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FICHA TÉCNICA

CONCEÇÃO E EDIÇÃO 2019: 
Câmara Municipal de Palmela
Divisão de Educação e Intervenção Social
Divisão de Comunicação, Turismo e Economia Local

“A cidade educadora tem 
personalidade própria, 

é, por consequência, 
interdependente do 

território do qual faz parte. 
É igualmente uma cidade 

que se relaciona com o 
seu meio envolvente. O 

seu objectivo permanente 
será o de aprender, 

trocar, partilhar e, por 
consequência, enriquecer a 

vida dos seus habitantes”.

In Carta das Cidades Educadoras 
Barcelona, 2004
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A Educação é um direito humano básico, consagra-
do na Convenção dos Direitos da Criança, proclama-
da há 30 anos na Carta das Nações Unidas. Palmela, 
Município Educador, assume o território como um 
amplo espaço educador e o seu Projeto Educativo 
Local/PEL como um processo participado, transver-
sal e integrado, que promove as boas práticas e os 
recursos disponíveis, colocando a/o cidadã/ão no 
centro da ação municipal.

Num momento de grandes desafios, onde ques-
tões como as alterações climáticas, as migrações e 
as guerras económicas constituem fortes ameaças à 
estabilidade e ao futuro do planeta, a Educação é, 
mais do que nunca, o principal caminho para a Paz 
e para a formação de cidadãs/ãos que exerçam ple-
namente os seus direitos e deveres de Cidadania. 
Importa preparar plenamente a criança para viver 
um percurso individual e coletivo na sociedade e ser 
educada por e com valores, num espírito de tolerân-
cia, liberdade e solidariedade.

Com responsabilidade, o Município de Palmela re-
conhece o papel dos governos locais, bem como 
das organizações e das pessoas para uma ação 
transformadora e permanente, que nos permita so-
nhar e construir um novo mundo. Um mundo onde 
a felicidade seja uma prioridade e toda a Vida seja 
valorizada e protegida.

EDITORIAL Neste contexto, a Educação deve assentar numa 
visão holística e transformadora da ação educati-
va, abordar conteúdos e resultados de pedagogia 
e ambientes de aprendizagem e apelar ao trabalho 
colaborativo, como condição indispensável para 
a inclusão, para as oportunidades da Educação ao 
longo da vida, como preconizam os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Este processo de construção e de adaptação contí-
nua a uma nova realidade exige uma transformação 
nos estilos de vida e nos modos de pensar e agir. O 
Município de Palmela acredita que o caminho pas-
sa, em grande medida, pelo estreitamento dos laços 
entre a Escola e a Comunidade.

O Caderno de Recursos Educativos que aqui apre-
sentamos elenca um conjunto de meios e projetos 
ao dispor da comunidade educativa, sublinhando 
a importância de multiplicar as oportunidades de 
aprendizagem e tendo sempre presentes a identida-
de local e a pluralidade de contextos, práticas e me-
todologias, fundamentais para o empoderamento 
das/os docentes e educadoras/es, alunas/os, encar-
regadas/os de educação e famílias. Esperamos que 
este Caderno de Recursos Educativos possa consti-
tuir-se como um excelente contributo para o vosso 
trabalho, ao longo do próximo ano. 

Votos de um excelente ano letivo e de que o ensi-
no/aprendizagem, em Palmela, seja sempre um ato 
feliz!

Álvaro Manuel Balseiro Amaro
Presidente da Câmara Municipal de 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 as/os cidadãs/cidadãos.

O Projeto 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 PROJETO 
EDUCATIVO 

LOCAL EM 
PALMELA
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O Caderno de Recursos Educativos

A evolução social e tecnológica da sociedade atual apela à necessidade de adaptação constante. Os exigentes 
desafios destes tempos requerem o desenvolvimento de literacias múltiplas, alicerces para aprender e continuar 
a aprender ao longo da vida, onde o pensamento crítico e a criatividade são competências fundamentais para 
responder às imprevisibilidades resultantes da evolução do conhecimento e do mundo. 

Palmela, Município Educador e Território de Convivência, assimila a comunidade como lugar de 
crescimento, vivência inclusiva e saudável e como o espaço onde se estabelecem autênticas relações sociais, 
se partilha o conhecimento, se fomenta o diálogo, a participação e a experiência. É neste contexto que o 
Município disponibiliza à comunidade educativa os recursos e projetos locais, tornando-os acessíveis a todos/
as potenciando o acesso a uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens.

O Caderno de Recursos Educativos é um instrumento do Projeto Educativo Local que coloca ao serviço das 
escolas e outras entidades educativas um conjunto de recursos que potenciam e valorizam a componente 
informal da educação e promovem estímulos motivacionais para o processo de ensino-aprendizagem e o 
envolvimento na comunidade. Acreditamos que os diferentes recursos proporcionam aos/ás alunos/as 
oportunidades de desenvolvimento de competências e de valores, indispensáveis para o exercício de uma 
cidadania plena, ativa e criativa na sociedade da informação e do conhecimento.

Os projetos disponibilizados no Caderno de Recursos Educativos em complementaridade e articulação com o 
Regulamento Municipal de Apoio aos Projetos Socioeducativos enquadram os apoios municipais aos projetos 
socioeducativos dos estabelecimentos de educação da rede pública e solidária.   

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 oferece recursos 
técnicos, logísticos e materiais do pré-escolar ao 12.º ano.

Adilo Costa, Vereador do Pelouro de Educação e Intervenção Social
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AMBIENTE



Compostagem na Escola
Projeto de sensibilização a crianças e jovens/alunas/os, professoras/es e 
colaboradoras/es da escola para a importância da preservação do ambiente, 
concretamente na vertente da recuperação dos resíduos orgânicos através 
da regra dos “5 R’s” (Repensar/Recusar/Reduzir/Reutilizar/Reciclar), bem como 
para a conservação do solo pela utilização de fertilizantes naturais. Do projeto 
fazem parte sessões de sensibilização, oficinas de construção de compostores 
com materiais reutilizados e acompanhamento do processo de Compostagem.

Recursos: Apoio técnico e documentação | Destinatários: Alunas/os, docentes e não 
docentes das escolas dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário | Contactos: Gabinete 
de Ambiente - 212 336 692 | ambiente@cm-palmela.pt

5 R’s 
Nome atribuído ao conjunto de ações de sensibilização, no âmbito da 
aplicação da regra dos 5 R’s (Repensar/Recusar/Reduzir/Reutilizar/Reciclar), 
para alunas/os, professoras/es e colaboradoras/es das escolas do concelho, 
sobre a necessidade de se reduzir a quantidade de resíduos produzidos, de se 
promover a sua separação para reutilização, reciclagem e encaminhamento 
para tratamento. 

Atividades: Ações de sensibilização e de limpeza/recolha seletiva nas escolas | Recursos: 
Apoio técnico; apoio material (luvas e sacos de cores diferentes para recolha diferenciada)   
Destinatários: Escolas do Ensino Básico e Secundário | Contactos: Gabinete de Ambiente 
- 212 336 692 | ambiente@cm-palmela.pt

Sessões de Sensibilização 
sobre o Ambiente
Estas sessões pretendem enquadrar, informar e/ou esclarecer as/os  
alunas/os 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: Alunas/os, docentes e não docentes das  
Escolas do Concelho de 1.º, 2.º e 3.º ciclos | Contactos: Gabinete de Ambiente - 212 336 692
ambiente@cm-palmela.pt
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Percursos Pedestres 
- À Descoberta da Natureza
Conhecer, de forma participada e através de caminhadas, as áreas 
naturais do concelho, como o Parque Natural da Arrábida e a Reserva 
Natural do Estuário do Sado. Mantendo a preservação do ambiente 
como «pano de fundo», os Percursos permitem uma aprendizagem pelo 
contacto direto com a natureza e fomentam o conhecimento e o apreço 
pelo 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: Gabinete de Ambiente - 212 336 692 | ambiente@cm-palmela.pt

Atividades
PERCURSO DE DESCOBERTA NA SERRA DO LOURO
Caminhada/jogo, em formato pedipaper - tarefas/ações simples para preservação do ambiente.

Destinatários: Escolas do Ensino Básico

PERCURSO DE DESCOBERTA MARCAS D´ÁGUA
Atividade em formato pedipaper, pelas ribeiras, serras e moinhos, do Parque Natural da Arrábida, que 
promove conhecimento sobre a floresta e recursos hídricos.
Destinatários: Escolas do Ensino Básico (2.º e 3.º ciclo) e Secundário

PEDIPAPER “SOBRAL DE QUINTA DO ANJO”
Destinatários: Escolas do Ensino Básico (1.º e 2.º ciclo) 

OBSERVAÇÃO DE AVES NA RIBEIRA DA MARATECA
Destinatários: Escolas do Ensino Básico e Secundário

11



PROJETO 
“MALETAS DA SUSTENTABILIDADE”
As Maletas da Sustentabilidade foram criadas no âmbito da candidatura da ENA aos Programas “Apoiar 
uma Nova Cultura Ambiental 2017” e “Educação Ambiental + Sustentável - Promover o Uso Eficiente da 
Água” do Fundo Ambiental, tendo por objetivo desenvolver ferramentas pedagógicas apelativas e eficazes 
que permitam aos professores trabalhar com os alunos os eixos temáticos orientadores da recente Estratégia 
Nacional de Educação Ambiental para o período 2017-2020, contribuindo para a prossecução dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. 

As Maletas da Sustentabilidade são um recurso pedagógico constituído por um conjunto de ferramentas 
(físicas e virtuais) que permitem trabalhar com crianças e jovens os temas chave necessários à transição para 
a sustentabilidade. A ideia subjacente às maletas é a de preparar os seus utilizadores para uma viagem de 
transição entre o atual modelo de exploração dos recursos e o equilíbrio entre os diversos modos de atuação 
e interação com a natureza. 

As maletas são dirigidas à população escolar (pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos) e visam contribuir para a 
promoção da literacia energética e ambiental, abordando temáticas relacionados com o clima, a eficiência 
energética, a mobilidade sustentável, o consumo, a economia circular, o oceano e o património natural. As 
maletas físicas são disponibilizadas às escolas dos Municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra através da 
Rede de Bibliotecas Escolares, por intermédio dos professores bibliotecários; e as maletas virtuais estão 
disponíveis em  www.maletas.ena.com.pt.
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A ENA disponibiliza Maletas da Sustentabilidade sobre quatro temáticas 
distintas, adaptadas a três faixas etárias (pré-escolar, 1º ciclo, 2º e 3º ciclo):

•  Maleta Pegada de Carbono: com materiais pedagógicos sobre o eixo 
temático “Descarbonizar a Sociedade” e que inclui temas relacionados 
com a eficiência energética, a mobilidade sustentável e as alterações 
climáticas;

•  Maleta Desperdício Zero: com materiais pedagógicos sobre o eixo 
temático “Tornar a Economia Circular”, e que inclui temas relacionados 
com o consumo sustentável, o uso eficiente de recursos e a valorização 
dos resíduos; 

•  Maleta Arrábida Serra e Mar: com materiais pedagógicos que 
abordam o eixo temático “Valorizar o Território”, e que inclui temas 
relacionados com o oceano, a biodiversidade, os serviços dos 
ecossistemas e o património natural da Arrábida.

•  Maleta Água para Todos, tem por objetivo geral contribuir para 
a promoção da eficiência hídrica e para a adoção de práticas mais 
sustentáveis no uso eficiente da água, com especial enfoque para a 
redução dos consumos. Os seus conteúdos pretendem dotar a população 
escolar e a comunidade em geral de novos conhecimentos que visem a 
mudança de comportamentos, promovendo um diálogo aberto, crítico 
e reflexivo sobre os novos desafios associados à valorização do recurso 
água. Aborda as seguintes temáticas: A Água no Planeta, os Desafios 
relacionados com a Água e o Uso Eficiente da Água.

A estratégia de educação utilizada no projeto das Maletas da Sustentabilidade 
assenta na “gamificação” do conhecimento como forma de induzir as 
crianças e jovens a atingir um objetivo. Como tal, promove o interesse, a 
participação, o desenvolvimento da criatividade e da autonomia, a promoção 
do diálogo e a resolução de situações emblemáticas. O conteúdo das 
maletas da sustentabilidade inclui fichas de atividades para professores e 
alunos (preparadas para o interior e exterior) e diversos jogos pedagógicos, 
diferenciados por tema e faixa etária. O projeto conta ainda com uma mascote 
– o polvo Ribas.
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Recursos Extra 
das Maletas da Sustentabilidade

Jogo Gigante “As Metas do Planeta” 
Este é um jogo de chão para crianças e jovens sobre os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU). O jogo Metas do Planeta procura ajudar os jovens a 
familiarizar-se com esta agenda transformadora para o nosso planeta. Este é 
um recurso pedagógico que visa alertar para uma necessária transição entre o 
atual modelo de exploração dos recursos da Terra e novos modos de atuação 
e interação com a natureza.  As perguntas que constituem o jogo referem-
se aos 17 ODS’s e à Agenda 2030 como elemento fundamental para o nosso 
futuro. O objetivo principal do jogo é ajudar crianças e jovens a perceber, de 
uma forma divertida e simples, o impacto que os ODS’s podem ter nas suas 
vidas e como podem contribuir para a sua concretização até 2030. O jogo 
potenciará o debate sobre os grandes temas mundiais contribuindo assim para 
aumentar a consciência global sobre os temas prioritários da atualidade.

Jogo Gigante “Missão Sustentabilidade”
É um jogo de chão para crianças e jovens. Pode ser jogado com uma abordagem 
a dois temas distintos:

Missão Água - sobre o uso eficiente da água. O jogo realça o papel dos jovens 
na gestão eficiente deste recurso. O jogo surge como uma ferramenta de 
educação ambiental que procura responder à seguinte questão: como viver 
numa sociedade que valoriza a água como um recurso de uma importância 
inigualável?

Missão Energia – sobre energia, eficiência energética e energias renováveis. 
O jogo realça a importância da utilização consciente da energia, da alteração 
de comportamentos e do papel da energia verde na descarbonização da 
sociedade. O jogo realça ainda o papel dos jovens na transição energética 
necessária no combate às alterações climáticas e à insustentabilidade do 
planeta. O jogo surge como uma ferramenta de educação ambiental que 
procura responder à seguinte questão: o que significa viver numa sociedade 
com zero emissões e quais os benefícios para o ambiente.
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Livro Infantil e Teatro de Fantoches – “Aguarela”
Aguarela é um livro infantil que fala sobre a importância de poupar água, conta 
a história de uma menina muito esquecida, que gasta muita água no seu dia-
a-dia. Ela adora pintar e a sua cor favorita é o azul. Mas um dia descobre que 
o céu e o mar perderam a cor... O texto é da responsabilidade do autor Pedro 
Soromenho e a ilustração do ilustrador César Peixoto. A acompanhar o livro um 
lindo teatro de fantoches com as personagens da história, permite às crianças 
a recriação deste conto, bem como a criação de novas histórias ligadas ao tema 
“uso consciente da água”.

Destinatários: Escolas do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.ºciclos do Ensino Básico | Observações: 
Material disponível para empréstimo aos docentes e educadores interessados, através 
da ENA e da Biblioteca Municipal de Palmela | Contactos: ENA – Agência de Energia 
e Ambiente da Arrábida - 265 546 194 | Cátia Cavaco - catia.cavaco@ena.com.pt 
Fernanda Rocha - geral@ena.com.pt 
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ANIMAÇÃO
DO LIVRO

E DA LEITURA



Programa de Animação 
do Livro e 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 1.ª 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  
das/os alunas/os ajudando a enformar os princípios da cidadania. 
As temáticas a abordar variam em cada ano letivo. 

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 
A Biblioteca Municipal disponibiliza ateliês de leitura para jovens, tendo por 
base as grandes obras literárias que o tempo consagrou. Com a duração de 90 
minutos estes ateliês são levados às escolas do concelho, desde que solicitados 
pelos professores. Visam aumentar conhecimentos, o gosto pela leitura, esti-
mular a interpretação do texto e o debate de ideias.

Durante o ano letivo teremos também na Biblioteca Municipal de Palmela, 
ateliês para todas as idades aos sábados à tarde.

Destinatários: Escolas de 2.º e 3.º ciclos e secundárias | Contactos: Biblioteca Municipal  
de Palmela - 212 336 632 | bibliotecas@cm-pamela.pt
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Serviço de Referência da Biblioteca
O Serviço de Referência (difusão seletiva de informação) apoia a pesquisa de 
informação em qualquer área temática, recorrendo a diversos documentos e 
suportes, acautelando as questões/pedidos para os quais é necessário material 
informativo. 
Este Serviço é um recurso importante para estudantes que assim podem en-
contrar, na Biblioteca, informações úteis para trabalhos escolares e preparação 
para provas de avaliação, entre outros. 
A colaboração das/os professoras/es e agrupamentos, comunicando à Biblio-
teca Municipal os trabalhos/projetos pedagógicos previstos para o ano, torna-se 
fundamental para melhorar a qualidade da informação prestada e para encur-
tar os prazos de resposta.

Destinatários: Comunidade escolar | Contactos: Serviço de Apoio às Bibliotecas 
Escolares - 212 336 632  | 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. 
Este serviço, que pretende vir a 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 -, será mais um recurso importante do PEL na 
medida em que pretende proporcionar o desenvolvimento da literacia 
e da consciência dos papéis sociais das/os jovens cidadãs/cidadãos.

Destinatários: Professoras/es bibliotecárias/os e equipa da biblioteca escolar; 
alunas/os |  Recurso disponível online: Catálogo Bibliográfico Coletivo das Bibliotecas 
Escolares link “Bibliotecas Municipais – Bibliotecas Escolares”  | Contactos: Serviço de 
Apoio às Bibliotecas Escolares - 212 336 638 / 212 336 632 | 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 todas/os as/os que necessitam, acesso aos manuais escolares enquanto 
recursos essenciais de ensino e aprendizagem, instrumentos de valor fundamental 
para a construção das pessoas e da afirmação social da democracia. 
Com este projeto, que incentiva a cooperação entre famílias e escolas ao encorajar 
a reutilização dos manuais escolares, pretende-se contribuir para uma melhor 
gestão dos rendimentos familiares, por via de uma prática de racionalização e 
reaproveitamento de recursos, incutindo perspetivas ecológicas de preservação do 
ambiente, combatendo o desperdício, protegendo os meios florestais e envolvendo 
pessoas e instituições na promoção do empreendedorismo social.
A Biblioteca Municipal recebe os manuais escolares oferecidos, organiza-os e 
faculta-os a quem deles necessite/solicite.

A partir de 1 de agosto ficam disponíveis para levantamento, em qualquer uma das 
bibliotecas, os manuais referentes ao ano letivo seguinte | Contactos: Serviço de Apoio 
às Bibliotecas Escolares. tel.: 212 336 638 | bibliotecas@cm-palmela.pt 

Projeto Papel Por Alimentos: a Biblioteca 
e a Educação para a Solidariedade
As Bibliotecas Municipais de Palmela e o Grupo das Bibliotecas Escolares 
do Concelho de Palmela associaram-se, no passado, à campanha do Banco 
Alimentar “Papel por Alimentos”.
Com o objetivo de dar um exemplo cooperativo e de voluntariado, as 
bibliotecas reforçam o seu papel na sua função educadora para causas 
ambientais, encorajando práticas ecológicas e de defesa do meio ambiente e 
de solidariedade num contexto que pretende promover a cidadania proativa 
e solidária.
No âmbito deste Projeto, o papel angariado é convertido em produtos 
alimentares, entregues a IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) 
do concelho de Palmela.

Contactos: Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares. tel.: 212 336 638
bibliotecas@cm-palmela.pt 
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Feira do Livro – Festas com Livros
A Feira do Livro – Festas com Livros é um evento anual integrado nas Festas 
Populares de Pinhal Novo, organizado em colaboração com o Grupo das 
Bibliotecas Escolares do Concelho de Palmela

“Festas com Livros” é um espaço privilegiado de encontro e de cultura, no 
qual são disponibilizados livros e outros recursos de informação e recriação, 
contribuindo para a formação de cidadãs/cidadãos - não apenas como leitores 
de obras mas, também, como leitores do mundo.

Destinatários: População em geral | Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 
Contactos: tel.: 212 336 638 / 212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt

Formação para a Comunidade
A Formação para a Comunidade é o âmbito da intervenção local que poderá 
ser motor das diversas literacias ao longo da vida, para e com todos. Os âmbitos 
de intervenção são abrangentes e têm como objetivo promover o reforço das 
qualificações pessoais e profissionais da população do concelho, tendo a 
Câmara Municipal de Palmela vindo a desenvolver desde 2007, em conjunto 
com pessoas ou entidades acreditadas para o efeito, a área da Formação para 
a Comunidade. 

Modelos de Formação:
Formação Certificada acreditada, financiada e gerida com os recursos humanos 
e logísticos, pelas entidades promotoras. Depende da estratégia nacional em 
relação à formação para a comunidade e tem um conjunto ações modelares 
– UFCD (Unidades Formativas de Curta Duração), que são a base desta 
organização formativa. 
As entidades a mobilizar serão entidades acreditadas como entidades 
formadoras e o parceiro principal é o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional – IEFP. 
Em fase de constituição de uma bolsa de formadores locais, em que os 
recursos e projetos da comunidade são muitas vezes  referência formativa e 
fundamentam a estratégia da Formação para a Comunidade e que procura 
potenciar os recursos locais, bem como parcerias de continuidade.
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Formação em modalidades de cursos ou workshops não acreditados, de curta 
duração e desenvolvidos por pessoas e entidades de reconhecido trabalho e 
competências nas áreas formativas.
Ações de sensibilização, reflexão com possível dinamização exposições 
itinerantes, filmes documentais, maletas pedagógicas e outros a partir dos 
recursos de interesse. 
Os programas de formação são apresentados bimestralmente e podem ser 
consultados na página oficial da autarquia na internet em: www.cm-palmela.pt 

Contactos:  212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt
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CIDADANIA E
PARTICIPAÇÃO



Mercado da Cidadania
Com realização bienal, o Mercado da Cidadania convida a comunidade local 
para a partilha de ideias, experiências, saberes, aspirações, projetos, recursos 
e boas práticas socioeducativas. Desafia-nos assim, a Pensar, Partilhar e Viver 
o Território com as PESSOAS, de forma transversal, integrada, articulada e 
comprometida, facilitando os processos de diálogo construtivo potenciadores 
da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 
(próxima edição em outubro de 2020)

Destinatários: Comunidade SocioEducativa; População em geral
Contactos: tel.: 212 336 606 | deis.geral@cm-palmela.pt

Centro de Recursos  
para a Juventude (CRJ)
Os CRJ estão localizados em Palmela, Pinhal Novo e Quinta do Anjo. São espaços 
de convívio, lazer, partilha, participação e de apoio às atividades educativas, 
académicas e profissionais dos jovens do concelho de Palmela.
Os CRJ acolhem as/os jovens e os seus projetos e disponibilizam à comunidade 
educativa o acesso gratuito a jogos didáticos e recreativos,  internet, informação 
juvenil, ateliê e atendimento diverso, mediante pedido prévio.

Contactos: CRJ de Palmela - 212 350 424 | CRJ de Pinhal Novo - 212 336 629
CRJ de Quinta do Anjo - 210 992 715 | juventude@cm-palmela.pt  
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Sala de Ensaios “CAVE”
A Sala de Ensaio “CAVE” tem como principais objetivos, estimular a criação e a 
performance artística da autoria de jovens, favorecer a criatividade e a inovação 
dos projetos musicais com génese no concelho de Palmela e contribuir para a 
difusão da música nas suas diversas vertentes artísticas.
A gestão e acompanhamento ao equipamento Sala de Ensaios  “CAVE”, situado 
no Centro de Recursos para a Juventude, em Pinhal Novo, é efetuado através da 
Associação dos Amigos Juntos pela Orquestra Nova de Guitarras.

Contactos: 913 332 607 / 913 511 943
cave@onguitarras.com | www.juventudeinteractiva.org

Março a Partir
O Março a Partir é um projeto consolidado de e para a juventude que abrange 
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 das/os 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 espetador”.
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 das/os jovens sobre 
o mundo que os rodeia.

Contactos: Divisão de Cultura, Desporto e Juventude  
– Área da Juventude - tlm.: 935 321 174 / tel.: 212 336 629 
juventude@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 educativo com o objetivo de dar ferramentas e motivar  
as/os jovens para a aprendizagem ao longo da vida, bem como para a procura  e/ou 
criação de emprego, ajudando a refletir sobre a importância da decisão ponderada 
e as formas/caminhos que podem ser percorridos para se ser o mais assertivo 
possível na hora de decidir. O REAJ tem também como objetivo ajudar as/os jovens 
a compreenderem/interiorizarem o importante papel que podem ter na sociedade, 
onde vivem e convivem, através de iniciativas individuais, ou partilhadas, na área do 
voluntariado e na procura de soluções alternativas para o seu futuro, que não passem 
exclusivamente pelo percurso académico/formativo.
As sessões realizam-se a pedido das Escolas Secundárias e Escolas Básicas 2/3 
do Concelho e no Centro de Recursos para a Juventude (CRJ) de Palmela, Pinhal 
Novo e/ou Quinta do Anjo.

Contactos: : Divisão de Cultura, Desporto e Juventude   
– Área da Juventude tel.: 212 336 629 | juventude@cm-palmela.pt
www.juventudeinteractiva.org | facebook.com/juventudeinteractiva

Fórum Juventude
Os Fóruns Juventude pretendem incentivar a participação cidadã das/os 
jovens, proporcionando um tempo e um lugar nos quais possam expressar as 
suas opiniões, apresentar formas de colaboração e/ou realização de atividades 
da sua esfera de interesses.
Os Fóruns Juventude realizam-se ao longo do ano e, para cada um, é escolhido 
um tema que será trabalhado durante 1 ou mais dias, através de mesas redondas, 
conferências e workshops, entre outros meios de comunicação em grupo. 

Destinatários: Jovens do concelho de Palmela dos 12 aos 30 anos | Contactos: Divisão de 
Cultura, Desporto e Juventude – Área da Juventude  tel.: 212 336 629
juventude@cm-palmela.pt  |  www.juventudeinteractiva.org
facebook.com/juventudeinteractiva
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Voluntarido Jovem Agir de Corpo Inteiro
Atreve-te a disponibilizar o teu tempo, a tua energia e toda a tua criatividade!
O “AGIR de corpo inteiro ” visa a promoção e reforço da cultura do voluntariado 
jovem no Município de Palmela, enquanto prática de cidadania ativa e solidária, 
decisão apoiada nas motivações e opções dos jovens e uma possibilidade de 
aprendizagem e enriquecimento pessoal.
São ainda objetivos do projeto, a partilha dos seus princípios e práticas e o 
reforço do papel fundamental dos/as voluntários/as na comunidade.
As Oportunidades/Ofertas de Voluntariado assentam em projetos e iniciativas 
municipais, em áreas diversificadas como a intervenção social, cultura, 
património, desporto, educação, ambiente, juventude entre outras, informação 
disponível nos site da Câmara Municipal de Palmela.

Destinatários: Jovens do concelho de Palmela dos 12 aos 30 anos | Contactos: Divisão de 
Cultura, Desporto e Juventude – Área da Juventude tel.: 212 336 629 
juventude@cm-palmela.pt |  www.juventudeinteractiva.org
facebook.com/juventudeinteractiva

Jovens no Verão
O mês de julho com atividades, na praia, no rio, ou no campo, para jovens dos 
12 aos 17 anos que residam, estudem, ou cujos pais trabalhem, no Concelho 
de Palmela (máx. 30 inscrições por freguesia). Obrigatória a inscrição (gratuita) 
prévia. CRJ - Palmela; CRJ - Quinta do Anjo; CRJ - Pinhal Novo

Contactos: Divisão de Cultura, Desporto e Juventude – Área da Juventude - tel.: 212 336 629 
juventude@cm-palmela.pt |  www.juventudeinteractiva.org
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Clique sem Idade 
O CLIQUE SEM IDADE, realizado em parceria com os agentes sociais locais - entre 
eles as Escolas, as Instituições Particulares de Solidariedade Social e empresas -, 
procura facilitar a inclusão digital da população 55+ residente nas diferentes 
freguesias do Município, através das áreas Ligue-se às novas Tecnologias, 
Pesquise para experimentar, Viaje on-line…, Tradições/Cultura/Gastronomia do 
Município de Palmela, integrando atividades diversificadas ao longo do ano.
O reforço da relação entre gerações, valorizando a troca de saberes e as 
aprendizagens informais na Escola, são outros dos objetivos do projeto, que 
visa a promoção do Envelhecimento Ativo e dos valores da Solidariedade e 
cooperação entre Gerações, da Igualdade de Oportunidades, da Educação ao 
longo da vida da Participação ativa, da Autonomia e do Respeito.

Destinatários: população 55+ | Contactos: Divisão de Educação e Intervenção Social  
– 212 336 606 | deis.geral@cm-palmela.pt
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Plano Municipal de Promoção  
da Participação Infantil e Juvenil
Este Plano tem como objetivo apoiar as instituições no desenvolvimento da 
cidadania democrática, assente numa educação em direitos junto das crianças 
e jovens que acolhe. Destina-se às entidades do concelho que trabalham 
diretamente com crianças e jovens (escolas públicas e privadas, instituições 
particulares de solidariedade social, associações, etc.). Pretende, ainda, através 
momentos e ações estruturadas dar visibilidade à voz das crianças, na vida 
comunitária e na gestão pública, de modo a que as suas necessidades e outras 
prioridades expressas sejam parte integrante das decisões politicas. 

Desenvolve-se com base em 3 pilares – Informação, Educação e Participação, e 
têm como ponto de partida para as suas ações os documentos internacionais: 
a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH), os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). 

1. MATERIAIS INFORMATIVOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS existentes 
nas maletas pedagógicas dos projetos desenvolvidos no programa e outros re-
cursos, anualmente entregues às crianças / jovens e nas instituições educativas 
para os profissionais, no âmbito do Aniversário da Convenção sobre os Direitos 
das Crianças, os quais podem ser explorados em vários contextos. 

Materiais Informativos
Cartazes – “Todas as crianças têm direito a entender a sua cidade” (pré-escolar e 
1º ciclo) | “Direitos Humanos todos os dias e em todos os locais – conhece alguns 
que estão perto de ti” (2º e 3º ciclo e ensino secundário) | “ODS – O que são?” 
(todos os níveis de escolaridade); 
Quantos Queres – “Conhece a Convenção sobre os Direitos da Criança” 
(pré-escolar ao 3º ciclo de ensino básico) | “ODS – Aceitas o desafio?” (1º ao 3º 
ciclo ensino básico)
Calendário – Direitos da Criança e Direitos Humanos
Folheto – Convenção sobre os Direitos da Criança (UNICEF) (1)

(1) disponíveis em www.cm-palmela.pt – Participação e Cidadania
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Recursos Pedagógicos
Maleta Pedagógica “Poder Local: Eu Conheço! Eu Participo!” (2) – Caderno 
Pedagógico; “Sabes o que fazem as Câmaras Municipais?”; Caderno de Imprensa; 
Mapa do Concelho; “Consegues ouvir a voz da Maria Ofélia?” História sobre a 
criação do Poder Local, contextualizando no concelho de Palmela. 
Kit de Ferramentas (2) (no âmbito do Programa “Agir pelos direitos – Eu 
participo!” desenvolvido de 2013 a 2015) com proposta de atividades sobre os 
direitos das crianças (CDC) e participação infantil.
Dossiê de Educação em Direitos e Cidadania Democrática – Fichas 
informativos e de dinâmicas de educação não formal que apoiam os 
profissionais a assinalar momentos importantes no âmbito dos direitos das 
crianças / direitos humanos e cidadania democrática. 

2. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E DE (IN)FORMAÇÃO para crianças, jovens e 
para o corpo docente sobre a CDC, DUDH e ODS. Estas oficinas são construídas 
em colaboração com as entidades que as solicitam, adequando ao objetivo 
que pretendem e de acordo com a disponibilidade técnica da autarquia.

Destinatários: Pré-escolar ao 3º ciclo de ensino básico

(2) disponíveis em www.cm-palmela.pt – Participação e Cidadania
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3. PROJETOS

Projeto “Eu Participo!” 

Projeto de educação em direitos e cidadania democrática, desenvolvido numa 
parceria entre a Câmara Municipal e a Escola /turma. Partindo dos direitos de 
participação inscritos na CDC, dos contextos e das necessidades das crianças 
identificadas durante e após as oficinas, é intenção que as crianças criem um 
projeto que desenvolvem ao longo do ano letivo, levando-as a assumir o seu 
direito de participação na vida da instituição e do território. Este projeto é encarado 
como uma oportunidade de aprender, exercendo direitos e deveres de cidadania e 
sendo cidadão e cidadã ativo/a e consciente no seu dia-a-dia.

Destinatários: 1º ciclo de ensino básico 
Ações: Oficinas onde são desenvolvidas ações em torno da CDC, DUDH, ODS, Poder Local 
e suas competências. | Projetos das crianças desenvolvidos a partir das oficinas | Artigos 
“Eu Participo”, incluídos no Jornal do Pinhal Novo, onde as crianças expressam a sua 
opinião sobre os assuntos abordados| Painel “Eu Participo” Espaço de comunicação na 
escola, entre as várias turmas e entre as crianças, expondo as suas decisões e como avaliam 
os processos que vão construindo. | Assembleias “Eu Participo” e registo da tomada de 
decisão no âmbito dos projetos das crianças ou de propostas resultantes de processos de 
consulta lançados pela autarquia. | Apoio às assembleias de escola e/ou turma.

Clube “Eu Participo!” 

Funciona em parceria com a EB 2, 3 Hermenegildo Capelo e é um espaço semanal 
onde se descobre mais sobre a CDC, DUDH e ODS. As crianças / jovens que se 
inscrevem no clube, assumem a sua liderança, definindo papeis e funções para 
cada elemento, bem como o seu plano de atividades, e desenvolvem projetos 
exercitando competências e atitudes inerentes ao exercício da cidadania e da 
participação.

Para mais informações: EB 2, 3 Hermenegildo Capelo e/ou Gabinete de Participação e 
Cidadania da Câmara Municipal de Palmela.
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Projeto “Poder Local: Eu conheço! Eu Participo!”
Projeto, de curta duração, centrado no direito à informação e no direito a dar 
opinião sobre a escola e o território onde vive, junto do Poder Local. O grupo de 
crianças participantes no projeto (turma /escola / instituição) terá oportunidade 
de aprofundar o conhecimento sobre as atribuições e competências da Câmara 
Municipal, através das oficinas e da maleta pedagógica, e de exercer o seu 
direito de voz através da realização de uma Assembleia “Eu participo” entre as 
crianças e o executivo da Câmara Municipal e Junta de Freguesia. 

Destinatários: 1º ciclo de ensino básico 
Ações: Oficina(s) sobre Poder Local e Participação Infantil; Exploração da Maleta Pedagógica 
e construção das propostas a apresentar na Assembleia; Visita aos Paços do Concelho 
e Assembleia “Eu Participo”; Análise, por parte da autarquia, das propostas entregues e 
resposta às crianças. 

4. PARTICIPAÇÃO – momentos de visibilidade da voz das crianças, ocorrem 
através das ações estruturadas no âmbito dos projetos ou de processos 
consultivos lançados pela autarquia, e através da caixa de correio direto entre 
as crianças e o executivo municipal. Se alguma criança ou grupo de crianças 
pretender apresentar alguma proposta para a sua escola ou para o seu território, 
dentro das competências do poder local, deverão escrevê-la identificando-se 
e apresentando a ideia através destes 4 pontos: “A minha/nossa ideia é...” (não 
esquecer de identificar bem o local) | “Com esta ideia estaremos a defender o 
direito a... “ (apoiar-se na CDC que encontram online nos materiais informativos) 
| “Para que a ideia funcione a Câmara Municipal poderá fazer...” |“Para que a ideia 
funcione podemos contribuir com…”. 
A proposta deve ser enviada para agenteeuparticipo@cm-palmela.pt.

Informações e inscrições: Gabinete de Participação e Cidadania – 212 336 600
gparticipa@cm-palmela.pt 
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Defesa do Consumidor

Literacia Financeira

Contribuir para um maior nível 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 Todos Contam; DGC; DECO; GOEC e ASFAC | Destinatários: Comunidade 
Educativa (alunas/os, funcionárias/os, professoras/es, educadoras/es, encarregadas/os 
de educação e pais) |  Contactos: poio.consumidor@cm-palmela.pt

Direitos dos Consumidores

O projeto pretende contribuir para que 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 às/aos consumidoras/
es 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: http://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc
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Aprender a Nadar
Realizado em parceria com a Palmela Desporto, E.M., o Aprender a Nadar pro-
move a igualdade de oportunidades na aprendizagem da Natação, dando 
cumprimento às orientações programáticas curriculares da Expressão e Edu-
cação Físico-Motora, no Bloco de Natação. Consiste na realização de 10 aulas 
de adaptação ao meio aquático Físico-Motora, no Bloco Piscinas Municipais de 
Palmela e Pinhal Novo. 
O município assegura o transporte dos alunos para as piscinas municipais e 
a empresa municipal garante o processo ensino-aprendizagem e a oferta de 
uma touca por aluno.

Destinatários: Alunas/os do 1.º Ciclo do Ensino Básico das Escolas da rede pública do 
Concelho de Pamela | Contactos: Divisão de Educação e Intervenção Social | 212 336 606 
deis.geral@cm-palmela.pt

Jogos Desportivos Escolares
Coorganizado com 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 Interescolas; 
realização de competições entre os primeiros classificados de cada escola - nas 
diversas modalidades desportivas, individuais e/ou coletivas.

Destinatários: Alunas/os 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 Cultura, Desporto e Juventude tel.: 212 336 636
desporto@cm-palmela.pt
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Aprender a Jogar

Festival Concelhio de Escolas 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico

O Aprender a Jogar é uma organização conjunta da Coordenação Local do 
Desporto Escolar da Península de Setúbal e da Câmara Municipal de Palmela.
Apresenta os seguintes objetivos:

- Sensibilizar os Agrupamentos de Escolas para a importância da 
lecionação do Programa da Expressão e Educação Físico-Motora como 
parte integrante do Currículo do 1.º CEB;

- Promover a participação e experimentação de atividades lúdico-motoras 
e desportivas às/aos alunas/os dos 1.º e 2.º anos do 1.º CEB das escolas 
do concelho de Palmela;

- Promover e divulgar a oferta desportiva no Concelho de Palmela  
às/aos alunas/os do 1.º CEB.

A operacionalização das atividades físicas desportivas é realizada em circuito, 
tendo em consideração áreas de experimentação correlacionadas com o 
Programa Curricular da Expressão e Educação Físico-Motora. Paralelamente, são 
desenvolvidas modalidades desportivas promovidas pelos Clubes do Desporto 
Escolar, pelos Programas de Desenvolvimento Desportivo do Município e pelas 
entidades parceiras.

Destinatários: Alunas/os do 1.º Ciclo do Ensino Básico das Escolas da rede pública do 
Concelho de Pamela | Contactos: Divisão de Cultura, Desporto e Juventude - 212 336 636
desporto@cm-palmela.pt
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EDUCAÇÃO
PELA ARTE



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 constroem e oferecem 
à comunidade educativa um conjunto de programas artísticos, elaborados ao 
longo do ano e apresentados durante as Festas de Encerramento. 

As Festas de Encerramento Fantasiarte consistem na apresentação de programas 
artísticos desenvolvidos, ao longo do ano, pelas crianças e jovens com professoras/
es, educadoras/es, animadoras/es e pais  encarregadas/os de educação e o apoio 
técnico e logístico da Câmara Municipal de Palmela.

Destinatários: crianças e jovens do pré-escolar ao secundário | Insc.: Após convite da 
Câmara às escolas e outras entidades educativas, no início do ano letivo | Contactos: 
Divisão de Educação e Intervenção Social - 212 336 606; Divisão de Cultura, Desporto e 
Juventude - 212 336 630 | deis.geral@cm-palmela.pt

Casa de Expressões Fantasiarte
Equipamento municipal para apoio e promoção da Educação pela Arte, acolhendo 
atividades formativas, recreativas e de investigação para as expressões artísticas, 
integradas no projeto 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 espetáculos e animações com a 
comunidade educativa local.

Destinatários: Público Infanto-Juvenil, Público Adulto, Seniores, Famílias - Comunidade 
Educativa Local | Contactos: Rua dos Citrinos - Bairro da Estação de Palmela (antiga EB1 
Aires 2) - 212 331 011 | cultura@cm-palmela.pt
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Semana da Dança
A Semana da Dança celebra a dança com o objetivo de a tornar uma linguagem 
abrangente na sua prática e fruição. Com organização conjunta entre a Dançarte 
e a Câmara Municipal de Palmela, o programa é composto por espetáculos, 
aulas abertas, ateliês, residências, bailes e um concurso, e é dirigido a todos os 
públicos dos “o aos 100 anos”.

Data: novembro | Destinatários: Público Infanto-Juvenil, Adulto, Senior, Famílias e 
Comunidade Educativa Local | Contactos: Dançarte - Companhia de Dança residente 
no Cine-Teatro S. João | geral@passosecompassos.pt

Projeto kid’s Guernica
O projeto Kid’s Guernica é o resultado de uma ideia de um grupo de arte e cultura 
japonês, no ano em que se comemorava o 50º aniversário do final da 2.ª Guerra, 
cujo objetivo era dar a todas as crianças e jovens a oportunidade de expressarem 
pictoricamente os valores e a cultura da paz e da não-violência, fomentando a 
união entre os povos, o diálogo, a solidariedade e a fraternidade, promovendo 
uma educação através da arte. O Kid’s Guernica é um projeto que incide na 
projeção coletiva de murais da paz através da pintura, inspirados na emblemática 
obra «Guernica» do pintor espanhol Pablo Picasso.
Em 2005, a Associação de Municípios da Região de Setúbal realizou a 1.ª edição 
deste projeto, envolvendo os municípios, as escolas, as crianças e jovens da 
região de Setúbal impulsionando, sob o mote “Pintar a Paz”, a difusão da cultura 
pela paz. 

Promotor/Organizador: AMRS – Associação de Municípios da Região de Setúbal 
Responsável técnico-artístico: Ivone Ralha | Assistentes: Equipa de animação 
pedagógica em torno da cultura da paz e da não-violência – a definir pela AMRS,  
em articulação com a equipa técnica das áreas educativas municipais | Júri local: a indicar 
pela AMRS | Contacto para esclarecimentos: Divisão de Educação e Intervenção Social 
- 212 336 606  / AMRS 265 539 090 | apoio.projetos@amrs.pt 

41





PATRIMÓNIO



Património - Museu Municipal
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 atividades 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 
das/os alunas/os, contribuindo para o desenvolvimento da sua cidadania.

Destinatários: Comunidade escolar e outros grupos organizados
Programa Pedagógico: disponível em www.cm-palmela.pt (museu municipal-serviço 
 educativo) | Contactos: patrimonio.cultural@cm-palmela.pt | facebook.com/museumunici-
paldepalmela | 212336640

Arrábida Património
A Arrábida dá-nos natureza, história, paisagem, amplitude. 
Patrimónios que sentimos e que continuamos a construir, à medida que vamos 
interagindo com o que nos rodeia.  
Convidamos a caminhar, a observar, a sentir e a conhecer com maior profundidade 
este território que nos inspira!
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Atividades

EXTENSÕES MUSEOLÓGICAS
Quinta Pedagógica de S. Paulo / AMRS
Espaço Fortuna / ADREPAL
Quinta Pedagógica Caramela – Fundação COI 
Museu do Ovelheiro /ARCOLSA
Museu da Música Mecânica
 
VISITAS TEMÁTICAS
Castelo de Palmela
Cineteatro S. João: Arte e Memória
Pela Serra até às Grutas – um percurso arqueológico 
Terras da Moura Encantada
Arrábida Património 
Centro Histórico de Palmela: Pé ante pé... descobre o que a vila é!
Pinhal Novo – Enigmas do Jardim + Estação Ferróviária de Pinhal Novo - Memórias Ferróviárias
Pinhal Novo – Enigmas em viagem (visita-jogo)
As Grutas artificiais de Casal do Pardo – um espaço simbólico
Férias a Crescer (Páscoa, Verão e Natal) – em articulação com o Serviço de Animação do Livro e da Leitura 

das Bibliotecas Municipais

MUSEU VAI À ESCOLA
Cultura Caramela
Grafia antiga. Oficina de escrita
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RECURSOS PEDAGÓGICOS
Museu de Mão-em-Mão 
Poder Local. Eu Conheço. Eu Participo! 
Arte2 – património azulejar do concelho de Palmela  
(vencedora do prémio Ação Pedagógica, do projeto SOS Azulejo, em 2015)
Gigantes, cabeçudos e outras coisas do arco-da-velha 
O Castelo de Palmela e a Ordem de Santiago 
Pinhal Novo e os caminhos-de-ferro 
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 
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
25 de Abril na Imprensa 
E da uva fez-se o vinho 
As grutas artificiais do Casal do Pardo (Quinta do Anjo). Memória arqueológica.

Acompanhe a nossa programação na nossa página de facebook: facebook.com/museumunicipaldepalmela

Contactos: Divisão de Cultura, Desporto e Juventude - Museu Municipal/Serviço Educativo - 212 336 640 
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt
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SEGURANÇA
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Academia da Proteção Civil  
A Academia da Proteção Civil é um projeto do Serviço Municipal de Proteção 
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.

Viatura Itinerante da Proteção Civil 
Veículo institucional, vocacionado para o apoio às atividades da Proteção Civil, 
nomeadamente campanhas itinerantes de informação e sensibilização junto 
das escolas e comunidade. 

Destinatários: Corpo docente e não docente das escolas do concelho de Palmela
Contactos: Câmara Municipal de Palmela / Serviço Municipal de Proteção Civil - 212 336 653 
smpc@cm-palmela.pt
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CONTACTOS  DE ENTIDADES, 
PROJETOS  E RECURSOS LOCAIS

EDUCAÇÃO

Câmara Municipal de Palmela 
Divisão de Educação e Intervenção Social 
Urbanização do Pinheiro - Rua José Saramago, n.º 18  
2955 Pinhal Novo
tel.: 212 336 606 
deis.geral@cm-palmela.pt

Associação Internacional  
das Cidades Educadoras (AICE) 
edcities@mail.bcn.es | www.edcities.org

Banco Internacional das Cidades Educadoras (BICE)
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do

Rede Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE)
https://pt-pt.facebook.com/RTPCE
www.edcities.org/rede-portuguesa/

Secretariado da Rede  
Nacional das Cidades Educadoras 
lx.cidade.educadora@cm-lisboa.pt

Centro Europe Direct - Península de Setúbal 
Info. de carácter geral sobre a U.E.  
Espaço Fortuna Artes & Ofícios - Quinta do Anjo 
http://europedirect.adrepes.pt 
ADREPES - tel.: 212 337 930

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

Conselho Municipal de Educação (CME) 
tel.: 212 336 606
deis.geral@cm-palmela.pt

AGRUPAMENTOS / ESCOLAS / CONSERVATÓRIOS

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

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, 
Pinhal Novo 
Sede do Agrupamento - Escola Básica José Maria 
dos Santos (2.º e 3.º ciclo)
tel.: 212 388 630 
aejms.direccao@gmail.com
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Agrupamento de Escolas José Saramago 
Marateca / Poceirão 
Sede do Agrupamento - Escola Básica José Saramago 
(2.º e 3.º ciclo)
tel.: 265 988 020 
aejs.poceirao@gmail.com
secretaria@aemp.pt

Escola Secundária de Palmela 
tel.: 212 336 840
direcao@espalmela.net  

Escola Secundária de Pinhal Novo 
tel.: 212 363 344
espnovo.sae@mail.telepac.pt

Conservatório Regional de Palmela 
Sociedade Filarmónica Humanitária 
tel.: 212 350 235
crp@sfh.pt

ASSOCIAÇÕES DE PAIS 
E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Contactos na página da Câmara Municipal de 
Palmela www.cmpalmela.pt
(Viver/Educação/Cooperação Institucional)

SEGURANÇA E SAÚDE

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis 
redemunicipiossaudaveis@gmail.com
redemunicipiossaudaveis.com

Núcleo de Intervenção Escolar  
Enf. Vânia Luis - Centro Saúde de Palmela 
vania.enf@gmail.com

Escola Segura 
tel.: 265 540 280
ct.stb.dstb.npe@gnr.pt 
ct.stb.dstd@gnr.pt 

Ass. Humanitária dos Bombeiros de Palmela 
tel.: 212 336 810 
bvpalmela@gmail.com

Associação Humanitária  
dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura 
tel.: 265 938 220
mail@bvam.pt

Associação Humanitária  
de Bombeiros de Pinhal Novo 
tel.: 212 388 440 
direcao@bvpinhalnovo.pt

Serviço Municipal de Proteção Civil  
tel.: 212 336 653 
smpc@cm-palmela.p
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INTERVENÇÃO SOCIAL

Comissão de Proteção  
de Crianças e Jovens (CPCJ) 
tel.: 211 550 912
telm. 935 321 177
cpcj.palmela@cnpdpcj.pt

Cafap “Comvida” Centro Social Palmela 
Centro de apoio a famílias e/ou crianças e jovens 
socialmente desfavorecidos (Palmela, Poceirão, 
Marateca e Quinta do Anjo) 
telms. 963 706 084 / 963 704 354 
www.cafap-csp.blogspot.com 
cafap.csp@gmail.com 

Cafap - Centro de Apoio à Família 
Aconselhamento Parental    
Famílias com crianças/jovens  
em contexto socioeconómico vulnerável (Pinhal 
Novo) 
tel.: 210 890 759
www.fundacao-coi.pt 

RECURSOS DE APOIO ÀS ESCOLAS

APOIO INFORMÁTICO ÀS ESCOLAS 

Helpdesk Escolas – assistência técnica informática às 
escolas (pré-escolar e 1º CEB) 
apoio.escolas@cm-palmela.pt 

JUNTAS DE FREGUESIA

PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR 
DO 1.º E 2.º CICLOS JUNTAS DE FREGUESIA

Junta de Freguesia de Palmela 
tel.: 212 351 231
j.f.palmela@gmail.com

Delegação de Aires  
tel.: 212 334 499

Delegação de Algeruz e Brejos do Assa  
tel.: 265 501 492

Junta de Freguesia de Pinhal Novo 
tel.: 212 360 503
geral@jfpinhalnovo.pt

Junta de Freguesia de Quinta do Anjo 
tel.: 212 880 232/0329 
geral@jf-quintadoanjo.pt

Delegação Bairro Alentejano 
tel.: 212 130 344 
delegjfqa@netvisao.pt

União Freguesias de Poceirão e Marateca 
tel.: 265 988 070 
geral@ufpoceiraomarateca.pt
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