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5, 7 e 8 de setembro
Estabelecimentos escolares 
do Agrupamento de 
Escolas de Palmela e Escola 
Secundária de Palmela 
AÇÕES DE INFORMAÇÃO 
SObRE PLS 
– POSIÇÃO LATERAL 
DE SEGURANÇA E SbV 
– SUPORTE bÁSICO DE VIDA
Duração das sessões: 3h (1/2 dia)
Destinatários: Assistentes operacionais da área 
da educação do Agrupamento de Escolas de 
Palmela e Escola Secundária de Palmela 

6 de setembro
Auditório da Biblioteca 
Municipal do Pinhal Novo
AÇÃO DE 
SENSIbILIZAÇÃO
SObRE HIGIENE 
E SEGURANÇA ALIMENTAR
Horários das Sessões: 9h00 / 11h00 / 14h30
Destinatários: Assistentes operacionais da 
área da educação, em funções na rede escolar 
pública do concelho

8 de setembro
14h30 às 15h00

AÇÃO DE 
ESCLARECIMENTO
“REFEIÇÕES ESCOLARES: 
O QUE MUDA NO ANO LETIVO 
2022/2023” (on-line)
Destinatários: Pessoal docente e não docente 
de Agrupamentos de Escolas do concelho 

18h30 às 19h00

AÇÃO DE 
ESCLARECIMENTO
“REFEIÇÕES ESCOLARES: 
O QUE MUDA NO ANO LETIVO 
2022/2023” (on-line)
Destinatários: Encarregados de educação de 
crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo 

7, 8, 9 de setembro
Palmela, Pinhal Novo, 
Poceirão
SESSÕES DE FORMAÇÃO
SObRE IGUALDADE DE GÉNERO 
NA EDUCAÇÃO
Integrado no Plano Municipal para 
a Igualdade e Não Discriminação de 
Palmela 2021-24

Duração das sessões: 3h (1/2 dia)
Destinatários: Assistentes operacionais da 
área da educação, em funções na rede escolar 
pública do concelho



PROjETO 
APRENDER A NADAR
AbErTAS AS inSCriçõES 
ATé 12 DE SETEMbro DE 2022
Projeto municipal desenvolvido em articulação com a Palmela Desporto, E.M. e os 
Agrupamentos de Escolas. 10 aulas de adaptação ao meio aquático, por turma.
Os transportes dos alunos/as para as piscinas, sempre que necessário, são 
garantidos pelo município.

Destinatários: alunos/as do 2º ao 4º anos 
do 1º CEB, das escolas da rede pública do Concelho de Palmela
inscrições por turma: após convite municipal 
Contactos: Gabinete de Projetos Socioeducativos – T 212 336 606
decs@cm-palmela.pt



17 de setembro
15h30

Igreja Santiago, 
Castelo de Palmela
UNIV SÉNIOR DE PALMELA
CERIMÓNIA INAUGURAL 
De âmbito concelhio, a UNIV Sénior de Palmela tem 
como missão melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos de Palmela, promovendo o envelhecimento ativo e combatendo a solidão 
e o isolamento social saudável por meio da educação e formação ao longo da vida.

Participação livre e gratuita
Sede: Espaço Cidadão, Rua Hermenegildo Capelo, nº 58, 2950-234 Palmela
informações: univseniorpalmela@gmail.com
www.univseniordepalmela.pt
https://www.facebook.com/UnivSeniorPalmela/

PROjETO
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.

Destinatários: crianças do pré-escolar e alunos/as do 1º ao 12º ano de escolaridade
inscrição por turma: após convite municipal, no início do ano letivo 
Contactos: Gabinete de Projetos Socioeducativos – T 212 336 606
decs@cm-palmela.pt



28 de setembro
18h30

Largo e Cine-Teatro S. João, Palmela
MOMENTO DE CONVÍVIO
Destinatários: Comunidade educativa
inscrição: após convite municipal

4 de outubro
DIA MUNDIAL 
DO ANIMAL
AbRA A PORTA 
AOS PATUDOS 
DO CROA
(Centro de Recolha Oficial 
de Animais de Palmela)
inscrições para visita à escola: até 4 turmas
Contactos/inscrições: dsu@cm-palmela.pt
TM 935 321 049



Dia 13 de outubro 
Visita guiada à exposição
CINE-TEATRO S. jOÃO… EM EXPOSIÇÃO 
| EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO DEDICADA 
AOS 70 ANOS DE VIDA DESTE EQUIPAMENTO CULTURAL
Considerada uma das melhores casas de espetáculos fora de Lisboa e Porto, na 
década da sua abertura, o Cine-Teatro S. João continua a deslumbrar os seus 
visitantes. Este ano celebram-se sete décadas deste edifício emblemático de 
Palmela e esta exposição dá a conhecer a sua história.

Público: Comunidade Educativa 
Duração: 45 minutos
Horário: 17h00
Contactos: 212 336 640
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt



bOLSAS DE ESTUDO 
– CANDIDATURAS NO ANO LETIVO 2022/2023
Período de candidatura: 1 de outubro e 15 de novembro de 2022
Destinatários: alunas/os do ensino secundário público, incluindo o ensino artístico e especializado 
de música; de cursos de especialização tecnológica (nível V); do ensino superior de natureza pública, 
particular ou cooperativa.
requisitos: O agregado familiar tem de residir no concelho de Palmela e a situação económica 
enquadrar-se os critérios fixados em Regulamento próprio, disponível no site do Município. O 
montante a atribuir a estudantes do ensino secundário, é de 500 euros cada, a estudantes de 
cursos de especialização tecnológica, de 750 euros cada, e a estudantes do ensino superior, de 
1000 euros cada.
Candidatura: Unicamente online e através do preenchimento do formulário disponível no Portal 
de Serviços Online da Câmara Municipal de Palmela. A candidatura tem de ser acompanhada dos 
documentos referidos no artigo 10º do referido Regulamento.

APOIO 
AOS PROjETOS 
SOCIOEDUCATIVOS 
DAS ESCOLAS 
E IPSS
– CANDIDATURAS 
2022/2023
Período de Candidatura: até 15 de 
outubro de 2022
Apoio financeiro e não financeiro 
aos Projetos Socioeducativos dos 
estabelecimentos de educação e 
ensino da rede pública e solidária 
(Regulamento Municipal de Apoio aos 
Projetos Socioeducativos)
Destinatários: Estabelecimentos 
de Educação Pré-escolar da rede 
pública e solidária (Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social – IPSS) e do Ensino Básico 
e Secundário da rede pública, do 
concelho de Palmela
Candidatura: geral@cm-palmela.pt
informação: T 212 336 606 
decs@cm-palmela.pt
www.cm-palmela.pt



setembro a dezembro
WORKSHOPS 
“EDUCAÇÃO EM 
DIREITOS E CIDADANIA 
DEMOCRÁTICA”
Exploração de possíveis atividades a 
realizar em sala de aula ou na escola a 
partir de recursos “Eu Participo”:
– “A nossa cidadania em sala de aula”: 

construir regras de sala de aula com 
base na educação em direitos e 
cidadania democrática

 – “Diamante dos Direitos da Criança”: 
conhecer, priorizar e relacionar com 
vários contextos

– “Querer e precisar”: relacionar 
necessidades e direitos

– “O jardim dos Direitos”: relacionar 
necessidades das crianças e dos 
adultos e suas responsabilidades

Destinatários: corpo docente
Duração: até 2h
Horário: a partir das 17h30
Local a definir
informações/inscrições: Gabinete de 
Participação e Cidadania  |  T 212 336 600
gparticipa@cm-palmela.pt

17 e 18 de novembro
10h30 e 15h00

Auditório Municipal de Pinhal Novo
COUVE ROSA MORANGO AMARELO 
Espetáculo poético desconcertante q.b. onde se abordam questões relativas à 
identidade de género, bullying, orientação sexual, respeito pela forma única de 
cada um ser.
Integrado no projeto FANTASIARTE e no Plano Municipal para a Igualdade e 
Não Discriminação de Palmela 2021-24

Destinatários: Alunos/as do 2º CEB
Duração: 70 minutos
Inscrições limitadas
informações e inscrições: Gabinete de Projetos Socioeducativos  |  T 212 336 606
decs@cm-palmela.pt



SIMARSUL
Local a visitar: ETAR da Lagoinha
Faixa etária: > 9 anos
Nº de alunos: 1 turma
Data: 1ª quinzena de novembro

AMARSUL
Local a visitar: Ecoparque de Palmela (Aterro) 
Faixa etária: > 10 anos (ou 5º ano de 
escolaridade).
nº de alunos: 30 visitantes (1 turma)
Data: 1ª quinzena de novembro | 5as feiras 
(manhã/a partir das 9.30h | tarde/a partir das 
14.30h). 

À DESCObERTA 
DAS PLANTAS 
DA SERRA DO LOURO
Local a visitar: Serra do Louro
Destinatários: do ensino básico (1º ciclo) ao 
secundário
nº de alunos: 1 turma
Duração: 2h
Data: 2ª quinzena de novembro

À DESCObERTA 
DAS AVES DA 
RIbEIRA DE MARATECA
Local a visitar: Ribeira de Marateca, junto à 
ponte do Zambujal
Faixa etária: do ensino básico (1º ciclo) ao 
secundário
nº de alunos: 1 turma
Duração: 2h
Data: 2ª quinzena de novembro

VISITAS GUIADAS

inSCriçõES: Até 30 de setembro
Gabinete de Ambiente e Eficiência Energética  |  T 212 336 691  |  gaee@cm-palmela.pt



mais informações
www-cm-palmela.pt


