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Palmela, Município Educador, prioriza a Educação na sua 
estratégia de desenvolvimento sustentável para o território, 

reconhecendo o seu papel determinante na construção da Paz, na 
proteção do planeta e dos seus ecossistemas e na evolução global da 

sociedade. Para que se cumpram, efetivamente, este e outros objetivos da 
Agenda 2030, importa estabelecer ou reforçar laços entre governos locais, 

organizações e comunidades, cuja intervenção conjunta e transversal resulte 
numa ação transformadora e permanente. Uma ação que se propague 

exponencialmente e que promova a adaptação de todas/os a um novo mundo, onde 
sucesso seja sinónimo de felicidade e bem-estar.

Esta Educação que defendemos assenta numa visão holística e transformadora, para a qual 
concorrem não só conteúdos e resultados, mas também novas práticas pedagógicas, novos ambientes 

de aprendizagem, experiências enriquecedoras, contacto direto com o território e um profundo trabalho 
colaborativo que deve envolver toda a comunidade, condição indispensável para a inclusão e para uma 

Educação ao longo da vida, para todas/os. A Escola tem lugar de destaque nesta transformação porque lhe cabe 
conciliar um modelo de escolaridade que oriente as aprendizagens de crianças e jovens para a quali�cação 
individual e para a cidadania democrática, favorecendo a complementaridade e o enriquecimento mútuo.

Assim, ao longo deste novo ano letivo, destacaremos a importância das redes colaborativas e de cumplicidades na função 
educadora, enquanto responsabilidade partilhada, salientando o trabalho que se tem reforçado no Concelho de Palmela através 

do Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - “EU CONQUISTO o meu sucesso”, contributo essencial para uma 
escola inclusiva, uma família participativa e uma comunidade solidária perante a tarefa escolar.

É este o mote para a Receção à Comunidade Educativa 2019-2020, cujo programa propõe um conjunto de atividades 
que potenciam e valorizam a componente informal da Educação e promovem estímulos motivacionais para o 

processo de ensino-aprendizagem. Esperamos que se sintam bem acolhidas/os no nosso Concelho e que estas 
iniciativas que assinalam, simbolicamente, o arranque do ano letivo, vos inspirem a explorar os recursos 

educativos disponíveis, a estabelecer novas relações com o território e as pessoas que o habitam 
e a aprofundar os objetivos que conduziram à elaboração do Plano Inovador. 

Votos de um excelente ano letivo!

O Presidente da Câmara Municipal de Palmela

Álvaro Manuel Balseiro Amaro





17 outubro | 18h00-22h00
EB Alberto Valente, Pinhal Novo

Momento de convívio
Jantar e Animação 

Destinatários: Comunidade Educativa (sujeito a convite)
Insc./Info.: deis.geral@cm-palmela.pt

8 novembro | 10h00-17h30
Biblioteca Municipal de Palmela

Contar histórias e sobreviver
Por Susana Ramalho, Técnica Superior de Animação da Biblioteca Municipal do Seixal 

O�cina de preparação da(s) leitura(s) e contos(s) em voz alta, recorrendo a diferentes 
modalidades de integração do texto escrito, bem como apresentação de estratégias 

de narração oral a aplicar em diferentes contextos.
Formação no âmbito do Grupo das Bibliotecas Escolares do Concelho de Palmela

Destinatários: Comunidade Educativa
Insc. (limitadas a 20 participantes)/Info.: bibliotecas@cm-palmela.pt
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14 novembro | 9h30-17h30
Auditório Municipal de Pinhal Novo 

De mãos dadas com o sonho e a leitura 
Com Viriato Soromenho Marques, Joana Duarte e Dora Batalim

Encontro sobre promoção e valorização da leitura, da literatura infanto-juvenil e da sua 
animação, enquanto instrumentos potenciadores de sucesso pessoal e escolar. 

Destinatários: Pessoal Docente e não Docente, Alunos das áreas da Educação e Cultura, 
Bibliotecários e Técnicos Pro�ssionais de Biblioteca, Animadores, Associações de Pais 

Insc./Info.: bibliotecas@cm-palmela.pt

29 novembro | 10h00-13h00
Mercado Municipal de Pinhal Novo

Escutar a cidade para a transformar
O Dia Internacional da Cidade Educadora é uma oportunidade para escutar 

as pessoas sobre a cidade que educa.
Destinatários: População em Geral

Info.: deis.geral@cm-palmela.pt



Cidade Educadora

Org.:

Mecenas de


