
Dia Internacional da Família
15 maio 2020

Num tempo diferente, de distanciamento físico,
várias propostas online em família.



Histórias e memórias das famílias 
“Famílias fisicamente distantes, 
+unidas pelos afetos”

Em casa, vamos redescobrir histórias e memórias 
das nossas famílias. Revisitar os álbuns de fotogra-
fias a preto e branco ou coloridas que estão numa 
gaveta de um armário e, ou partilhar muitas fotogra-
fias atuais. Telefonar aos avós, aos tios/as, primos/as, 
amigos/as, vizinhos/as e conversar sobre histórias 
divertidas em família, histórias repletas de sabores 
e de cheiros, histórias de infância, dos locais, das 
viagens e de pequenos passeios favoritos, histórias 
de esperança e de superação de tempos difíceis. 

Partilhe algumas dessas histórias para:
decs@cm-palmela.pt

Destinatários: População em geral
Org.: Câmara Municipal de Palmela



Família no Museu

A partir do recurso pedagógico “EU SOU HISTÓRIA E PATRIMÓNIO” Convidamos as famílias a produzir um 
baú de memórias, que dará lugar a um museu com objetos associados às suas próprias memórias. Escolham 
um «baú» e decorem-no ao vosso gosto. Procurem fotografias, cartas, postais, objetos das vossas memórias 
e coloquem-nos bem guardados no baú. São o vosso tesouro, o vosso Museu. Publiquem uma foto com o 
nome do vosso Museu, no        Museu Municipal e no        Catavento

Veja aqui:

https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/181/eusouhistoriaepatrimonioLIVROnet1.pdf
https://pt-pt.facebook.com/cataventopalmela
https://www.facebook.com/Museu-Municipal-de-Palmela-353396424834151/
https://www.facebook.com/Museu-Municipal-de-Palmela-353396424834151/


Em Linha Para Si! (800 101 500)
Vamos conversar sobre histórias e memórias positivas das nossas famílias?

As suas histórias são muito importantes para nós! Ligue! (linha gratuita)

Destinatários: População 65+anos
Org.: Câmara Municipal de Palmela



Álbum online “Território Arrábida - 
vestuário usado que se reinventa” -
aprendizagens e afetos entre gerações 

Edição digital do trabalho colaborativo com a participação 
da Câmara Municipal de Palmela, Escolas Secundárias 
de Palmela e de Pinhal Novo e adultos idade + no âm-
bito da iniciativa (A)LINHAS - Costura Criativa entre 
Gerações - Operação PRIA - Percursos em Rede para a 
Inclusão Ativa 

Veja aqui:

https://www.cm-palmela.pt/cmpalmela/uploads/writer_file/document/11753/edicao_digital__mostraterritorio_arrabida__15_maio_2020.pdf


Parentalidade ON.LINE

Em tempos de COVID-19, a FAMÍLIA 
reforça-se como o principal con-
texto de desenvolvimento das cri-
anças e dos adolescentes e do seu 
bem-estar e segurança. Partilhar 
informação é um gesto de afeto e 
um compromisso para que educar 
em conjunto seja garantir o desen-
volvimento integral e feliz dos mais 
novos. 

Mantenha-se informado e atento.

Plano Inovador de Combate 
ao Insucesso Escolar, “Eu CONQUISTO 
o meu sucesso”/Envolvimento Parental 



#SEJAUMAGENTEDEMUDANÇA

#ESTAMOSON

#UMCONSELHODADGS

Cidade Educadora
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