio do Projeto Fantasiarte. Utilizando
a arte como instrumento de cidadania, o Fantasiarte estimula e apoia
a construção de programas artísticos que fomentem a criatividade
e o contacto com diversas capacidades expressivas, bem como, o acesso a diversas
linguagens artísticas, vertentes expressivas, experimentação e contacto com criadores.
Através da ESCOLA as crianças e os jovens oferecem à comunidade um conjunto
de programas artísticos elaborados ao longo do ano e apresentados durante
as Festas Fantasiarte.
Festas Fantasiarte: Apresentação de programas artísticos desenvolvidos, ao longo do ano,
pelas crianças e jovens com os professores, educadores, animadores e pais/encarregados
de educação e com o apoio técnico e logístico da Câmara Municipal de Palmela.
Destinatários: crianças e jovens do pré-escolar ao secundário | Data de realização: inscrição no início
do ano letivo e apresentação em maio | Modo de inscrição: Após convite da Câmara às escolas e outras
entidades educativas, no início do ano letivo | Contactos: Divisão de Educação e Intervenção Social |
Divisão de Cultura, Comunicação e Turismo - tel.: 212 336 606 / 212 336 630 / Fax.: 212 336 609 deis@
cm-palmela.pt | dcct@cm-palmela.pt
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Casa de Expressões
Fantasiarte
A Casa de expressões Fantasiarte é um
equipamento municipal para apoio e promoção
da Educação pela Arte no concelho de Palmela,
acolhendo atividades formativas, recreativas e de investigação
para as expressões artísticas, integradas no projecto Fantasiarte
e/ou provenientes da Comunidade Educativa Local, que se enquadrem nos princípios
da Educação pela Arte. A Casa de Expressões Fantasiarte traduz-se num contributo
para potenciar os materiais pedagógicos e artísticos do Projeto Fantasiarte e dos Serviços
Educativos Municipais e é um lugar onde podem acontecer atividades programadas
de formação, de fruição, de experimentação e criação, bem como, pequenos espectáculos
e animações com a comunidade educativa local.
Recursos: A Casa tem 1 sala de entrada, 1 sala polivalente com um ponto de acesso à internet, 1 sala
de apoio às atividades de expressão plástica, 1 espaço de arrumos, 2 casas de banho e 1 alpendre, 1
logradouro e espaço de jogos e recreio | Destinatários: Público Infanto-Juvenil, Público Adulto, Seniores,
Famílias - Comunidade Educativa Local | Contactos: Rua dos Citrinos - Bairro da Estação de Palmela
(antiga EB1 Aires 2) - tel.: 212 331 011 | dcct@cm-palmela.pt
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Palmela um concelho,
um museu
Tendo como ponto de partida a nossa história,
propõe-se um conjunto de atividades e de recursos
que fomentam a descoberta do património cultural
do concelho, e as identidades a ele associadas. Este conjunto
de actividades promove o melhor conhecimento do concelho,
a sensibilização para a importância da conservação e salvaguarda do património cultural,
o estímulo à criação de laços entre a comunidade e o seu território e a participação
e promoção social e cultural dos alunos, contribuindo para enformar a sua cidadania.
Destinatários: Comunidade escolar e outros grupos organizados | Programa Pedagógico: disponível
em: www.cm-palmela.pt (áreas de intervenção/património cultural/museu municipal-serviço educativo)

Atividades
EXTENSÕES MUSEOLÓGICAS
Quinta Pedagógica de S. Paulo
Espaço Fortuna
Moinhos Vivos da serra do Louro
Quinta Pedagógica Caramela – Fundação COI
Museu do Ovelheiro «Entre a serra e o céu. O maneio das ovelhas»
Museu da Saúde – Pólo de Águas de Moura
OFERTA PERMANENTE
Castelo de Palmela
Cineteatro S. João: Arte e Memória
Percursos. Para ir, descobrir e sentir...
Terras da Moura Encantada
Arrábida. Património da Região
Palmela – Centro Histórico
Pé ante pé… descobre o que a vila é!
Pinhal Novo – Enigmas do Jardim
As Grutas artificiais do Casal do Pardo – um espaço simbólico
Palmela a caminhar...
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MUSEU VAI À ESCOLA
Da uva ao vinho – beber saudável!
Envio-te uma mensagem
Grafia antiga. Oficina de escrita
Poder Local. Eu conheço. Eu participo!
RECURSOS PEDAGÓGICOS / MALETAS PEDAGÓGICAS
Museu de Mão-em-Mão
Poder Local. Eu Conheço. Eu Participo!
Arte2 – património azulejar do concelho de Palmela
Gigantes, cabeçudos e outras coisas do arco-da-velha
O Castelo de Palmela e a Ordem de Santiago
Hermenegildo Capelo e o seu tempo
Pinhal Novo e os caminhos-de-ferro
José Maria dos Santos – um proprietário agrícola dinâmico
A vinha e o vinho em Palmela – o olhar dos mais novos
Os Caramelos
Pão na serra do Louro – à descoberta dos moinhos
Zambujal – por rotas romanas e arrozais
30 anos de Abril no concelho de Palmela
Eu sou história e património
Centro Histórico de Palmela: Patrimónios Pé ante pé… descobre o que a vila é!
EXPOSIÇÕES ITINERANTES
Forais de Palmela
Crescer saudável com o nosso Património
Memórias do habitar – Cultura Caramela
Centenário da Revolução Republicana (1910 – 2010)
25 de Abril na Imprensa
Viagem pelos caminhos-de-ferro – Comboios e ferroviários em Pinhal Novo
As sociedades filarmónicas do concelho de Palmela
As Grutas artificiais de Quinta do Anjo. Memória Arqueológica
E da uva fez-se o vinho
A vinha e o vinho em Palmela – o olhar dos mais novos
Guarda-roupa histórico e etnográfico
Contactos: Divisão de Cultura, Comunicação e Turismo - Património Cultural / MUSEU MUNICIPAL –
Serviço Educativo - tel.: 212 336 640 | patrimonio.cultural@cm-palmela.pt
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Academia
de Protecção Civil
A Academia de Proteção Civil é um projeto
do Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC)
com o qual se pretende realizar e desenvolver ações
de formação e sensibilização junto da comunidade educativa,
nas áreas de primeiros socorros, manuseamento de extintores e medidas
de autoproteção, com o objetivo de dotar o corpo docente e auxiliares de educação
das ferramentas de segurança adequadas ao ambiente escolar, ao mesmo tempo que
se tenta incutir uma cultura de segurança a partir da escola.
Destinatários: Corpo docente e auxiliar das escolas do concelho de Palmela | Contactos: Câmara
Municipal de Palmela / Gabinete de Proteção Civil - tel.: 212 336 653 | proteccaocivil@cm-palmela.pt
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CONTACTOS
DE ENTIDADES,
PROJECTOS
E RECURSOS
LOCAIS

EDUCAÇÃO
Associação Internacional
Das Cidades Educadoras (AICE)
edcities@mail.bcn.es
http://www.edcities.org
Banco Internacional das Cidades
Educadoras (BICE)
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/
pubPortadaAc.do

AGRUPAMENTOS / ESCOLAS /
CONSERVATÓRIOS
Agrupamento Vertical de Escolas
de Palmela
Sede do Agrupamento - Escola Básica
Hermenegildo Capelo (2º e 3º ciclo,
Unidade de ensino estruturado)
212 338 160 | eb2.3p.pt@gmail.com

Rede Portuguesa das Cidades
Educadoras (RTPCE)
https://pt-pt.facebook.com/RTPCE
Secretariado da Rede Nacional
das Cidades Educadoras
lx.cidade.educadora@cm-lisboa.pt

Agrupamento de Escolas José Maria
dos Santos de Pinhal Novo
Sede do Agrupamento - Escola Básica José
Maria dos Santos (2º e 3º ciclo)
212 388 630 | aejms.direccao@gmail.com

Centro Europe Direct
Península de Setúbal
Informações de carácter geral
sobre a União Europeia.
Espaço Fortuna Artes & Ofícios
Quinta do Anjo
http://europedirect.adrepes.pt/
ADREPES – 212 337 930

Agrupamento de Escolas
Marateca / Poceirão
Sede do Agrupamento - Escola Básica José
Saramago (2º e 3º ciclo)
265 988 020 | aejs.poceirao@gmail.com
secretaria@aemp.pt

Centro de Formação de Professores
da Ordem de Santiago
Escola Lima de Freitas, Rua Batalha
do Viso, 2904-510 Setúbal,
265 541 110 | geral@cfosantiago.edu.pt

Escola Secundária de Palmela
212 336 840
espal@net.sapo.pt | direcao@espalmela.net
Escola Secundária com 3º CEB
de Pinhal Novo
212 363 344 | espnovo.sae@mail.telepac.pt

Conselho Municipal de Educação (CME)
212 336 600 | geral@cm-palmela.pt
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Conservatório Regional de Palmela
Sociedade Filarmónica Humanitária
tel.: 212 350 235 | fax.: 212 350 235
crp@sfh.pt

Associação Humanitária
dos Bombeiros de Pinhal Novo
Tel.: 212 388 440 | Fax.: 212 388 441
dir@bvpinhalnovo.pt
http://www.bvpinhalnovo.pt

ASSOCIAÇÕES DE PAIS
E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Proteção Civil
Tel.: 21 233 66 53 | Fax.: 21 233 66 59

Contactos na página da CMPalmela
www.cmpalmela.pt
Áreas de Intervenção» Educação»
Cooperação Institucional

INTERVENÇÃO SOCIAL
Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens em Risco (CPCJ)
Tel.: 211 550 912 | Fax: 211 550 914
Telm. 935321177 | cpcjpalmela@sapo.pt

SEGURANÇA E SAÚDE
Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis
redecidadessaudaveis@gmail.com
redecidadessaudaveis.com

Cafap “Comvida” Centro Social Palmela
Centro de apoio a famílias e/ou crianças
e jovens socialmente desfavorecidos
Área de intervenção: Palmela, Poceirão,
Marateca e Quinta do Anjo
Manuela Martins-Centro Social de Palmela
Telm. 963 706 084 | 963 704 354
www.cafap-csp.blogspot.com
cafap.csp@gmail.com

Núcleo de Intervenção Escolar
Enf. Vânia Luis - Centro Saúde de Palmela
vania.enf@gmail.com
Escola Segura
265 540 280 | ct.stb.dstb.npe@gnr.pt
ct.stb.dstd@gnr.pt

Cafap - Centro de Apoio à Família
e Aconselhamento Parental
Famílias com crianças/jovens em contexto
socioeconómico vulnerável
Equipa do CAFAP da Fundação COI
210 890 759 | www.fundacao-coi.pt

Associação Humanitária dos Bombeiros
de Palmela
Tel.: 212 336 810 | Fax.: 212 336 819
http://bombeiros-de-palmela.tripod.com/
Associação Humanitária dos Bombeiros
Mistos de Águas de Moura
Tel.: 265 938 220 | Fax: 265 938 225
mail@bvam.pt
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RECURSOS DE APOIO
ÀS ESCOLAS
APOIO INFORMÁTICO ÀS ESCOLAS
«Helpdesk Escolas» é um serviço
de assistência técnica informática
que Câmara Municipal de Palmela presta
às escolas do 1º e 2ºciclos.
apoio.escolas@cm-palmela.pt
PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO
E MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DO
1º E 2º CICLOS
JUNTAS DE FREGUESIA
Palmela
tel.: 212 351 231 | fax.: 212 332 812
j.f.palmela@iol.pt
Delegação de Aires
tel./fax.: 212 334 499
Delegação de Algeruz e Brejos Do Assa
tel.: 265 501 492 | fax.: 265 501 659
Pinhal Novo
tel.: 212 360 503 | fax.: 212 360 503
Quinta do Anjo
tel.: 212 880 232/0329 | fax.: 212 880 417
junta.anjo@netvisao.pt
Delegação Bairro Alentejano
tel.: 212 130 344 / fax.: 212 131 542
delegjfqa@netvisao.pt
União freguesias de Poceirão e Marateca
tel.: 265 988 070 / 265 996 371
fax.: 265 988 075
uf.poceirao.marateca@gmail.com
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