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A 
Educação é 

fundamental 

para que a 

Humanidade 

possa 

progredir na 

consolidação dos ideais da Paz, 

da Liberdade e da Justiça social. 

Num curto espaço de tempo, e 

de forma inesperada, o contexto 

COVID 19 veio exigir-nos novas 

formas de pensar, estar e agir, 

na relação connosco, com as 

outras pessoas e com o mundo. 

Este momento apresenta-se 

como um desafio mas, também, 

como uma oportunidade 

para sublinhar a Educação 

como meio privilegiado de 

sensibilização e promoção de 

valores humanistas e altruístas, 

precursores de mudança e 

transformação social.

A Escola e seus/suas agentes 

– docentes e não docentes, 

famílias, encarregadas/os de 

educação e alunas/os – são 

fundamentais para a construção 

de um território mais coeso, 

solidário e sustentável, numa 

parceria que deve incluir, 

também, a comunidade local, 

todas as instituições e as 

pessoas de todas as idades.

«Educação com Sentido 

é ir no Sentido de Todos» 

convida a pensar a educação 

e a escola como garantes da 

igualdade de direitos e de 

uma sociedade democrática, 

bem como a importância da 

responsabilidade individual 

e coletiva, e da educação ao 

longo da vida, para a construção 

de um mundo melhor.
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O Presidente da Câmara Municipal de Palmela 

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Nesta linha de ideias, 

“Palmela, Cidade Educadora” 

e o Projeto Educativo Local 

continuam a apostar no 

diálogo intergeracional e no 

aprofundamento de práticas 

colaborativas comuns, para 

uma Educação inclusiva e 

transformadora, adaptada 

às mudanças globais e aos 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030.

Através deste Guia de Oferta 

Educativa 2020 -2021, damos 

a conhecer um importante 

conjunto de recursos e 

possibilidades, que concorrem 

para esta estratégia educativa, 

de forma flexível e adaptada 

às rotinas, aos espaços, aos 

materiais e às atividades letivas. 

Das ações de capacitação para 

docentes em áreas como arte, 

desporto, património e literatura, 

às ações de parentalidade 

consciente, passando 

pelos recursos materiais 

disponibilizados às escolas, 

são muitos os contributos, 

que resultam de um processo 

de construção coletiva, 

implementado no âmbito do 

Plano Inovador de Combate 

ao Insucesso Escolar “EU 

CONQUISTO o meu Sucesso”.

Contamos convosco para 

continuar a fazer caminho 

e a responder, de forma 

responsável, solidária, criativa e 

apaixonada, aos desafios que se 

colocam à Escola e ao Mundo.
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SETEMBRO
PAVILHÃO 
DESPORTIVO 
MUNICIPAL DE 
PINHAL NOVO
Dia 12
09h00 – 13h00
14h00 – 18h00
Dia 19 e 26
09h00 – 13h00
14h00 – 18h30

O 
DESENVOLVIMENTO 
DA GINÁSTICA 
NA ESCOLA
Preparar os docentes para 
responder às exigências 
do programa de Educação 
Física, na área específica da 
Ginástica.

Destinatários: Professores de 
Educação Física, Grupos 260 e 
620.

Inscrições: http://www.cfosantia-
go.edu.pt/formacao/lista/

OUTUBRO
NOVEMBRO
CAPACITAÇÃO 
ON.LINE

PORTUGUÊS 
LÍNGUA NÃO 
MATERNA: 
IMPLEMENTAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO 
E AVALIAÇÃO 

Duração: 50 horas (25 presenciais 
+ 25 de trabalho autónomo)

Destinatários: docentes dos 
grupos de recrutamento 110, 
200, 210, 220, 300 e 920 
(Registo de acreditação: CCPFC/
ACC - 105251/1)

Formador: Tiago Machete

Inscrições e Informações: Centro 
de Formação de Professores 
Ordem de Santiago: 
cfaeordemdesantiago.geral@gmail.com

SETEMBRO
JUNHO
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE 
PINHAL NOVO  
(últimas segundas-feiras 
de cada mês)
18h00 – 19h00

SERENAMENTE 
MINDFULNESS
Escutar e reconhecer 
emoções, agir com empatia 
e questionar com compaixão 
são ferramentas essenciais 
na relação com as crianças 
e os jovens e fator essencial 
para o seu desenvolvimento, 
bem-estar e felicidade.

Destinatários: Pais, mães, encar-
regados de educação e famílias 
(limitado a 10 participantes)

Facilitadora: Sónia Ferreira

Informações: 
soniammteixeira@gmail.com

Inscrições: decs@cm-palmela.pt
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15 OUTUBRO
WEBINAR
20h00 – 21h30

O PRIMEIRO 
DIA DE AULAS
A ida da criança para a 
escola é um evento muito 

importante na vida de todos 
e, como tal, deve ser vivido o 
mais natural e tranquilamente 
possível. O “primeiro 
dia” deve ser preparado 
com antecedência e é 
importante a comunicação 
e o diálogo entre a escola e 
a família, porque partilhar as 
aprendizagens e os afetos é 
garantir o desenvolvimento 
integral e feliz das crianças.

Destinatários: Pais, mães, 
encarregados de educação 
e famílias (limitado a 25 
participantes)

Facilitadora: Irina Mestre

Informações e Inscrições: 
Departamento de Educação e 
Inclusão Social 
decs@cmpalmela.pt

13 OUTUBRO
WEBINAR
18h00 – 20h00

CIDADÃO 
 CIBERSEGURO
As ações de sensibilização 
em cibersegurança 
enquadram-se no Programa 
de Sensibilização e Treino em 
Cibersegurança, no CNCS, e 
são realizadas com bastante 
frequência para o público em 
geral. O intuito é sensibilizar 
os cidadãos, contribuindo 
para uma cultura nacional de 
cibersegurança.

Duração: 2 horas

Destinatários: Docentes  

Facilitador: Centro Nacional de 
Cibersegurança

Informações e Inscrições: 
apoio.consumidor@cm-palmela.pt

OUTUBRO
PÓS LABORAL
(3ª E 5ª feiras 
– datas e horário a definir) 

CRIAÇÃO 
E APRESENTAÇÃO 
DE UM OBJETO 
ARTÍSTICO
Ação de capacitação, de 
acordo com o princípio 
de educação pela arte, 
realizada online, que 
aborda possibilidades e 
estratégias para a criação e 
apresentação de um trabalho 
artístico. 
Oficinas de Capacitação 
integradas no Plano Inovador 
de Combate ao Insucesso 
Escolar, Eu CONQUISTO o 
meu sucesso.

Monitores: Sofia Belchior, José 
Lobo e Sofia Luz
 
Duração: 6h de sessões síncronas 
(com duração de 1hora) + tempo 
de preparação e criação de 
recursos para leitura. 

Destinatários: Educadores/as e 
professores/as do Concelho de 
Palmela 

Informações e Inscrições: 
cultura@cm-palmela.pt
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16 NOVEMBRO
WEBINAR
(Presencial ou Digital, por via da 
plataforma ZOOM ou similar, 
de acordo com a evolução da 
pandemia)
14h30 – 17h30

ILUSTRAÇÃO EM 
AGUARELA POR 
CASA NIC E INÊS
A aguarela é uma técnica 
de ilustração muito utilizada. 
Fornecer competências, 
com utilidade para a seleção 
e aquisição de recursos 
bibliográficos para os fundos 
documentais, em que o 
elemento ilustração é muitas 
vezes determinante na 
avaliação da pertinência da 
mensagem.

Destinatários: Comunidade 
Educativa (limitado a 20 
participantes)

Facilitadores: CASA NIC E INÊS

Org: Grupo das Bibliotecas 
Escolares do Concelho de 
Palmela.

Informações e Inscrições: 
bibliotecas@cmpalmela.pt

OUTUBRO
DEZEMBRO
WEBINAR
PÓS LABORAL (semanal)

MEMÓRIA  
LOCAL NA  ESCOLA 
A história oral como forma de 
resgate da memória é mote 
para o desenvolvimento 
de projetos de memória 
local baseado no registo 
de histórias de vida e da 
comunidade, contadas pelas 
próprias pessoas do território. 

Duração: 20 horas

Destinatários: Comunidade 
educativa (limitado a 20 
participantes)

Informações e Inscrições:
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt
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FANTASIARTE
O Fantasiarte oferece, 
anualmente, à comunidade 
educativa (crianças, alunos, 
educadores e professores) 
um conjunto de recursos, 
com o intuito de promover 
a Educação pela Arte, 
privilegiando a promoção 
do desenvolvimento da 
aprendizagem com base na 
criatividade, na liberdade 
de expressão, do sentir e 
do pensar, no prazer de 
aprender e de experimentar 
caminhos diversos e 
alternativos.
O Fantasiarte promove a 
colaboração entre a escola, 
o município e a comunidade, 
definindo-se como um 
projeto de boas práticas, 
respeitando os princípios do 
Projeto Educativo Local e das 
Cidades Educadoras.

Destinatários: Comunidade 
educativa do concelho

Informações e Inscrições: 
decs@cm-palmela.pt

ESCOLA AZUL
O Programa Nacional Escola 
Azul, coordenado a nível 
nacional pela DGPM (Direção 
Geral de Política do Mar), 
pretende distinguir as escolas 
que trabalham o oceano, 
sendo o objetivo último o de 
comprometer vários sectores 
a participar decisivamente 
na formação de jovens com 
maior literacia do oceano, 
envolvendo a comunidade 
escolar, a comunidade local 
e diferentes atores do setor 
do mar. 

Destinatários: crianças do pré-
-escolar e alunos do 1º ao 12º ano 
de escolaridade
Escolas Azuis do concelho: 
EB  Alberto Valente e Escola 
Secundária de Palmela

Informações: 
https://escolaazul.pt

REGULAMENTO 
MUNICIPAL 
DE APOIO 
AOS PROJETOS 
SOCIOEDUCATIVOS
(Aviso nº 12254/2017,
12 de outubro)

Apoio financeiro e não 
financeiro aos projetos 
socioeducativos dos 
estabelecimentos de 
educação pré -escolar da 
rede pública e solidária 
e do ensino básico e 
secundário da rede 
pública, do concelho de 
Palmela.

Candidaturas 
até 15 de outubro.

Informações:
https://www.cm-palmela.pt/
pages/1602?folders_list_14_
folder_id=226 
ou decs@cm-palmela.pt
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SERVIÇO 
EDUCATIVO 
DA DIVISÃO DE 
BIBLIOTECAS 
E PATRIMÓNIO 
CULTURAL

O Serviço Educativo da 
Divisão de Bibliotecas 
e Património Cultural 
mantém uma relação 
privilegiada com as escolas 
do concelho. Todavia, a 
pandemia COVID-19 trouxe 
profundas alterações e 
foi necessário reinventar 
novas formas de chegar 
aos públicos. Para além 
da oferta habitual, que 
pressupõe a presença física 
nos locais, foi concebido 
um Programa Pedagógico, 
para 2020/2021, que integra 
diferentes áreas e novas 
abordagens: 

Património
dinâmicas de atividade, 
promoção de recursos 
pedagógicos na área do 
Património Cultural, em 
estreita parceria com as 
extensões museológicas 
(Quinta Pedagógica Casa 
Caramela – Fundação 
COI  –, Museu do Ovelheiro 

Contactos: 
Divisão de Bibliotecas 
e Património Cultural 
Museu Municipal
Serviço Educativo
tel.: 212 336 640
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt

Biblioteca Municipal 
de Palmela
tel.: 212 336 632
bibliotecas@cm-palmela.pt

– ARCOLSA –, Quinta 
Pedagógica de S. Paulo – 
AMRS -, Museu da Música 
Mecânica).

Literatura
programação pedagógica 
focalizada na animação da 
leitura infanto-juvenil: Hora 
do conto e Animação de 
Natal; Exposições, Feira do 
Livro, Encontros regulares 
com escritores e Oficinas de 
leitura e expressões.

Férias a Crescer
programa de atividades 
específico para as 
interrupções letivas do natal, 
da Páscoa e do Verão.

Dias comemorativos
com o objetivo de assinalar 
dias temáticos: Dia do Livro 
Infantil, Dia Internacional dos 
Museus, Jornadas Europeias 
do Património, Dia Nacional 
dos Centros Históricos, entre 
outros. 

Formação para a
 comunidade
plano de formação 
diversificado, assente 
nos ODS – Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável – com o objetivo 
de promover e reforçar as 
qualificações pessoais e 
profissionais da população 
do concelho, através de 
atividades sociais e culturais. 

eEmcasa
projetos digitais, a divulgar 
nas redes sociais do 
município, que sustentam a 
relação com a comunidade 
enquanto vínculo de 
ligação ao público em 
geral.

CONSULTE O PROGRAMA 
DETALHADO, DISPONÍVEL 
NO SITE (https://www.cm-
palmela.pt/pages/1428) 
DO MUNICÍPIO.  
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SAIA “À DESCOBERTA DAS PLANTAS 
DA SERRA DO LOURO”

https://www.cm-palmela.pt/pages/1717?news_id=7116

Com início na Rua Helena 
Cardoso, em Palmela, a maior 
parte das espécies pode ser 
encontrada nas primeiras 
centenas de metros da Serra. 
É possível fazer um percurso 
circular até ao Moinho do 
Motor (cerca de 4,5km), ou 
até ao Cabeço das Vacas 
(cerca de 7,2km).

Contactos:
Gabinete do Ambiente 
e Eficiência Energética
tel: 212 336 661
GAEE@cm-palmela.pt

Para além das 
disponibilização deste 
recurso, o GAEE continua 
disponível para acompanhar 
e enquadrar este tipo 
de visitas/percursos em 
espaços naturais.



Cidade Educadora

Informações:

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Departamento de Educação e Coesão Social

tel.: 21 233 66 06

decs@cm-palmela.pt


