
Município de Palmela

EDUCAÇÃO
ATRIBUIÇÕES/COMPETÊNCIAS
APOIOS SOCIAIS E EDUCATIVOS
Palmela, Município Educador, Território de Convivência, onde o acesso à 
educação é um eixo estratégico do desenvolvimento local, reforçando 
o princípio da gratuitidade da escolaridade obrigatória e tornando mais 
efectiva a universalidade da educação e ensino. A política educativa 
municipal, expressa no Projeto Educativo Local, é uma estratégia de ação 
que vai além da escola, estende-se a todo o território e assume uma 
abrangência multidisciplinar e multissectorial, que envolve as entidades 
públicas, instituições, famílias e cidadãs/ãos, integrando os princípios da 
Carta de Cidades Educadoras. 

MUNICÍPIO DE PALMELA – COMPETÊNCIAS LEGAIS 
As competências enunciadas decorrem da legislação em vigor:

Estabelecimentos da educação pré-escolar 
e de 1º ciclo do ensino básico
» Construção, manutenção e apetrechamento
O Município tem feito um grande investimento nas últimas décadas. Hoje,  
estes equipamentos estão dotados de mais e melhores condições físicas 
e de equipamentos adequados  às atuais exigências do sistema educativo. 
O objetivo tem sido o da melhoria contínua para ir ao encontro das 
necessidades  das  crianças,  alunas/os, pais e encarregados de 
educação, com o objetivo de uma educação de qualidade e igualdade de 
oportuni dades.



Ação Social Escolar
Os apoios concretizam-se em duas vertentes:

Auxílios económicos diretos
Destinam-se às/aos alunas/os do 1º ciclo do ensino básico, 
pertencentes aos agregados familiares integradas/os no 1º e 2º 
escalão do abono de família, que beneficiam de refeição gratuita 
(paga na totalidade pelo Município) e de um apoio financeiro para 
material escolar e visitas de estudo.

Refeições Escolares
Destinam-se a todas as crianças do pré-escolar e às/aos alunas/
os do 1º ciclo do ensino básico que frequentam as escolas do 
Concelho de Palmela, sendo que as/os encarregadas/os de 
educação comparticipam no custo da refeição (1,46€) de acordo 
com a legislação em vigor e o Município paga a diferença entre essa 
comparticipação das famílias e o custo real da refeição.

Educação Pré-Escolar
A educação pré-escolar da rede pública integra a componente educativa, 
que é gratuita e da responsabilidade do Ministério da Educação e que 
funciona entre as 9h00 e as 15h30. 

Neste âmbito, a autarquia garante a colocação de todo o pessoal auxiliar 
de ação educativa. A educação pré-escolar integra ainda os serviços 
de alimentação e o prolongamento de horário, traduzido nas Atividades 
de Animação e Apoio à Família (AAAF) de responsabilidade partilhada 
entre o Município e os Agrupamentos de Escolas. Esta componente não 
educativa (AAAF), é comparticipada pelas famílias de acordo com as 
respetivas condições socioeconómicas (escalão de abono), tendo por base 
o custo da prestação do serviço, onde se promovem a atividade física e 
expressões após as 15h30.

 1º Escalão 2º Escalão 3º Escalão 4º Escalão 5º Escalão 6º Escalão

 € 2.75 € 13.75 € 27.50 € 41.25 € 49.50 € 55

Valor das Atividades / Escalões do abono de família



Transportes escolares
Abrange as/os alunas/os residentes no concelho de Palmela e destina- 
-se a assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e a possibilitar 
a continuação de estudos, até à conclusão do ensino secundário. 
A utilização do transporte escolar é gratuita para as/os alunas/os do 
ensino básico e comparticipada em 50% pelo Município, para as/os 
alunas/os do secundário.
Embora a legislação sobre transportes escolares determine que podem 
beneficiar de transporte escolar as/os alunas/os que residam a mais de 
4 ou 3 Km, o Município garante o acesso às/aos alunas/os matriculados 
em estabelecimentos de ensino da sua área de residência, desde que a 
distância casa-escola seja igual ou superior a 2 Km, conforme estipulado 
em regulamento municipal de transportes escolares.

MUNICÍPIO DE PALMELA 
– GARANTE MAIS APOIOS SOCIOEDUCATIVOS

Além das competências legais, o Município de Palmela vai mais longe 
e adota políticas municipais onde garante apoio socioeducativo com 
a aplicação de medidas diferenciadoras de discriminação positiva, tais 
como:

Oferta dos Cadernos de atividades
Reforçando o princípio da gratuitidade da escolaridade obrigatória, 
o Município atribui a todas/os as/os alunas/os que frequentam o 1º 
ciclo da rede pública os cadernos de atividades das diferentes áreas/
disciplinas, pautando-se esta ação por garantir e promover a igualdade de 
oportunidades no acesso à escola.
 
Programas de promoção de alimentação saudável
Com o objetivo de promover hábitos de alimentação saudáveis no seio 
da comunidade escolar, incentivando o maior consumo de fruta fresca e 
fomentando o consumo de lanches nutricionalmente mais adequados, 
garante o acesso de todas as crianças e alunas/os a alimentos adequados 
ao seu desenvolvimento. Assim, a Câmara Municipal de Palmela tem vindo 
a promover:



Cidade Educadora

Regime de fruta escolar
Distribuição de fruta, produtos hortícolas e bananas – com 
distribuição de fruta duas vezes por semana (programa 
comparticipado para as/os alunos do 1ºciclo);

Reforço alimentar
Distribuição de fruta uma vez por semana, e bolachas ou derivados 
de cereais duas vezes por semana, com uma entrega mensal de 
miolo de amêndoa (programa suportado na integra pelo município), 
para pré-escolar e 1º ciclo.
Garante-se, assim, a entrega de fruta (3 x semana), bolachas (2 x 
semana) e  miolo de  amêndoa  (1  x  mês)  a  todos  as  crianças  do  
pré-escolar  e  alunas/os do 1º ciclo do concelho.

Atribuição de bolsas de estudo
A Câmara Municipal de Palmela apoia o prosseguimento de estudos 
através da atribuição de Bolsas de Estudo, para agregados familiares com 
dificuldades económicas.
O Regulamento Municipal define a atribuição de 10 bolsas a estudantes 
do ensino secundário, no montante de 500 euros cada, 10 a estudantes 
de cursos de especialização tecnológica pós secundário, no montante de 
750 euros cada e 10 a estudantes do ensino superior, no montante de 1000 
euros cada.
É considerada condição preferencial na atribuição das Bolsas de Estudo 
o menor rendimento percapita do agregado familiar, tendo por base o 
ordenado mínimo nacional em vigor, do ano em causa.


