
Guia de oferta
educativa

2021-2022
EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE



2     Guia de Oferta Educativa 2021-2022

A
campanha de 

sensibilização 

“Educação 

com sentido 

é ir no sentido 

de todas/os”, 

lançada pelo Município de 

Palmela em 2020, no âmbito 

do Projeto Educativo Local, 

convida a pensar a Educação 

e a Escola como garantes da 

igualdade de direitos e de 

uma sociedade democrática, 

e sublinha a importância da 

responsabilidade individual 

e coletiva, da Educação ao 

longo da vida e do diálogo 

intergeracional na construção 

de um mundo melhor. 

 

Palmela, Cidade Educadora, 

desenvolve políticas públicas 

que, de forma transversal, 

sublinham o papel da 

Educação na resposta às 

mudanças globais e no 

cumprimento dos Objetivos 

de Desenvolvimento 

Sustentável 2030, para uma 

escola verdadeiramente 

inclusiva e transformadora, 

com oportunidades para 

todas/os. O território é, 

aqui, também, agente de 

Educação e todas as pessoas 

são, simultaneamente, 

educadoras e educáveis. 

Neste contexto, Palmela 

defende uma visão 

A EDUCAÇÃO TRANSCENDE AS PAREDES DA ESCOLA
PARA IMPREGNAR TODA A CIDADE.
In, Carta das Cidades Educadoras, Barcelona (revista em 2020)
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O Presidente da Câmara Municipal de Palmela 

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

humanista, assente 

na autorrealização, na 

transformação social e 

ecológica e em dinâmicas 

educativas e práticas 

colaborativas que potenciem 

os recursos da comunidade. 

 

Através deste Guia de Oferta 

Educativa 2021  2022, damos 

a conhecer um importante 

conjunto de recursos 

e possibilidades, que 

concorrem para dar corpo a 

esta estratégia educativa, de 

forma flexível e adaptada às 

rotinas, espaços, materiais 

e atividades letivas, e que 

valorizam o Concelho, a 

sua identidade e a rede 

de entidades parceiras. 

Perspetivam-se ações e 

projetos impulsionadores 

da igualdade, da não 

discriminação e de uma 

cidadania cada vez mais ativa 

e informada. 

Contamos com todas/os - 

docentes e não docentes, 

famílias, encarregadas/os de 

educação e alunas/os - para 

continuar a fazer caminho 

e a responder, de forma 

responsável, solidária, criativa 

e apaixonada, aos desafios 

que, hoje, se colocam à 

Escola e ao Mundo.
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OUTUBRO
QUINTA DA
INVEJOSA
- VINHOS FILIPE
PALHOÇA,
POCEIRÃO
Até 20 dezembro

EXPOSIÇÃO
DE PALMELA 
AO POCEIRÃO
- UMA VIAGEM
ARQUEOLÓGICA
Esta exposição propõe uma 
viagem de descoberta, com 
base em apenas cinco peças 
do acervo do Museu, ou pro-
venientes do concelho, que 
contam uma história, aproxi-
mando-nos de um tempo e 
modos de vida do passado: 
biface, taça campaniforme, 
ânfora, insígnia da Ordem 
de Santiago e saco de arroz. 
A viagem tem início com os 
primeiros hominídeos e as 
primitivas comunidades de 
caçadores-recoletores, que 
ocuparam e exploraram esta 
região interestuarina Tejo-Sa-
do, passando pelos romanos 
e chegando até aos dias de 
hoje.

Org.: Câmara Municipal
de Palmela

OUTUBRO
AUDITÓRIA
BIBLIOTECA MUNICI-
PAL DE PALMELA
30 outubro - 11h

WORKSHOP 
A MINHA FAMÍLIA, 
A MINHA EQUIPA! 
Como criar estilos de vida 
saudáveis, sustentáveis e 
melhorar o ambiente familiar?
O Family Alive propõe uma 
nova forma de praticar 
atividade física e ao mesmo 
tempo melhorar a saúde, 
a coesão e o bem-estar 
familiar.

Workshop dinamizado pelo
Family Alive

Destinatários: Pais e filhos (crianças dos 
6 aos 10 anos) 

Lotação: 20 participantes

Inscrições e reservas: 
decs@cm-palmela.pt

PROGRAMAÇÃO
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AULA 
DE DANÇA 

CONTEMPORÂ-
NEA

Público-alvo:
2º, 3º ciclo e secundário 

SEMANA(S)
DA DANÇA

NOVEMBRO 
15 a 19 Nov.
10h30 e 14h00
CINE-TEATRO S.JOÃO
(Lotação por sessão 200 pessoas)

23 a 26 Nov.
10h30h e 14h00
AUDITÓRIO
MUNICIPAL
DE PINHAL NOVO
(Lotação por sessão 150 pessoas)

ESPETÁCULO 
“PÉ ANTE PÉ “
Lotação por sessão 200 pessoas 

Público-alvo:
Pré-escolar e 1º ciclo 

Participação gratuita mediante reserva 
até ao dia 31 de outubro

NOVEMBRO
A JANEIRO
ONLINE
29 novembro a 17 janeiro

ESPETÁCULO
E OFICINA 
“PÉ ANTE PÉ “
Público-alvo:
Pré-escolar e 1º ciclo 

NOVEMBRO
ONLINE
22 a 26  Novembro

6 NOVEMBRO
10h - 13h e 14h - 17h

WORKSHOP 
COM EXPRESSÃO 
E CORAÇÃO, UMA 
HISTÓRIA NA MÃO
Dinamizado pela formadora 
Elsa Serra – Associação 
Histórias Desenhadas

Explorar a arte de trabalhar
a expressão da leitura em
voz alta e a sua interpretação 
dos livros ilustrados, a 
expetativa, a técnica, a 
sabedoria, a imaginação,
a relação com a história
e com os ouvintes.

Duração: 6 horas

N.º máximas de 20 participantes

Destinatários: Comunidade educativa
e comunidade em geral  

Informações e Inscrições: 
bibliotecas@cm-palmela.pt

Org.: Câmara Municipal de Palmela

Colaboração: Grupo das Bibliotecas 
Escolares do Concelho de Palmela

AULA DE DANÇA 
CONTEMPORÂNEA
Público-alvo:
2º, 3º ciclo e secundário 

ATÉ JANEIRO
ONLINE 
Entrega até 21 jan. 2022 

CONCURSO
A VOLTA DA DANÇA
As crianças são desafiadas 
a darem continuidade ao 
espectáculo assistido e 
realizarem trabalhos sobre
o tema.
Destinatários: (pré escolar e  1º ciclo)

NOVEMBRO
CINE-TEATRO
S.JOÃO
2, 4, 9, 11 e 12 Novembro
18h às 20h 

FORMAÇÃO 
“CRIAÇÃO
E APRESENTAÇÃO 
DE UM OBJECTO 
ARTÍSTICO”
Monitor: Sofia Belchior
Duração: 10 horas
Público-alvo: Educadores e 
professores do Concelho de Palmela
Lotação: máx. 15 participantes 
Informações e reservas: 
decs@cm-palmela.pt
Org.: 
Passos e Compassos

Informações e reservas:: 
decs@cm-palmela.pt
Org.: Câmara Municipal de Palmela
com Passos e Compassos
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2º TRIMESTRE 
2022
E-LEARNING

EDUCAÇÃO EM
DIREITOS DA CRIANÇA
E CIDADANIA
DEMOCRÁTICA
NA ESCOLA 
E-learning, sessões síncronas 
e assíncronas, articulando os 
conteúdos com o trabalho 
autónomo e cooperativo de 
cada formando/a.

Modalidade: Curso de 
Formação (25h); acreditada 
como formação na área da D 
- Área de Formação Pessoal 
e Deontológica - Educação 
para a Cidadania (D13) 
Destinatários: docentes 
(pré-escolar ao 3.º CEB do 
concelho de Palmela)

Formadoras: Catarina Tomás e Cristina 
Correia 
Contactos: Gabinete de Participação
e Cidadania – 212 336 600
gparticipa@cm-palmela.pt
Org.: Câmara Municipal de Palmela e 
Escola Superior de Educação de Lisboa

NOVEMBRO
DEZEMBRO
E-LEARNING  
26 novembro a
14 dezembro

AÇÃO DE
FORMAÇÃO
GÉNERO
IGUALDADE
E CIDADANIA
Tem como objetivo dotar os/
as docentes de ferramentas 
didático-pedagógicas que 
lhes permitam desenvolver 
práticas promotoras da 
Igualdade de Género e da 
eliminação de estereótipos 
de género, enquanto 
estratégia essencial para a 
mudança de mentalidades e 
atitudes em contexto escolar.

Destinatários: Docentes da educação 
pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário, e a docentes de educação 
especial
Total de Participantes:
Mínimo 15 - máximo 20
Duração: 25 horas 
Modalidade: E-learning
Sessões Síncronas 
Formadora: Ana Isabel da Silva Paixão

Ação de formação promovida pela 
Questão de Igualdade – Associação 
para a Inovação Social, e creditada 
pelo Conselho Científico-Pedagógico 
da Formação Contínua, sendo o Centro 
de Formação de Escolas António Sérgio 
a entidade formadora responsável pela 
sua certificação (Registo de Acreditação: 
CCPFC/ACC-105741/19).

Inscrições: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdUe66Jpy3R26lu-
P_6FRbCLOwcY4rbF8CavnZki9rrLpR-
S5_g/viewform

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:
Informações: https://www.
cmpalmela.pt/balcaounico/re-
gulamentos?folders_list_17_fol-
der_id=237 
ou decs@cm-palmela.pt

RECURSOS



Guia de Oferta Educativa 2021-2022     7

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

Informações e Inscrições: 
decs@cm-palmela.pt

KIDS GUERNICA
O Kid’s Guernica regressa 
às escolas de Palmela e 
da região no ano letivo 
2021/2022. A 8.ª edição 
tem como tema “Desenhar 
a Paz e Pintar a Igualdade”.
Promovido pela AMRS - 
Associação de Municípios 
da Região de Setúbal 
e pelos municípios 
associados, este projeto 
pretende difundir os 
valores da liberdade, 
igualdade e paz e é 
dirigido às/aos alunas/
os dos 2.º e 3.º ciclos do 
Ensino Básico e Secundário 
das escolas da rede 
pública destes concelhos.

Informações e Inscrições: 

https://kidsguernica.amrs.pt

EDUCAÇÃO
PELA ARTE

EDUCAÇÃO
PELA ARTE

AMBIENTE

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

https://escolaazul.pt
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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.

Mais recursos educativos 
no âmbito desta área de 
intervenção: https://www.
cm-palmela.pt/viver/
ambiente/zonas-protegidas

4ª EDIÇÃO DO 
PROGRAMA 
ECOVALOR  
O programa Ecovalor tem 
como objetivo promover 
boas práticas ambientais 
em estabelecimentos de 
educação e ensino em todo 
o país, premiando aquelas 
que apresentam melhor 
desempenho na reciclagem 
das suas embalagens usadas.

O programa Ecovalor oferece 
a toda a comunidade 
educativa (alunos, 
professores, auxiliares e 
famílias), um conjunto de 
atividades que promovem 
uma maior informação

sobre as vantagens das 
boas práticas ambientais 
no âmbito da valorização 
dos resíduos urbanos, 
motivando, através do 
contacto direto, alterações 
de comportamentos que 
permitam melhorar o 
desempenho ambiental dos 
municípios.

A Amarsul disponibiliza 
equipamentos para 
a deposição seletiva, 
nomeadamente, ecobags 
para as salas de aula, 
suportes metálicos e sacos 
para as zonas exteriores do 
recinto escolar, bem como 
formação.
O programa Ecovalor

distingue os 
estabelecimentos de ensino 
e instituições que separam 
maiores quantidades de 
resíduos em 3 concursos. 

Informações e inscrições:
 https://www.amarsul.pt/ 
comunicacao@amarsul.pt
Org.: Amarsul

AMBIENTE

https://www.cm-palmela.pt/pages/1717?news_id=7116
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PLANO
MUNICIPAL
DE PROMOÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO
INFANTIL
E JUVENIL  
a deposição seletiva, 
Com o objectivo de 
apoiar as instituições 
no desenvolvimento da 
cidadania democrática 
assente numa educação 
em direitos junto das 
crianças e jovens que 
acolhe, destacamos este 
ano letivo:

FORMAÇÃO PARA O 
CORPO DOCENTE 
Educação em Direitos 
da Criança e Cidadania 
Democrática na Escola (25 
horas), no 2º período (data 
ainda a definir)

AÇÕES DE 
SENSIBILIZAÇÃO E DE (IN)
FORMAÇÃO para crianças, 
jovens e para o corpo 
docente sobre a convenção 
sobre os direitos da criança, 
declaração universal dos 
direitos humanos, objetivos 
de desenvolvimento 
sustentavél e cidadania 
democrática. 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

BLOGUE “EU PARTICIPO, 
E TU?” onde estão 
disponibilizados vários 
recursos educativos e 
materiais informativos 
(SABER +), NOTICIAS 
sobre o que as crianças 
e jovens deste concelho 
andam a fazer em prol 
dos direitos de todas/os 
nós e da sustentabilidade 
do planeta e DESAFIOS 
“EU PARTICIPO” para 
celebrar datas especiais 
e para provocar reflexões 
e mudanças na nossa 
cidadania 

RECURSOS EDUCATIVOS E 
MATERIAIS INFORMATIVOS  
(disponíveis on-line) dos 
quais destacamos: 

www.cm-palmela.pt – Participação 
e Cidadania

https://jornaleuparticipo.wixsite.
com/blogue
Blogue “Eu Participo, e tu?”

Contactos: Gabinete de Participação
e Cidadania – 212 336 600 
gparticipa@cm-palmela.pt

PARTICIPAÇÃO
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HERÓIS
DA FRUTA  
Heróis que se divertem 
a comer alimentos com 
superpoderes. 
Heróis da Fruta® é uma 
marca registada pela APCOI 
- Associação Portuguesa 
Contra a Obesidade Infantil 
para dar nome ao seu 
programa nacional de 
combate à má nutrição 
infantil.
Desde 2011 quase meio 
milhão de crianças 
participantes já melhorou 
os hábitos alimentares 
através do método Heróis 
da Fruta®. Este método 
combina materiais 
educativos protagonizados 
por um grupo inspirador de 
personagens-modelo que 
ganham «superpoderes» 
através da ingestão de 
alimentos saudáveis e 
técnicas de educação não-
formal como storytelling ou 
gamification.

Informações:
https://www.heroisdafruta.com/

 Ou já pensaste neste 
tema, mas não conheces 
as alternativas mais 
sustentáveis, económicas 
e seguras que existem? O 
Green. ajuda-te!
Num estilo de Educação 
Pelos Pares (peer teaching), 
formadores capacitados do 
ensino superior sensibilizam 
e ensinam a população 
jovem acerca desta temática, 
empoderando-a desde 
cedo. Além do momento 
didático, são desenvolvidos 
jogos de interação ao 
longo das sessões, que 
fomentam a interação entre 
os participantes, bem como 
esclarecidas todas as dúvidas 
que surjam, num ambiente 
descontraído.

Ações de sensibilização dirigidas a 
jovens, em contexto escolar.

Destinatários: turmas 2.º e 3.º ciclos do 
Ensino Básico e do Ensino Secundário.

Para marcação de ações de 
sensibilização, esclarecimentos e 
informações adicionais, 
contactar:
green.periodproject@gmail.com

Facebook: Green.period Project 
Instagram: green.period 
Linkedin: Green.Period

CAMPANHA
VAMOS FALAR 
A campanha nacional 
de promoção da saúde 
mental Vamos Falar teve 
início, no concelho de 
Palmela, a 30 de julho de 
2021. Reduzir o estigma e 
promover o conhecimento 
sobre a saúde mental são 
os objetivos centrais desta 
campanha, que aposta 
no esclarecimento e na 
sensibilização da população 
em geral, para a importância 
da abordagem da temática 
na promoção do bem-estar 
individual e de grupo e na 
defesa dos direitos humanos 
das pessoas com problemas 
de saúde mental.

Informações:
https://www.vamosfalar.org 

A GREEN PERIOD 
FOR ALL WOMEN 
- SUSTENTÁVEL 
PARA A TERRA E 
PARA AS FAMÍLIAS  
Projeto de educação 
sobre Produtos Menstruais 
Reutilizáveis.
Já pensaste se seria possível 
teres uma menstruação 
mais sustentável, mas não 
encontras um produto que se 
adapte a ti? 

SAÚDE

SAÚDE
E AMBIENTE
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SERVIÇO 
EDUCATIVO DO 
MUSEU E DA 
BIBLIOTECA DO 
MUNICÍPIO DE 
PALMELA 

Do programa pedagógico 
disponível para 2021/22, 
destacamos as seguintes 
ações, destinadas 
às educadoras/es; 
professoras/es e outros 
agentes educativos:  

Visita orientada à 
exposição itinerante 
«De Palmela ao 
Poceirão – uma viagem 
arqueológica», neste 
momento na Quinta da 
Invejosa  –  vinhos Filipe 
Palhoça, em Poceirão. 
Esta visita pode acontecer 
após o percurso «Jardim 
de vinhas» ou realizada 
unicamente a visita. 

Visita ao museu A Estação

Visita à exposição 
temporária 

«Hermenegildo Capelo. 
Naturalista»

CADERNO DE
PROJETOS
E RECURSOS
EDUCATIVOS 
AMRS  
A Associação de 
Municípios da Região de 
Setúbal desenvolve um 
conjunto de projetos e 
recursos educativos, que 
se criam na relação com 
os Municípios Associados 
e com a Comunidade 
Educativa. 

Consultar o Caderno em:
https://www.amrs.pt/projetos/
caderno-de-projetos-e-recursos-
educativos

Visita à exposição 
temporária «Instrumentos 
do Mundo», no Museu da 
Musica Mecânica
(até dia 28 de outubro)

Apresentação dos novos 
recursos pedagógicos 
- filme sobre o Castelo de 
Palmela e Jogo Educativo 
digital sobre Hermenegildo 
Capelo, nas sedes de 
agrupamento e Escolas 
Secundárias

Momentos formativos: 
contadores de histórias 
(6 de novembro) e Leitura 
em voz alta I e II, para 
educadoras/es; 
professoras/es, outros 
agentes educativos e equipa 
de Serviço Educativo do 
Museu e Biblioteca. 

N.º mínimo de inscrições: 15 
N.º máximo de inscrições: 30
(meses de outubro a dezembro, ainda 
sem datas definidas)

Conheça o programa pedagógico na 
íntegra ao aceder aqui: https://tinyurl.
com/zksrmf7c

Informações e inscrições: patrimonio.
cultural@cm-palmela.pt | 212336640
Frequência gratuita 

Org.: Câmara Municipal de Palmela 



Informações:
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Departamento de Educação e Coesão Social
tel.: 21 233 66 06

decs@cm-palmela.pt

Município de Todas as Idades


