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 “A Educação 
em valores 

e direitos 
humanos é 

mais urgente 
do que 

nunca, para 
dar sentido, 

incentivar, 
traçar 

um rumo 
democrático”.

In Carta das Cidades Educadoras,
2020
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Editorial

A Educação é um direito humano básico, consa-
grado na Convenção dos Direitos da Criança, pro-
clamada há 30 anos na Carta das Nações Unidas. 
Palmela, Município Educador, assume o território 
como um amplo espaço educador e o seu Projeto 
Educativo Local/PEL como um processo participa-
do, transversal e integrado, que promove as boas 
práticas e os recursos disponíveis, colocando a/o 
cidadã/ão no centro da ação municipal.
Num momento de grandes desafios, onde questões 
como as alterações climáticas, as migrações e as 
guerras económicas constituem fortes ameaças à 
estabilidade e ao futuro do planeta, a Educação é, 
mais do que nunca, o principal caminho para a Paz 
e para a formação de cidadãs/ãos que exerçam 
plenamente os seus direitos e deveres de Cidada-
nia. Importa preparar plenamente a criança para 
viver um percurso individual e coletivo na socieda-
de e ser educada por e com valores, num espírito de 
tolerância, liberdade e solidariedade.
Com responsabilidade, o Município de Palmela re-
conhece o papel dos governos locais, bem como das 
organizações e das pessoas para uma ação trans-
formadora e permanente, que nos permita sonhar 
e construir um novo mundo. Um mundo onde a feli-
cidade seja uma prioridade e toda a Vida seja valo-
rizada e protegida.

Neste contexto, a Educação deve assentar numa 
visão holística e transformadora da ação educati-
va, abordar conteúdos e resultados de pedagogia 
e ambientes de aprendizagem e apelar ao trabalho 
colaborativo, como condição indispensável para a 
inclusão, para as oportunidades da Educação ao 
longo da vida, como preconizam os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Este processo de construção e de adaptação con-
tínua a uma nova realidade exige uma transfor-
mação nos estilos de vida e nos modos de pensar e 
agir. O Município de Palmela acredita que o cami-
nho passa, em grande medida, pelo estreitamento 
dos laços entre a Escola e a Comunidade.

O Caderno de Recursos Educativos que aqui apre-
sentamos elenca um conjunto de meios e projetos 
ao dispor da comunidade educativa, sublinhando 
a importância de multiplicar as oportunidades de 
aprendizagem e tendo sempre presentes a iden-
tidade local e a pluralidade de contextos, práticas 
e metodologias, fundamentais para o empodera-
mento das/os docentes e educadoras/es, alunas/
os, encarregadas/os de educação e famílias. Espe-
ramos que este Caderno de Recursos Educativos 
possa constituir-se como um excelente contributo 
para o vosso trabalho, ao longo do próximo ano. 

Votos de um excelente ano letivo e de que o ensi-
no/aprendizagem, em Palmela, seja sempre um ato 
feliz!

Álvaro Manuel Balseiro Amaro
Presidente da Câmara Municipal de Palmela

Caderno de Recursos Educativos  Edição 2022



O Projeto Educativo Local de Palmela (PEL), tem como Missão 
construir um compromisso educativo com toda a comunidade 
que reforce a Educação ao longo da vida como um processo 
participado, transversal e integrado e que otimiza as boas prá-
ticas e recursos do território de Palmela.
O direito a uma cidade educadora é considerado como uma ex-
tensão efetiva do direito fundamental à educação e garantia 
dos princípios de Igualdade entre todas as pessoas, de justiça 
social e de equilíbrio territorial e o Projeto Educativo Local (PEL) 
é o elemento unificador e orientador da política educativa e do 
reforço da educação de qualidade, eixo prioritário e transversal 
da ação municipal e objetivo (ODS 4), da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.

In Projeto Educativo Local, Palmela 
2020

O projeto 
educativo 

local, 
Palmela
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O Caderno de Recursos Educativos

A evolução social e tecnológica da sociedade atual apela à necessidade de adaptação 
constante. Os exigentes desafios destes tempos requerem o desenvolvimento de litera-
cias múltiplas, alicerces para aprender e continuar a aprender ao longo da vida, onde o 
pensamento crítico e a criatividade são competências fundamentais para responder às 
imprevisibilidades resultantes da evolução do conhecimento e do mundo. 

Palmela, Município Educador e Território de Convivência, assimila a comunidade como 
lugar de crescimento, vivência inclusiva e saudável e como o espaço onde se estabe-
lecem autênticas relações sociais, se partilha o conhecimento, se fomenta o diálogo, a 
participação e a experiência. É neste contexto que o Município disponibiliza à comuni-
dade educativa os recursos e projetos locais, tornando-os acessíveis a todos/as poten-
ciando o acesso a uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens.

O Caderno de Recursos Educativos é um instrumento do Projeto Educativo Local que co-
loca ao serviço das escolas e outras entidades educativas um conjunto de recursos que 
potenciam e valorizam a componente informal da educação e promovem estímulos mo-
tivacionais para o processo de ensino-aprendizagem e o envolvimento na comunidade. 
Acreditamos que os diferentes recursos proporcionam aos/ás alunos/as oportunidades 
de desenvolvimento de competências e de valores, indispensáveis para o exercício de 
uma cidadania plena, ativa e criativa na sociedade da informação e do conhecimento.

Os projetos disponibilizados no Caderno de Recursos Educativos em complementarida-
de e articulação com o Regulamento Municipal de Apoio aos Projetos Socioeducativos 
enquadram os apoios municipais aos projetos socioeducativos dos estabelecimentos de 
educação da rede pública e solidária.   

Organizado por áreas: Ambiente, Animação do Livro e da Leitura, Cidadania e Partici-
pação, Desporto e Saúde, Educação pela Arte, Património e Segurança, o Caderno de 
Recursos Educativos oferece recursos técnicos, logísticos e materiais do pré-escolar ao 
12.º ano.

???????????
??????????
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Ambiente



Compostagem na Escola
Projeto de sensibilização a crianças e jovens/alunas/os, pro-
fessoras/es e colaboradoras/es da escola para a importância 
da preservação do ambiente e da aplicação dos princípios da 
Economia Circular, concretamente na vertente da valorização 
dos resíduos orgânicos através da regra dos “5 R’s” (Repensar/
Recusar/Reduzir/Reutilizar/Reciclar), bem como da conserva-
ção do solo, pela utilização de fertilizantes naturais. Do projeto 
fazem parte sessões de sensibilização, oficinas de construção 
de compostores com materiais reutilizados e acompanhamento 
do processo de Compostagem. 

Recursos: Apoio técnico e documentação
Destinatários: Alunas/os, docentes e não docentes das escolas dos 1.º, 2.º 
e 3.º ciclos e ensino secundário 

5 R’s
Nome atribuído ao conjunto de ações de sensibilização, no âm-
bito da aplicação da regra dos 5 R’s (Repensar/Recusar/Re-
duzir/Reutilizar/Reciclar) e dos princípios da Economia Circular, 
para alunas/os, professoras/es e colaboradoras/es das escolas 
do concelho. Foca-se na necessidade de redução da quanti-
dade de resíduos produzidos, da promoção da sua separação 
para reutilização, reciclagem e encaminhamento para trata-
mento; criando simultaneamente estratégias para prevenir e 
melhor gerir os resíduos.

Atividades: Ações de sensibilização e de limpeza/recolha seletiva nas 
escolas
Recursos: Apoio técnico; fichas de apoio à caracterização do problema do 
abandono dos resíduos, com pistas para a construção de soluções; apoio 
material (luvas e sacos de cores diferentes para recolha diferenciada) 
Destinatários: Escolas do Ensino Básico e Secundário 

12
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Sessões de Sensibilização 
sobre Ação Climática
Estas sessões pretendem enquadrar, informar e/ou esclarecer 
as/os alunas/os sobre a Ação Climática nas suas vertentes de 
Adaptação Climática (como preparar-nos para os impactos cli-
máticos) e Mitigação Climática (eficiência energética, mobilida-
de sustentável e sumidouros de carbono – ex: matas)

Recursos: Apoio técnico
Destinatários: Alunas/os, docentes e não docentes das Escolas do 
Concelho de 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

Percursos Pedestres 
– À Descoberta da Natureza 
e Biodiversidade
Conhecer, através de caminhadas e fichas de desafios, duas 
áreas naturais emblemáticas do concelho: o Parque Natural da 
Arrábida e envolvente próxima e a Reserva Natural do Estuário 
do Sado. Mantendo a preservação do ambiente como «pano de 
fundo», os percursos permitem uma aprendizagem pelo con-
tacto direto com a natureza e biodiversidade e fomentam o co-
nhecimento e apreço pelo património natural local. São três os 
locais que propomos descobrir:

“À DESCOBERTA DAS PLANTAS 
DA SERRA DO LOURO”
As plantas são um dos maiores valores naturais de toda a Arrá-
bida, cuja flora conta com mais de 1450 espécies identificadas. 
Muitas dessas espécies podem ser encontradas na Serra do 
Louro. Através da exploração de um guião contendo alguns dos 
exemplares presentes, os alunos são convidados a descobrir 
essa riqueza. Com início na Rua Helena Cardoso 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). 

13
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“À DESCOBERTA DAS AVES 
DA RIBEIRA de MARATECA”
Junto da Reserva Natural do Estuário de Sado, iremos partir 
à descoberta de uma área natural porventura menos conheci-
da no nosso Concelho, a Ribeira da Marateca. Com o auxílio de 
telescópio terrestre, binóculos e fichas de identificação iremos 
explorar uma das vertentes mais ricas da biodiversidade deste 
local, a avifauna.

PEDIPAPER “SOBRAL DE QUINTA DO ANJO” 
– Um ecossistema a descobrir
Num local onde a natureza entra pela Aldeia, podem ser encon-
tradas várias espécies de flora que existem no Parque Natural 
da Arrábida (logo ali ao lado). A atividade desenvolve-se sob o 
formato de pedipaper com tarefas e ações simples para melhor 
conhecer e preservar os valores deste espaço.

Atividades: Percursos pedestres nas zonas de interesse ecológico do 
concelho
Recursos: enquadramento técnico e pedagógico; guiões; material de 
campo para observação
Destinatários: Escolas do Ensino Básico ao Secundário
Observações: É necessário o acompanhamento de um professor ou 
auxiliar por cada 10 alunos 

PEDIPAPER com Energia
Sensibilizar os mais jovens e suas famílias para a importância 
da eficiência energética e de métodos sustentáveis e limpos de 
produção de energia, além de alertar para a importância de 
preservar os recursos naturais, é o que se pretende com este 
desafio.
A assinalar o Dia Nacional da Energia (29 de maio) o ‘Pedipaper 
com Energia’ está disponível, para download, nas plataformas 
digitais do município - https://www.cm-palmela.pt/viver/am-
biente/energia-sustentavel

Contactos: Gabinete de Ambiente e Eficiência energética 
T 212 336 691 | GAEE@cm-palmela.pt
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ENA – Agência de Energia 
e Ambiente da Arrábida

PROJETO MALETAS DA SUSTENTABILIDADE
As Maletas da Sustentabilidade são um recurso pedagó-
gico constituído por um conjunto de ferramentas (físicas e 
virtuais) que permitem trabalhar com crianças e jovens os 
temas chave necessários à transição para a sustentabilida-
de. A ideia subjacente às maletas é a de preparar os seus 
utilizadores para uma viagem de transição entre o atual 
modelo de exploração dos recursos e o equilíbrio entre os 
diversos modos de atuação e interação com a natureza. Vi-
sam contribuir para a promoção da literacia energética e 
ambiental, abordando temáticas relacionados com o clima, 
a eficiência energética, a mobilidade sustentável, o consu-
mo, a economia circular, o oceano e o património natural. 

Destinatários: População escolar (pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos)
Inscrição/Informação: As maletas físicas são disponibilizadas através 
da Rede de Bibliotecas Escolares, por intermédio dos professores 
bibliotecários; e as maletas virtuais estão disponíveis em  
www.maletas.ena.com.pt

A ENA disponibiliza Maletas da Sustentabilidade sobre quatro 
temáticas distintas, adaptadas a três faixas etárias (pré-esco-
lar, 1º ciclo, 2º e 3º ciclo):

•  Maleta Pegada de Carbono: com materiais pedagógi-
cos sobre o eixo temático “Descarbonizar a Sociedade” e 
que inclui temas relacionados com a eficiência energética, 
a mobilidade sustentável e as alterações climáticas;

15
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•  Maleta Desperdício Zero: com materiais pedagógicos 
sobre o eixo temático “Tornar a Economia Circular”, e que 
inclui temas relacionados com o consumo sustentável, o 
uso eficiente de recursos e a valorização dos resíduos; 
•  Maleta Arrábida Serra e Mar: com materiais pedagó-
gicos que abordam o eixo temático “Valorizar o Território”, 
e que inclui temas relacionados com o oceano, a biodi-
versidade, os serviços dos ecossistemas e o património 
natural da Arrábida.
•  Maleta Água para Todos, tem por objetivo geral contri-
buir para a promoção da eficiência hídrica e para a adoção 
de práticas mais sustentáveis no uso eficiente da água, 
com especial enfoque para a redução dos consumos. Os 
seus conteúdos pretendem dotar a população escolar e a 
comunidade em geral de novos conhecimentos que visem 
a mudança de comportamentos, promovendo um diálogo 
aberto, crítico e reflexivo sobre os novos desafios associa-
dos à valorização do recurso água. Aborda as seguintes 
temáticas: A Água no Planeta, os Desafios relacionados 
com a Água e o Uso Eficiente da Água.

A estratégia de educação utilizada no projeto das Maletas da 
Sustentabilidade assenta na “gamificação” do conhecimento 
como forma de induzir as crianças e jovens a atingir um objeti-
vo. Como tal, promove o interesse, a participação, o desenvolvi-
mento da criatividade e da autonomia, a promoção do diálogo 
e a resolução de situações emblemáticas. O conteúdo das ma-
letas da sustentabilidade inclui fichas de atividades para pro-
fessores e alunos (preparadas para o interior e exterior) e diver-
sos jogos pedagógicos, diferenciados por tema e faixa etária. O 
projeto conta ainda com uma mascote – o polvo Ribas.

16
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Recursos Extra 
das Maletas da Sustentabilidade

Jogo Gigante “As Metas do Planeta” 
Este é um jogo de chão para crianças e jovens sobre os 17 Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). O jogo Metas 
do Planeta procura ajudar os jovens a familiarizar-se com esta 
agenda transformadora para o nosso planeta. Este é um recur-
so pedagógico que visa alertar para uma necessária transição 
entre o atual modelo de exploração dos recursos da Terra e no-
vos modos de atuação e interação com a natureza.  As pergun-
tas que constituem o jogo referem-se aos 17 ODS’s e à Agenda 
2030 como elemento fundamental para o nosso futuro. O ob-
jetivo principal do jogo é ajudar crianças e jovens a perceber, de 
uma forma divertida e simples, o impacto que os ODS’s podem 
ter nas suas vidas e como podem contribuir para a sua concre-
tização até 2030. O jogo potenciará o debate sobre os grandes 
temas mundiais contribuindo assim para aumentar a consciên-
cia global sobre os temas prioritários da atualidade.

Jogo Gigante “Missão Sustentabilidade”
É um jogo de chão para crianças e jovens. Pode ser jogado com 
uma abordagem a dois temas distintos:

Missão Água – sobre o uso eficiente da água. O jogo real-
ça o papel dos jovens na gestão eficiente deste recurso. O 
jogo surge como uma ferramenta de educação ambien-
tal que procura responder à seguinte questão: como viver 
numa sociedade que valoriza a água como um recurso de 
uma importância inigualável?

17
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Concurso Escolar “Água para Todos”
Visa promover a eficiência hídrica na escola bem como a sen-
sibilização da comunidade escolar para a adoção de práticas e 
comportamentos mais sustentáveis no uso eficiente da água.
Destinado ao 2º e 3º Ciclos, o concurso visa premiar a orga-
nização de uma Campanha de Promoção do Uso Eficiente da 
Água na escola que envolva professores, alunos e famílias e que 
se traduza na alteração de comportamentos e na redução do 
desperdício e/ou consumo.
As escolas premiadas recebem redutores de caudal para re-
duzir o consumo de água na escola, e um espetáculo de teatro 
subordinado ao tema da Água.

Livro Infantil e Teatro de Fantoches 
– “Aguarela”
Aguarela é um livro infantil que fala sobre a importância de 
poupar água, conta a história de uma menina muito esquecida, 
que gasta muita água no seu dia-a-dia. Ela adora pintar e a 
sua cor favorita é o azul. Mas um dia descobre que o céu e o mar 
perderam a cor... O texto é da responsabilidade do autor Pedro 
Soromenho e a ilustração do ilustrador César Peixoto.

Mapa das Alterações Climáticas 
no território Arrábida
Ferramenta pedagógica apelativa e eficaz que permite ao cor-
po docente trabalhar com as/os alunas/os as questões relacio-
nadas com as alterações climáticas e a necessidade de adap-
tação do território e da comunidade para que se torne mais 
resiliente face aos desafios climáticos.
Constituído por um mapa ilustrado do Território Arrábida onde 
são mostrados os perigos, vulnerabilidades e riscos associados 
às alterações climáticas, bem como a necessidade de tornar o 
território mais resiliente. 
Visa contribuir para a promoção da literacia ambiental, permi-
tindo trabalhar com crianças e jovens temáticas relacionadas 
com as alterações climáticas e as medidas de adaptação no 
Território Arrábida.
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A estratégia de educação utilizada assenta na “gamificação” 
do conhecimento como forma de induzir as crianças e jovens 
a atingir um objetivo. Como tal, promove o interesse, a parti-
cipação, o desenvolvimento da criatividade e da autonomia, a 
promoção do diálogo e a resolução de situações emblemáticas.

O Mapa das Alterações Climáticas no território Arrábida é um recurso 
 pedagógico totalmente gratuito, criado com o apoio do Mecanismo Finan-
ceiro EEA Grants aos Estados-Membros da União Europeia com o objetivo 
de reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa e reforçar as 
relações bilaterais entre estes três países e os países beneficiários.

Recursos
•  Mapa físico (a expor nas escolas) com código QR de 
 ligação a conteúdos sobre a temática das alterações 
 climáticas e aos planos locais de adaptação;
•  Mapa digital (para trabalhar com a turma) com ima-
gens interativas e informação sobre os diferentes peri-
gos climáticos no território, as medidas de adaptação e 
conteúdos gamificados (quiz e jogos pedagógicos, entre 
outros).

Os mapas físicos serão disponibilizados às escolas que assim o 
solicitem e os mapas digitais estarão disponíveis em 
http://plaac.ena.com.pt/

Destinatários: população escolar (3º ciclo e secundário)
Contactos: ENA – T 265 546 194
Fábio Cardona fabio.cardona@ena.com.pt
Isabel Rodríguez isabel.rodriguez@ena.com.pt 
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Escola Azul
A Escola Azul é um programa educativo do Ministério da Econo-
mia e Mar que tem como missão promover a Literacia do Ocea-
no na comunidade escolar e criar gerações mais responsáveis 
e participativas, que contribuam para a sustentabilidade do 
Oceano.
A educação em literacia do mar tem um papel fundamental 
como processo educativo, integral e interdisciplinar, que enca-
ra o ambiente como um todo, e procura envolver toda a comu-
nidade na identificação e resolução de problemas, através da 
aquisição de conhecimentos, valores, atitudes e capacidades, a 
tomada de decisões e a participação ativa e organizada.
Em 2020, o Município de Palmela aderiu ao programa nacio-
nal Escola Azul reconhecendo que a cooperação institucional é 
uma mais-valia para a promoção da literacia do oceano atra-
vés do desenvolvimento de objetivos comuns e que a adoção de 
uma atitude consciente perante o meio que nos rodeia depen-
de, grandemente, do conhecimento e informação a que temos 
acesso.

Destinatários: Comunidade educativa
Contactos: www.escolaazul.pt
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Serviço 
Educativo 
do Museu 
e Biblioteca



As escolas e IPSS (valências Pré-escolar) da rede pública do 
concelho de Palmela beneficiam pelo menos de um transporte 
municipal, por turma e ano letivo, para as atividades que cons-
tam neste programa.  A animação de Natal e a Feira do Livro 
incluem transporte. 

Contactos: Museu Municipal de Palmela – T 212 336 640 
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt 
Biblioteca Municipal de Palmela – Ts 212 336 632 / 212 336 633 
bibliotecas@cm-palmela.pt 
Observações: As atividades assinaladas com (*) são orientadas pela 
Equipa de Serviço Educativo do Museu e Biblioteca, mediante marcação.

MUSEU MUNICIPAL DE PALMELA
Educação Patrimonial
Cine-teatro São João... em exposição*
Exposição dedicada aos 70 anos de vida deste equipamento 
cultural. 
Visitas orientadas | Visitas-oficina
Cine-teatro São João, Palmela
Duração: até 2h
Destinatários: Ensino Básico e Secundário | Público em geral 

Balmalla hisn al-rábita. Palmela, 
um castelo na Arrábida*
Exposição Temporária dedicada ao Castelo de Palmela, uma 
fortificação de origem Omíada (séc. VIII) e lugar de vivências 
muçulmanas e cristãs. 
Espaço Cidadão, Palmela
Duração: 45 min.
Destinatários: 3. º ciclo e Ensino Secundário | Público em geral 
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Museu - A Estação*
O Museu – A Estação, localizado no edifício da antiga estação 
ferroviária de Pinhal Novo, apresenta uma exposição que subli-
nha as memórias locais e a investigação historiográfica sobre 
as linhas férreas que se cruzam neste território.
Duração: até 2h
Destinatários: Ensino Básico e Secundário | Público em geral 

Enigmas em Viagem (Pinhal Novo)*
Visita-jogo com o intuito de dar a conhecer o património local, 
realçando a importância de José Maria dos Santos e da ferro-
via como fatores impulsionadores para o desenvolvimento da 
freguesia de Pinhal Novo. As pistas, ao longo do percurso, dão 
a conhecer a história de Pinhal Novo e convidam a olhar o pa-
trimónio da vila.
Pinhal Novo
Duração: 2h
Destinatários: Ensino Básico (a partir do 3º ano)
Calendário: de 3ª a 6ª feira

Visita Encenada ao Castelo de Palmela*
Visita animada por personagens representativas da história do 
Castelo.
Castelo de Palmela
Duração: até 2h
Destinatários: Ensino Básico (a partir do 4º ano) e Secundário | Público em 
geral
Calendário: de 3ª a 6ª feira

Era uma vez... um castelo*
O imaginário infantil apela a viagens por sítios encantadores.
Através das palavras, dos sons e das sombras, propomos uma 
viagem ao universo da fantasia. 
Era uma vez um castelo… em sombras chinesas!
Castelo de Palmela
Duração: até 1h
Destinatários: Educação Pré–Escolar
Calendário: de 3ª a 6ª feira (janeiro a março)
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Rota dos três castelos – visita
«Terras da moura encantada»
O Castelo de Palmela, situado no ponto mais alto da região, 
tem mais de 10 séculos de existência e muitas histórias para 
nos contar. Fazem também parte desta visita os Castelos de 
Sesimbra e de Alcácer do Sal.
Orientação: Serviços Educativos dos 3 Castelos
Duração: 9h às 18h | Castelo de Palmela, Castelo de Sesimbra, Castelo de 
Alcácer do Sal
Destinatários: Ensino Básico (a partir do 4º ano); Ensino Secundário
Calendário: de 3ª a 6ª feira (abril a junho) 

Pé ante Pé... descobre o que vila é! (Palmela)*
Visita-jogo, onde as perguntas nos convidam a olhar, a ver, a 
caminhar e a descobrir o Centro Histórico de Palmela. 
Do Castelo até ao Largo de S. João
Duração: até 2h
Destinatários: Ensino Básico (a partir do 3º ano)
Calendário: de 3ª a 6ª feira

Pela Serra até às Grutas 
– um percurso arqueológico*
Circuito pedonal pela Serra do Louro, que pode terminar no alto 
da serra ou nas grutas artificiais de Casal do Pardo. Nesta visita 
é possível explorar e conhecer o património arqueológico, a sua 
relação com a paisagem natural e cultural da Arrábida e a sua 
vulnerabilidade aos efeitos das Alterações Climáticas.
Serra do Louro
Duração: até 3h30
Destinatários: Ensino Básico (a partir do 5º ano) e Secundário | Público em 
geral 
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Parceiros Museológicos
Quinta Pedagógica de S. Paulo
Local de eleição para conhecer e estudar o trabalho rural, a cul-
tura da região da Arrábida e as suas técnicas agropecuárias.
Orientação: Equipa da Quinta Pedagógica
Duração: 2h30
Destinatários: Educação Pré-Escolar (rede pública do concelho de Palmela)
Calendário: 2ª a 6ª feira às 10h, entre setembro e dezembro | Ensino 
Básico (1º, 2º e 3º ciclo)
Calendário: 2ª a 6ª feira, às 10h ou às 14h, mediante marcação
http://quinta.amrs.pt/quintaped.html

Quinta Pedagógica da «Casa Caramela»
A Quinta da Casa Caramela é um espaço pedagógico onde 
cada visitante tem a oportunidade de sentir o quotidiano do 
mundo rural, por meio de uma visita a uma casa de tipologia 
caramela. Para além desta componente tradicional, as ques-
tões ambientais são também abordadas através da perceção 
da importância das energias renováveis e do não desperdício 
de recursos.
Orientação: Equipa da Quinta Pedagógica
Duração: 2h30 | Quinta Casa Caramela (Palhota)
Destinatários: Educação Pré-Escolar, Ensino Básico (1º ciclo)
Calendário: 2ª a 6ª feira, às 10h ou às 14h, mediante marcação
www.fundacao-coi.pt
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Museu do Ovelheiro
O Museu do Ovelheiro tem como objetivo contribuir para a sal-
vaguarda do aparato simbólico e funcional que compõe a ati-
vidade do maneio das ovelhas. Para além da visita guiada à 
exposição permanente, os participantes são convidados a ob-
servar o tratamento das ovelhas que habitam o espaço e a con-
fecionar o queijo*.
Orientação: Equipa da ARCOLSA | Arcolsa, S. Gonçalo. Cabanas
Duração: 2h30
Destinatários: Educação Pre-escolar, Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclo), 
Ensino Secundário
Calendário: setembro a março de 2ª a 6ª feira, às 10h | abril a junho de 3ª 
a 6ª feira, mediante marcação
Nota: A tosquia das ovelhas está condicionada às condições climatéricas e rea-
liza-se, normalmente, na primavera.
*Mediante solicitação. Pagamento de 3€/pessoa. Por questões de higiene e 
 segurança alimentar, o transporte/acondicionamento deve ser feito em frio.

Museu da Música Mecânica
O Museu da Música Mecânica é um museu privado que reú-
ne uma coleção com mais de 600 peças, composta por caixas 
de música, realejos, pianos mecânicos, autómatos, fonógrafos, 
gramofones, grafonolas entre outras peças, desde o séc. XVIII 
até à primeira metade do séc. XX.
As visitas são uma viagem no tempo, para ver, ouvir e sentir o 
som original de peças com mais de cem anos de história. Um 
museu que é uma verdadeira caixinha de surpresas… musicais!
Orientação: Equipa do Museu da Música Mecânica
Duração: até 1h
Destinatários: Educação Pré-Escolar, Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclo), 
Ensino Secundário e Público em geral
Calendário: 3ª a 6ª feira, 10h às 11h e das 11h15 às 12h15, mediante 
marcação
http://museudamusicamecanica.com
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Espaço Fortuna*
Neste espaço, através de uma visita de sensibilização e valori-
zação dos saberes-fazer associados à região, assiste-se ao en-
contro com a tradição do barro e do azulejo. 
Duração: 1h30
Público-alvo: Educação Pre-escolar, Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclo) e 
Secundário
Calendário: 3ª a 5ª feira, às 10h (fevereiro a abril)
http://www.espacofortuna.com/

Oficinas
De Palmela ao Poceirão. 
Uma viagem arqueológica no tempo dos Romanos.*
Oficina que explora como viviam os romanos através da ativi-
dade «Ser ou não ser Romano (eis a escavação)?». Vamos re-
cuar no tempo e descobrir o passado romano de Palmela e do 
antigo município de Lisboa. Numa abordagem pelo território de 
Palmela, que integrava o antigo município romano de Lisboa, fi-
camos a saber mais sobre este período no Ager de Felictas  Iulia 
Olisipo (Lisboa). 
Museu ou Escola
Duração: 1h
Público-alvo: Ensino Secundário
Calendário: março a maio

O Projeto Lisboa Romana | Felicitas Iulia Olisipo, iniciado 
em  2017, tem divulgado ao público o vasto conhecimento cien-
tifico sobre o antigo município de Lisboa, reunindo informação 
sobre mais de 400 sítios e vestígios arqueológicos de Lisboa e 
dos 18 municípios, nomeadamente Palmela, que integra a Rede 
Metropolitana, promovendo a valorização do património ar-
queológico e da herança cultural romana, indo ao encontro do 
público e promovendo a sensibilização e a educação patrimo-
nial e o turismo cultural na região.
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Iluminuras – o papel e a tinta*
Oficina onde se aborda o processo da preparação do perga-
minho, da produção de tintas e instrumentos de escrita na Eu-
ropa medieval, terminando com a pintura de uma Capitular ou 
Iluminura.
Museu ou escola
Duração: 1h
Destinatários: Ensino Básico (a partir do 3º ano)
Calendário: de 3ª a 6ª feira, (outubro a março)

Cultura Caramela*
Oficina que aborda a história da cultura caramela – as suas ori-
gens e a importância de José Maria dos Santos no desenvolvi-
mento do Pinhal Novo.
Museu ou escola
Duração: 1h
Destinatários: Ensino Básico (a partir do 3º ano)
Calendário: de 3ª a 6ª feira, às 10h00 (outubro a março)

Apresentação e dinamização de recursos 
pedagógicos| Educadores / Professores*
Sessão para apresentação e dinamização do Recurso Pedagó-
gico solicitado, pelas/os Professoras/es e Educadoras/es.
Escolas
Duração: 1h
Destinatários: Ensino Básico e Ensino Secundário
Calendário: outubro e novembro

Recursos Pedagógicos
Recursos que têm como objetivo disponibilizar informação e 
propor atividades, com vista a aprofundar conhecimento e/ou 
complementar visitas do Serviço Educativo. Cedidos a título de 
empréstimo por determinado período. 
Aceda aqui: https://tinyurl.com/mr2as2zp
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Maletas Pedagógicas
Hermenegildo Capelo (novo recurso)
A maleta, premiada com uma menção honrosa nos prémios da 
Associação Portuguesa de Museus (APOM), em 2022, é com-
posta por diferentes elementos de apoio lúdico-pedagógico 
para docentes e alunas/os em formato digital e físico, que apre-
sentam a biografia do explorador e testemunhos de explora-
ções científicas contemporâneas.
Inclui, entre outras coisas, um livro-jogo baseado na segunda 
expedição em África (1884-1885) dos exploradores Capelo e 
Ivens, da autoria da Luduscience, Ideias e ciências, Lda., e da 
Academia EduScience, Ambientes de Ensino e Aprendizagem, 
Lda. Contém também um jogo digital em RPG (Role-PlayingGa-
me), da RedCatPig, sobre as aventuras em terras africanas de 
Capelo e Ivens.

Hermenegildo Carlos de Brito Capelo (1841-1917)
Caderno pedagógico com biografia do explorador Hermenegil-
do Capelo, natural de Palmela.
Professoras/es | Aceda aqui: https://tinyurl.com/muphsw6z

Explorador XXI
Caderno pedagógico sobre Hermenegildo Capelo, para  alunas/
os.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/5n99mwy4

Livro-Jogo sobre Hermenegildo Capelo
Seguindo os passos de Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, 
este livro é uma espécie de expedição de Angola à Contracosta!
Bookgame | Aceda aqui: https://tinyurl.com/2s476e93

Para além deste novo recurso continuam disponíveis:
Museu de mão-em-mão – um recurso pedagógico que apre-
senta o Museu Municipal de Palmela.
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A Gaita-de-foles – uma maleta que nasceu da relação entre 
o Festival Internacional de Gigantes (FIG) e o Museu Municipal 
e que tem como objetivo tornar acessível informação sobre a 
Gaita-de-foles.
Caderno pedagógico 1: https://tinyurl.com/y2fr5kwu
Caderno pedagógico 2: https://tinyurl.com/2p8s96km

Gigantes, Cabeçudos e outras coisas do arco-da-velha – a 
Cultura é um recurso inesgotável que se multiplica pela expe-
riência. Este recurso pretende contribuir para a emergência de 
novos públicos e artistas, potenciando a producão cultural no 
concelho.
Livro – Gigantes, Cabeçudos e outras coisas do arco-da-velha: 
https://tinyurl.com/yuwwxk4p
Espécie de álbum para colecionar coisas: https://tinyurl.com/yckax3a6
Caderno de atividades: https://tinyurl.com/feu7zkr6

Arte2 - o património azulejar do concelho de Palmela (rece-
beu uma menção honrosa dos prémios APOM em 2015). Esta 
maleta ajuda a compreender a importância e utilização do AL 
Zulej no território de Palmela.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/7mstn3w6

Poder Local. Eu conheço. Eu Participo!
Maleta que pretende sensibilizar os cidadãos, desde a infância, 
para a importância da sua participação na gestão pública do 
território e permite-nos adquirir competências de diálogo e ne-
gociação.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/yck47p45 | https://tinyurl.com/33ramdy8

O Castelo de Palmela e a Ordem de Santiago
Este recurso pedagógico permite-nos saber mais sobre o Cas-
telo de Palmela e a Ordem de Santiago. 
Inclui o jogo de cartas «Palmela», que nos dá a conhecer algu-
mas das personalidades que viveram em Palmela ou no seu 
castelo, ao longo dos tempos.
Conheça um dos seus conteúdos (filme) aqui: https://tinyurl.com/2p8a6enp
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Os Caramelos
Pretende dar a conhecer parte da história do concelho, nomea-
damente o movimento migratório que caracterizou o final do 
século XIX e a primeira metade do século XX.
Caderno pedagógico: https://tinyurl.com/2p8w4zva
Propostas de trabalho: https://tinyurl.com/4h92589x

Pão na Serra do Louro – À descoberta dos moinhos
Um moinho que guarda miniaturas de ferramentas, exemplos 
de cereais, tipos de farinha e que descreve o ciclo do pão.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/cnyhfc8x

Jogo Digital – Capelo e Ivens
Uma aventura educativa! Entre na pele de Hermenegildo Ca-
pelo, explorador que ajudou a elaborar o famoso mapa cor-de-
-rosa, e ajude-o a mapear e a descobrir as espécies exóticas de 
animais, plantas e minerais existentes no continente africano.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/mt6jwxu9

Jogos de tabuleiro gigantes
À descoberta do concelho de Palmela
Um jogo que permite conhecer o território municipal e a sua His-
tória.
Jogo de tabuleiro gigante (6x4 metros). Pode ser jogado em 
equipas ou de forma individual, entre 2 a 4 jogadores.

À descoberta do 25 de Abril
Um jogo para descobrir o que significou o Estado Novo e a dita-
dura, bem como a importância do 25 de Abril.
Jogo de tabuleiro gigante (6x4 metros). Pode ser jogado em 
equipas ou de forma individual, entre 2 a 4 jogadores.
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Cadernos pedagógicos
Arqueologia
De Palmela a Poceirão – Uma viagem arqueológica
Este recurso dá a conhecer o património arqueológico do con-
celho de Palmela, com possibilidade de visita acessível a todos 
os públicos.
Aceda aqui ao conteúdo da exposição: https://tinyurl.com/mr43f5sd
Aceda aqui ao vídeo da exposição: https://tinyurl.com/2ad8c4fh

Castelo de Palmela 
Conheça o “Guia do viajante” e visite o castelo de forma autó-
noma e divertida. 
Aceda aqui: https://tinyurl.com/4kn54asd

Pé ante pé... descobre o que a vila é!
Um guia para descobrir o Centro Histórico da vila de Palmela.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/yc46k38p

Eu Sou História e Património
Com este recurso pretendemos ir ao encontro de cada pessoa, 
colocando-a em primeiro lugar, no centro da História e do Pa-
trimónio, para que valorize a sua própria história.
Aceda aqui aos conteúdos: https://tinyurl.com/yknj339t
Propostas de trabalho: https://tinyurl.com/4whyw5sm

Centro Histórico de Palmela: Patrimónios
Numa viagem pelo Centro Histórico da vila de Palmela ficare-
mos a conhecer parte da sua História.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/5n8kybnr

A vinha e o vinho em Palmela – o olhar dos mais novos
Este caderno apresenta a importância da vitivinicultura no con-
celho, assim como o seu processo de produção.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/yr96mn5n

Exposições itinerantes
Exposições disponíveis para cedência, a título de empréstimo, 
por determinado período.
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De Palmela a Poceirão. Uma Viagem Arqueológica
Exposição Itinerante sobre arqueologia do concelho, que abor-
da a ocupação humana no território ao longo da sua história.
Dá a conhecer o património arqueológico do concelho de pal-
mela, através de uma exposição documental itinerante, que nos 
apresenta a ocupação humana no território ao longo da sua 
história. Contempla formato digital, um vídeo e possibilidade de 
atividade com exploração de artefactos arqueológicos acessí-
vel a todos os públicos.

Forais de Palmela
Exposição que integra os forais atribuídos à população de Pal-
mela: 1170 (Foral do Mouros Forros), 1185 (Foral de Palmela) e 
1512 (Foral Manuelino de Palmela).

Restauração do concelho
Exposição, sobre o território, que aborda a restauração do con-
celho de Palmela no ano de 1926. Ano em que é criado o Distrito 
de Setúbal, como recompensa ao concelho de Setúbal por ter 
perdido a sua maior freguesia – Palmela. 

Produtos Locais e o seu ciclo produtivo
Exposição que dá a conhecer produtos característicos do con-
celho, que para além da sua história e tradição, são Património 
Cultural. 
Conteúdos disponíveis, também, em formato digital. 
Aceda aqui: https://tinyurl.com/ypmv4bb8

25 de Abril na imprensa
Exposição que dá a conhecer os principais jornais portugueses 
que mostraram o fim de um regime e abriram caminho à ins-
tauração da Democracia em Portugal. 

Música (Sociedades Filarmónicas)
Exposição sobre as Sociedades Filarmónicas do concelho de 
Palmela.
Palmela - Sociedade Filarmónica Humanitária | Sociedade Fi-
larmónica Palmelense “Os Loureiros”
Pinhal Novo - Sociedade Filarmónica União Agrícola
Quinta do Anjo -  Sociedade Filarmónica de Instrução Musical
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Rede Municipal de Bibliotecas Públicas 
do Concelho de Palmela
Mediação e Animação do Livro e da Leitura
Hora do conto: A Hora do Conto contribui para a educação li-
terária, para a formação de leitores e assume-se como um 
momento privilegiado para trabalhar a leitura em múltiplas 
vertentes. Dispomos de ofertas diferenciadas e abordagens 
adequadas para cada fase de desenvolvimento das crianças/
jovens.

Educação Pré-Escolar e 1º ano do Ensino Básico: 
A Escavadora e a Flor, de Joseph Kuefler | editor: Bizâncio.
Sinopse: As máquinas, que constroem estradas e casas, vão também 
destruindo tudo por onde passam na sua empreitada. Numa pausa do 
trabalho, a escavadora repara numa pequena e bela flor azul e resolve 
cuidar dela. 

2.º, 3.º e 4.º ano do Ensino Básico: 
As Preocupações do Billy, de Anthony Browne | editor: Kalan-
draka*
Sinopse: Todos nós temos preocupações, mas o Billy tinha demasiadas, 
tudo o preocupava... O Billy preocupava-se com chapéus e sapatos. 
Ele preocupava-se com nuvens e chuva e pássaros gigantes. Também 
a sua avó, quando era pequena, se preocupava com tudo. E foi exata-
mente a avó que o ajudou com as suas preocupações…
Escolas, Biblioteca Municipal de Pinhal Novo e/ou Palmela, ou Museu
Duração: 1h
Destinatários: Educação Pré-Escolar e Ensino Básico (1º ciclo)
Calendário: janeiro a junho

Contos Connosco*
Dinâmica de leitura em voz alta para facilitar o diálogo entre os 
livros e os leitores, promover o acesso ao livro e dinamizar co-
munidades de leitores.
Biblioteca Municipal de Pinhal Novo e/ou Palmela, ou Escolas
Duração: 1h
Destinatários: Ensino Básico (3º ciclo) e Ensino Secundário
Calendário: ano letivo
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Animação de Natal*
Peça de teatro musical.
Este ano o Natal será uma festa entre bigodes. Os gatos de rua 
e os gatos de sofá colocam as diferenças de lado e farão a fes-
ta, em paz e solidariedade. 
Pinhal Novo | Palmela | Poceirão
Duração: até 1h
Destinatários: Educação Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico
Calendário: meses de novembro e dezembro

Contos na Bagagem*
Atividades de animação infantil ou mediação da leitura, em 
intercâmbio com outras Bibliotecas Públicas do distrito de Se-
túbal.
Biblioteca Municipal de Pinhal Novo
Duração: 1h
Destinatários: Educação Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico
Calendário: ano letivo

Visitar a Biblioteca*
Visita orientada à biblioteca. 
Biblioteca Municipal Pinhal Novo e/ou Palmela
Destinatários: Ensino Básico e secundário | Público em geral
Calendário: ano letivo

Feira do Livro 
Exposições, apresentações e dinamizações de livros, oficinas e 
jogos. 
Biblioteca Municipal de Palmela e/ou Pinhal Novo
Destinatários: Ensino Básico e secundário | Público em geral
Calendário: junho
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Cidadania
e Participação



Plano Municipal de Promoção 
da Participação Infantil e Juvenil
O Plano Municipal de Promoção da Participação Infantil e Juve-
nil (PMPPIJ) tem como objetivo apoiar as instituições no desen-
volvimento da cidadania democrática, assente numa educação 
em direitos junto das crianças e jovens que acolhem, assumin-
do-se como um espaço de estimulação para que as crianças e 
jovens entendam a sua cidadania e o seu direito de participa-
ção no território e no mundo. Destina-se às entidades do con-
celho de Palmela que trabalham diretamente com crianças e 
jovens, no sentido de potenciar a sua voz, as suas necessidades 
e opiniões, tornando-os concomitantemente cidadãos e cida-
dãs mais despertos, conscientes e conhecedores do seu papel 
na sociedade e no território.

É neste sentido da criação de espaços de participação ativa e 
de representatividade democrática de crianças e jovens que o 
PMPPIJ assume particular relevância.

O PMPPIJ está assente em três pilares (Informação, Educação 
e Participação) e tem subjacente, nas suas ações e atividades, 
documentos como a Convenção dos Direitos da Criança (CDC), 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e os Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para além do 
conhecimento das entidades e organismos de gestão do terri-
tório (local, regional e central), bem como outras instituições na-
cionais e internacionais com relevância na defesa e promoção 
dos direitos de todas/os, como é o caso da ONU – Organização 
das Nações Unidas.

Materiais Informativos e Recursos Pedagógicos
Disponibilização de materiais informativos e/ou recursos peda-
gógicos para exploração em contexto de sala de aula para um 
melhor entendimento e conhecimento da CDC, DUDH e ODS:
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Cartazes
•  “ODS – Coloca o teu superpoder em ação” (pré-escolar, 
ensino básico e secundário)1

•  “Direitos  humanos,  todos  os  dias  em  todos  os  locais” 
(ensino básico – 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário) 1

•  “Todas as crianças têm direito a entender a sua cidade” 
(pré-escolar e ensino básico – 1.º ciclo)

“Quantos Queres” – Direitos da Criança (pré-escolar e 
ensino básico) e ODS – Aceitas o desafio? (ensino básico) 1

•  S.O.S Planeta – 12 desafios para ativistas ambientais e 
de direitos humanos (pré-escolar e ensino básico) 1

•  Dossiê “A tua voz” – reúne todos os artigos de opinião 
das crianças e jovens publicados no Jornal do Pinhal 
Novo desde 2016. 2 
•  Jornal / Blogue “Eu Participo, e tu?” (pré-escolar e en-
sino básico)
Trata-se de um recurso digital com informação dirigida a 
crianças e jovens sobre:

- Notícias dos Agentes Eu Participo em ação, do mun-
do, do Município, dos desafios lançados às crianças/
jovens, artigos publicados no Jornal do Pinhal Novo e 
datas a celebrar em prol dos direitos da criança, direi-
tos humanos e sustentabilidade do planeta.
- Saber + sobre quem trabalha em direitos, direitos 
da criança e direitos humanos, objetivos de desenvol-
vimento sustentável, planeta, poder de participação 
das crianças, democracia e escolas, democracia e po-
der local, democracia e poder central, jornalismos para 
crianças e curiosidades sobre o mundo.

Maleta Pedagógica “Poder Local: Eu conheço! Eu Parti-
cipo”1 – com conteúdos de apoio   ao professor e à crian-
ça/jovem sobre direitos da criança e jovem e sobre parti-
cipação infantil e juvenil no âmbito municipal, história do 
poder local e descrição do trabalho desenvolvido pelas 
Câmaras Municipais nas várias dimensões da nossa vida 
e dos territórios.

1 Disponível no site da Câmara Municipal 
(www.cm-palmela.pt) e no Jornal /Blogue “Eu Participo, 
e tu?” (https://jornaleuparticipo.wixsite.com/blogue)

2 Disponível no site da Câmara Municipal 
(www.cm-palmela.pt), no Jornal /Blogue “Eu Participo, 
e tu?” (https://jornaleuparticipo.wixsite.com/blogue) e 
em suporte físico nos estabelecimentos de ensino.

QRCode Jornal/Blogue 
“Eu Participo, e tu?”
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Escola de Agentes “EU Participo!”
Atividade que se operacionaliza num conjunto de missões que 
correspondem a temas que têm sido objeto de escolha das 
crianças nos vários anos do projeto “EU Participo!”:

•  Direitos da Criança e Direitos Humanos (em geral); 
•  Discriminação (em vários âmbitos); 
•  História de vida de crianças no mundo; 
•  Violência, guerra e paz; 
•  Direitos e sustentabilidade do planeta; 
•  Direito de opinião e participação das crianças; 
•  Entender e conhecer a cidade e o Poder Local. 

Cada missão, com a duração de 8 a 10 semanas, integra um 
conjunto de desafios, desenvolvidos através de dinâmicas de 
educação não formal e visitas a locais relacionados com o tema 
(sessões com duração até 90 minutos).  
(pré-escolar e ensino básico – 1.º ciclo)
Dinamização de oficinas “Educação em direitos e cidadania de-
mocrática”, dirigidas a professoras/es e educadoras/es.

Clube “EU Participo!”
Espaço semanal desenvolvido na EB Hermenegildo Capelo, 
numa parceria entre a escola e a Câmara Municipal. Tem como 
objetivo a exploração dos direitos e sustentabilidade do plane-
ta, desenvolvendo projetos e exercitando competências e ati-
tudes inerentes ao exercício da cidadania e da participação. A 
gestão e funcionamento do Clube é liderada pelas crianças e 
jovens, com definição de papéis, funções e planos de ação.
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Caixa de correio “Agente Eu Participo”
A caixa de correio (agenteeuparticipo@cm-palmela.pt) é um 
canal direto entre as crianças/jovens e o Município, pretenden-
do-se, desta forma, assegurar que as suas ideias, propostas, 
reclamações e/ou dúvidas chegam  ao executivo municipal sem 
intermediários. A colaboração dos docentes e famílias é dese-
jável apenas na utilização deste canal de veiculação de infor-
mação e não na forma de exposição/conteúdo. A comunicação 
deve incluir a identificação da aluna/o, o estabelecimento de 
ensino e a exposição da sua ideia, proposta, reclamação e/ou 
dúvida.
Contactos: Gabinete de Participação e Cidadania – T 212 336 600
gparticipa@cm-palmela.pt

O Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação 
(PMIND) pretende constituir um instrumento de planeamento 
para a promoção da igualdade e não discriminação ao nível lo-
cal. Define as linhas orientadores e as medidas a implementar, 
quer ao nível da organização municipal quer ao nível da comu-
nidade e das organizações concelhias, assegurando a integra-
ção da perspetiva de género em todos os domínios de ação do 
município, reafirmando o compromisso municipal de fomentar e 
aprofundar ações conducentes a uma efetiva mudança social e 
à igualdade social entre mulheres e homens, com a certeza de 
que estamos a trilhar um caminho para uma efetiva mudança 
social e de valorização da Igualdade enquanto valor essencial 
de cidadania.

Atividades/Ações:
- Ações de Sensibilização/ Informação em matéria da 
Igualdade e Não discriminação, com o objetivo de sensibi-
lizar sobre estas matérias.
- Ações de sensibilização para a prevenção e combate a 
todas as formas de violência, violência de género e violên-
cia no namoro em contexto escolar.
- Workshops sobre “Género e Profissões” – Reflexão acer-
ca dos estereótipos de género associados à escolha da 
profissão.
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- Ações de formação para o Pessoal Docente e Não Do-
cente dos estabelecimentos de ensino – sensibilizar e ca-
pacitar em matéria de Igualdade e Não discriminação, 
promover um conhecimento mais profundo destes temas 
e dos respetivos instrumentos de trabalho.

Destinatários: alunos/as, pessoal docente e não docente dos 
estabelecimentos de educação e ensino
Contactos: Divisão de Recursos Humanos – T 212 336 682
drh@cm-palmela.pt
Gabinete de Participação e Cidadania – T 212 336 600
gparticipa@cm-palmela.pt

Juventude
Março a Partir
O Março a Partir é um projeto consolidado de e para a juventu-
de que abrange diversas áreas de atuação juvenil – desportos 
radicais, de aventura e natureza, música, cinema, teatro, dan-
ça, artes circenses, tecnologias de informação e preservação do 
ambiente, entre muitas outras.
Dinamizado em parceria com as associações juvenis, grupos 
informais de jovens e outras entidades que trabalham com a 
população juvenil do concelho, o «Março a Partir» é um projeto 
da Câmara Municipal que promove a participação ativa das/os 
jovens no associativismo, bem como os princípios da responsa-
bilidade, tolerância, partilha e cooperação, estimulando o seu 
envolvimento no processo de pensar e organizar programas 
baseados no seu desejo, visão e vontade de contribuir para um 
bem comum, desconstruindo a atitude passiva do “mero espe-
tador”.
Durante um mês, no qual se assinalam o Dia da Juventude (24 
março) e o Dia Nacional do Estudante (28 março), observa-se a 
perspetiva das/os jovens sobre o mundo que os rodeia.
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Emprego e Aprendizagem para a Juventude (REAJ)
O REAJ é um recurso educativo com o objetivo de dar ferramentas 
e motivaras/os jovens para a aprendizagem ao longo da vida, bem 
como para a procura  e/ou criação de emprego, ajudando a refletir 
sobre a importância da decisão ponderada e as formas/caminhos 
que podem ser percorridos para se ser o mais assertivo possível 
na hora de decidir. O REAJ tem também como objetivo ajudar as/
os jovens a compreenderem/interiorizarem o importante papel 
que podem ter na sociedade, onde vivem e convivem, através de 
iniciativas individuais, ou partilhadas, na área do voluntariado e na 
procura de soluções alternativas para o seu futuro, que não pas-
sem exclusivamente pelo percurso académico/formativo.
As sessões realizam-se a pedido das Escolas Secundárias e Es-
colas Básicas 2/3 do Concelho e no Centro de Recursos para a 
Juventude (CRJ) de Palmela, Pinhal Novo e/ou Quinta do Anjo.

Fórum Juventude
Os Fóruns Juventude pretendem incentivar a participação ci-
dadã das/os jovens, proporcionando um tempo e um lugar nos 
quais possam expressar as suas opiniões, apresentar formas 
de colaboração e/ou realização de atividades da sua esfera de 
interesses.
Os Fóruns Juventude realizam-se ao longo do ano e, para cada 
um, é escolhido um tema que será trabalhado durante 1 ou mais 
dias, através de mesas redondas, conferências e workshops, en-
tre outros meios de comunicação em grupo.

Jovens no Verão
O mês de julho com atividades, na praia, no rio, ou no campo, 
para jovens dos 12 aos 17 anos que residam, estudem, ou cujos 
pais trabalhem, no Concelho de Palmela (máx. 30 inscrições por 
freguesia). Obrigatória a inscrição (gratuita) prévia. CRJ - Pal-
mela; CRJ - Quinta do Anjo; CRJ - Pinhal Novo.
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Centro de Recursos para a Juventude (CRJ)
Os CRJ estão localizados em Palmela, Pinhal Novo e Quinta do 
Anjo. São espaços de convívio, lazer, partilha, participação e de 
apoio às atividades educativas, académicas e profissionais dos 
jovens do concelho de Palmela.
Os CRJ acolhem as/os jovens e os seus projetos e disponibilizam 
à comunidade educativa o acesso gratuito a jogos didáticos e 
recreativos,  internet, informação juvenil, ateliê e atendimento 
diverso, mediante pedido prévio.

Sala de Ensaios “CAVE”
A Sala de Ensaio “CAVE” tem como principais objetivos, estimu-
lar a criação e a performance artística da autoria de jovens, fa-
vorecer a criatividade e a inovação dos projetos musicais com 
génese no concelho de Palmela e contribuir para a difusão da 
música nas suas diversas vertentes artísticas.
A gestão e acompanhamento ao equipamento Sala de Ensaios  
“CAVE”, situado no Centro de Recursos para a Juventude, em 
Pinhal Novo, é efetuado através da Associação dos Amigos 
Juntos pela Orquestra Nova de Guitarras.

Regulamento de Voluntariado do Município de Palmela
Atreve-te a disponibilizar o teu tempo, a tua energia e toda a 
tua criatividade!
O Voluntariado do Município de Palmela visa a promoção e re-
forço da cultura do voluntariado, enquanto prática de cidada-
nia ativa e solidária, decisão apoiada nas motivações e opções 
dos jovens e uma possibilidade de aprendizagem e enriqueci-
mento pessoal.
São ainda objetivos do projeto, a partilha dos seus princípios e 
práticas e o reforço do papel fundamental dos/as voluntários/
as na comunidade.
As Oportunidades/Ofertas de Voluntariado assentam em pro-
jetos e iniciativas municipais, em áreas diversificadas como a in-
tervenção social, cultura, património, desporto, educação, am-
biente, juventude entre outras, informação disponível em 
www.cm-palmela.pt.
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Contactos: 
Gabinete da Juventude – Tm 935 321 174 | T 212 336 629 
juventude@cm-palmela.pt
https://www.facebook.com/marcoapartir
https://www.facebook.com/palmelajuventudeinterativa
https://www.instagram.com/palmelajuventudeinterativa

Voluntariado de Proximidade Idade+ 
«DAR QUE FALAR» 
Disponibilidade, Afetividade e Responsabilidade 
Projeto municipal que visa o reforço dos laços com a população 
55+anos, em situação de isolamento social ou solidão não de-
sejada. 

Objetivos
Facilitar o “ageing in place” (envelhecimento em casa/co-
munidade); 
Contribuir para minorar situações de solidão e isolamento 
social; 
Reforçar a participação, a solidariedade, a partilha e as 
aprendizagens mútuas entre gerações.

Atividades/Ações
Realização de contactos telefónicos regulares, por vo-
luntários/as para pessoas com 55+ anos em isolamento 
social. São conversas segundo os interesses e as moti-
vações dos/as participantes sobre temáticas várias, da 
atualidade, projetos individuais, estórias e memórias, en-
tre outras.

Destinatários: Jovens com 18+ anos e adultos com 55+ anos em situação 
de isolamento social
Contactos: Gabinete de Projetos Socioeducativos – T 212 336 606
decs@cm-palmela.pt
https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/servicos-online/juventude

Voluntariado
de Proximidade
para a
população +55
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(A)Linhas - Costura Criativa entre Gerações
Oficinas de costura criativa dinamizadas por mulheres de mais 
idade na Escola ou em espaços municipais, que visam transfor-
mar roupa usada, reutilizar tecidos, linhas e lãs, dando-lhes um 
novo sentido, numa associação ao Território Arrábida e à Sus-
tentabilidade Ambiental, valorizando o Diálogo, a criatividade e 
as aprendizagens mútuas intergeracionais.

Objetivos
Estimular e valorizar a participação dos adultos de mais 
idade na vida da comunidade através da partilha de 
competências/ experiências; 
Promover o diálogo e a aprendizagem intergeracional 
numa ligação ao Território Arrábida;
Facilitar oportunidades de sensibilização para a susten-
tabilidade ambiental em todas as idades.

Destinatários: população escolar e 55+
Contactos: Gabinete de Projetos Socioeducativos – T 212 336 606

Clique Sem Idade
Sob o mote «#Continuamos a Ligar todas as Idades!» este proje-
to de literacia digital para a população 55+, assenta nos valores 
da educação ao longo da vida, da igualdade de oportunidades 
e da cooperação intergeracional. Acontece de forma descen-
tralizada no território, ao longo do ano, em articulação com o 
MUDA _ Movimento para a Utilização Digital Ativa e os parceiros 
locais, designadamente, Escolas, Associações, IPSS.

Atividades/Ações
Oficinas TIC sobre temas vários, como Internet em Segu-
rança; Aplicações Web; Redes Sociais; Portal do Sistema 
Nacional de Saúde entre outras, em função das motiva-
ções e necessidades dos adultos de mais idade. 

Destinatários: população 55+
Contactos: Gabinete de Projetos Socioeducativos – T 212 336 606
decs@cm-palmela.pt
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Defesa do Consumidor
Os Direitos dos Consumidores
Contribuir para um maior conhecimento dos direitos e os deve-
res dos consumidores, em particular da comunidade educativa, 
numa perspetiva de cidadania ativa e participativa. 

Temas: as compras; a conformidade do bem/serviços 
com o contrato; as garantias dos bens e serviços; a lei do 
consumidor; o sistema de defesa do consumidor em Por-
tugal; as entidades de resolução alternativa de litígios de 
consumo; a alimentação adequada.

Programa de acordo com o referencial de educação para o 
consumo, uma iniciativa da Direção Geral do Consumidor e do 
Ministérios da Educação.

Atividades/Ações
•  Sessões expositivas ou dinâmicas com a duração de um 
tempo letivo de 90 minutos;
•  Pequena exposição sobre a temática junto dos espaços 
das bibliotecas escolares ou átrio de entrada das escolas;
•  Jogo do Consumidor (é um Jogo da Glória em tamanho 
gigante em que alunos são os peões. No entanto como é 
um recurso de um outro município a sua calendarização 
é extremamente importante para poder ser cedido ao 
CIAC de Palmela em articulação com as várias iniciativas 
do município detentor do jogo);
•  Curso de Educação ao Consumidor para professores/
educadores de infância, num mínimo de 20 professores 
inscritos.
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Programa de Literacia Digital para o Consumidor
Conhecer e trabalhar os desafios colocados pela utilização do 
espaço cibernético pelos jovens. Nomeadamente, as questões 
que se prendem com os contratos on-line e as compras on-line, 
a utilização do livro de reclamações digital e a Cibersegurança 
nas relações de consumo junto da comunidade educativa. 

Atividades/Ações
•  Sessões expositivas ou dinâmicas com a duração de um 
tempo letivo de 90 minutos;
•  Curso do Cidadão Ciberseguro do CNCS em grupo/tur-
ma, na sala de aula – obedece a inscrição prévia dos/as 
alunos/as;
•  Curso do Consumidor Ciberseguro  do CNCS em grupo/
turma, na sala de aula – obedece a inscrição prévia dos/
as alunos/as;
•  Exposição na escola sobre a temática com recursos 
partilhados pelo Centro Nacional de Cibersegurança – 
CNCS

Nota: Esta proposta será sempre realizada ao abrigo do protocolo de par-
ceria entre o Município de Palmela e o Centro Nacional de Cibersegurança.

48

Caderno de Recursos Educativos  Edição 2022



Literacia Financeira
Promover o desenvolvimento da literacia financeira, junto da 
comunidade educativa, na perspetiva de uma cidadania ativa 
e participativa, a partir dos temas inscritos no referencial da 
 Direção-Geral do Consumidor/Banco de Portugal/Ministério da 
Educação (2010).

Temas: a conta bancária; a poupança; a gestão do dinhei-
ro; a compra.

Atividades/Ações
•  Sessões expositivas ou dinâmicas com a duração de 90 
minutos;
•  Pequena exposição sobre a temática nas escolas (p. ex. 
nas bibliotecas escolares ou átrio de entrada);
•  Atividade lúdica “Eu faço a minha poupança” - atelier 
para elaboração de mealheiro.

Destinatários: crianças dos 7 aos 18 anos, professores, auxiliares da ação 
educativa e encarregados de educação
Recursos (quando se aplica): pc e projetor, acesso à internet, telemóveis/
tablets/pc dos/as alunos/as
Observações: Programas adaptadas em função dos vários públicos e 
 faixas etárias
Contactos: T 212 336 678 | apoio.consumidor@cm-palmela.pt
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Actividade 
Física 
e Desporto



Aprender a Nadar
Realizado em parceria com a Palmela Desporto, E.M., o Apren-
der a Nadar promove a igualdade de oportunidades na apren-
dizagem da Natação, dando cumprimento às orientações 
programáticas curriculares da Expressão e Educação Físico-
Motora, no Bloco de Natação. Consiste na realização de 10 au-
las de adaptação ao meio aquático, nas Piscinas Municipais de 
Palmela e Pinhal Novo. 
O município assegura o transporte dos alunos para as piscinas 
e a empresa municipal garante o processo ensino-aprendiza-
gem e a oferta de uma touca por aluno.

Destinatários: Alunas/os do 2.º ao 4.º anos do 1.º CEB das Escolas da 
Rede Pública do concelho de Palmela
Informação: após convite municipal, no início do ano letivo
Contactos: Gabinete de Projetos Socioeducativos  — T 212 336 606
decs@cm-palmela.pt

Jogos Desportivos Escolares
Coorganizado com as Escolas Básicas Hermenegildo Cape-
lo, em Palmela, José Maria dos Santos, em Pinhal Novo, José 
Saramago, em Poceirão, bem como as Escolas Secundárias de 
Palmela e Pinhal Novo..., consiste na organização e realização 
de competições em diversas modalidades desportivas indivi-
duais e coletivas divididas pelas Fase Intraescola – realização 
de várias atividades desportivas e torneios inter-turmas, em 
cada escola e Fase Interescolas; realização de competições en-
tre os primeiros classificados de cada escola - nas diversas mo-
dalidades desportivas, individuais e/ou coletivas.

Destinatários: Alunas/os das escolas envolvidas na organização entre o 5.º 
e o 12.º ano. Envolve ainda alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
em Atletismo
Contactos: Divisão de Cultura e Desporto – T 212 336 636
desporto@cm-palmela.pt
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Aprender a Jogar
Festival Concelhio de Escolas 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico
O Aprender a Jogar é uma organização conjunta da Coorde-
nação Local do Desporto Escolar da Península de Setúbal e da 
Câmara Municipal de Palmela.

Apresenta os seguintes objetivos:
- Sensibilizar os Agrupamentos de Escolas para a impor-
tância da lecionação do Programa da Expressão e Edu-
cação Físico-Motora como parte integrante do Currículo 
do 1.º CEB;
- Promover a participação e experimentação de ativida-
des lúdico-motoras e desportivas às/aos alunas/os dos 1.º 
e 2.º anos do 1.º CEB das escolas do concelho de Palmela;
- Promover e divulgar a oferta desportiva no Concelho de 
Palmela às/aos alunas/os do 1.º CEB.

A operacionalização das atividades físicas desportivas é realiza-
da em circuito, tendo em consideração áreas de experimenta-
ção correlacionadas com o Programa Curricular da Expressão 
e Educação Físico-Motora. Paralelamente, são desenvolvidas 
modalidades desportivas promovidas pelos Clubes do Despor-
to Escolar, pelos Programas de Desenvolvimento Desportivo do 
Município e pelas entidades parceiras.

Destinatários: Alunas/os do 1.º Ciclo do Ensino Básico das Escolas da rede 
pública do Concelho de Pamela
Contactos: Divisão de Cultura e Desporto – T 212 336 636
desporto@cm-palmela.pt
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O Ciclismo Vai à Escola
Assume-se como uma ferramenta de articulação entre a Au-
tarquia, a Federação Portuguesa de Ciclismo e Agrupamento 
de Escolas de Palmela, contribuindo para a promoção de esti-
los de vida saudáveis e padrões de mobilidade sustentáveis por 
parte da população em idade escolar, incrementando de forma 
significativa a prática do ciclismo, em contexto desportivo, re-
creativo e quotidiano, por forma a criar padrões de mobilidade 
mais seguros e saudáveis.
Consiste na realização de uma aula semanal para os alunos do 
3.º e 4.º ano, na Escola Básica de Aires e Escola Básica António 
Matos Fortuna.

Contactos: Divisão de Cultura e Desporto – T 212 336 636
desporto@cm-palmela.pt
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Educação
pela Arte



Fantasiarte
Utilizando a arte como instrumento de cidadania, o Fantasiarte 
estimula e apoia a construção de programas artísticos que fo-
mentem a criatividade e o contacto com diversas capacidades 
expressivas, bem como o acesso a diversas linguagens artís-
ticas, vertentes expressivas, experimentação e contacto com 
criadores. Através da ESCOLA, as crianças e os jovens constro-
em e oferecem à comunidade educativa um conjunto de pro-
gramas artísticos, elaborados ao longo do ano e apresentados 
durante as Festas de Encerramento. 
As Festas de Encerramento Fantasiarte consistem na apresenta-
ção de programas artísticos desenvolvidos, ao longo do ano, pelas 
crianças e jovens com professoras/es, educadoras/es, animado-
ras/es e pais  encarregadas/os de educação e o apoio técnico e 
logístico da Câmara Municipal de Palmela.

Inscrição: após convite municipal, no início do ano letivo
Contactos: Gabinete de Projetos Socioeducativos – T 212 336 606
decs@cm-palmela.pt 

Semana da Dança
A Semana da Dança celebra a dança com o objetivo de a tor-
nar uma linguagem abrangente na sua prática e fruição. Com 
organização conjunta entre a Dançarte e a Câmara Municipal 
de Palmela, o programa é composto por espetáculos, aulas 
abertas, ateliês, residências, bailes e um concurso, e é dirigido a 
 todos os públicos dos “o aos 100 anos”.

Data: novembro
Destinatários: Público Infanto-Juvenil, Adulto, Senior, Famílias e 
Comunidade Educativa Local
Contactos: Dançarte - Companhia de Dança residente no Cine-Teatro 
S. João
geral@passosecompassos.pt

56

Caderno de Recursos Educativos  Edição 2022



Projeto kid’s Guernica
O projeto Kid’s Guernica é o resultado de uma ideia de um gru-
po de arte e cultura japonês, no ano em que se comemorava 
o 50º aniversário do final da 2.ª Guerra, cujo objetivo era dar 
a todas as crianças e jovens a oportunidade de expressarem 
pictoricamente os valores e a cultura da paz e da não-violência, 
fomentando a união entre os povos, o diálogo, a solidariedade 
e a fraternidade, promovendo uma educação através da arte. 
O Kid’s Guernica é um projeto que incide na projeção coletiva de 
murais da paz através da pintura, inspirados na emblemática 
obra «Guernica» do pintor espanhol Pablo Picasso.
Em 2005, a Associação de Municípios da Região de Setúbal re-
alizou a 1.ª edição deste projeto, envolvendo os municípios, as 
escolas, as crianças e jovens da região de Setúbal impulsionan-
do, sob o mote “Pintar a Paz”, a difusão da cultura pela paz. 

Contactos: Gabinete de Projetos Socioeducativos – T 212 336 606
decs@cm-palmela.pt | AMRS – T 265 539 090 | apoio.projetos@amrs.pt 

XXIII Festival ExpressArte - APPACDM de Setúbal 
Projeto/atividade: 
O Festival ExpressArte é uma iniciativa com mais de 20 anos 
organizada pela APPACDM de Setúbal onde se promovem, 
anualmente, espetáculos de teatro, dança e música, exposi-
ções, debates e intercâmbios de alunos com e sem deficiência, 
entre os meses de novembro e dezembro.
Este Festival, que decorre habitualmente nos Municípios de Se-
túbal e Palmela, pretende levar cada vez mais longe e a mais 
pessoas o trabalho de associações de apoio a pessoas por-
tadoras de deficiência que, a nível nacional, utilizam as Artes 
como fins terapêuticos, de diversão e de inclusão social. 
No concelho de Palmela, este evento decorre em equipamentos 
municipais e escolas aderentes.

Destinatários: Comunidade escolar e população em geral 
Contactos: APPACDM de Setúbal 
DCI - CP | Departamento de Comunicação e Imagem - Cultura e 
Participação – Tm 910 784 090 
www.appacdmsetubal.pt | www.instagram.com/appacdmset 
www.facebook.com/appacdm.set
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Segurança



Academia da Proteção Civil 
A Academia da Proteção Civil é um projeto do Serviço Munici-
pal de Proteção Civil (SMPC), com o qual se pretende desen-
volver ações de formação e sensibilização junto da comunidade 
educativa, nas áreas de primeiros socorros, manuseamento de 
extintores e medidas de autoproteção, com o objetivo de dotar 
o corpo docente e não docente, bem como a comunidade edu-
cativa em geral, das ferramentas de segurança adequadas ao 
ambiente escolar, ao mesmo tempo que se tenta incutir uma 
cultura de segurança a partir da escola.

Viatura Itinerante da Proteção Civil 
Veículo institucional, vocacionado para o apoio às atividades da 
Proteção Civil, nomeadamente campanhas itinerantes de infor-
mação e sensibilização junto das escolas e comunidade. 

Destinatários: Comunidade educativa do concelho de Palmela
Contactos: Gabinete de Projetos Socioeducativos – T 212 336 606
decs@cm-palmela.pt 
AMRS T 265 539 090 | apoio.projetos@amrs.pt

Recursos pedagógicos
SOS Portugal 
– jogo pedagógico de tabuleiro (gigante)
O jogo pedagógico SOS Portugal procura incentivar o desenvol-
vimento de boas práticas relacionadas com a segurança indivi-
dual e coletiva, face a acidentes e catástrofes. Tem como grande 
objetivo contribuir para a sensibilização face a estas questões 
práticas, contribuindo desta forma para uma sociedade mais 
resiliente e socialmente mais justa.

Destinatários: 5 aos 15 anos
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Cidade Segura 
– jogo pedagógico de tabuleiro (gigante)
O jogo pedagógico Cidade Segura procura incentivar o desen-
volvimento de práticas de cidadania para uma cultura de segu-
rança rodoviária, é fácil de jogar e está assente numa represen-
tação, no tabuleiro, de uma parte de uma cidade. 
Os jogadores têm que se deslocar de casa até à esco-
la e durante o percurso devem resolver múltiplos desafios, 
que aparecem no próprio tabuleiro ou em cartas de jogo. 
O seu conteúdo corresponde, em termos gerais, às matérias 
curriculares relativas à Segurança Rodoviária do primeiro e se-
gundo ciclos. 

Destinatários: 5 aos 12 anos
Contactos: Serviço Municipal de Proteção Civil - T 212 336 653
smpc@cm-palmela.pt
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Apoios Muicipais / Regulamentos
REGULAMENTO MUNICPAL DE APOIO AOS 
PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS – RMAPSE
(Aviso n.º 12254/2017, DR, 12 de outubro)

Reconhecendo a importância de promover dinâmicas educa-
tivas que potenciem os recursos da comunidade, o apoio aos 
Projetos Socioeducativos dos estabelecimentos de educação 
e ensino da rede pública e solidária, do concelho de Palmela, 
reforça as abordagens educativas e formativas e o papel da 
parceria e da cooperação institucional na função educadora do 
município.
O RMPASE assume-se como um importante instrumento regu-
lador que contribui para uma maior equidade no apoio presta-
do, perante as necessidades identificadas pelos estabelecimen-
tos de educação e ensino, numa prestação rigorosa de contas 
da utilização de dinheiros públicos e dos recursos municipais. 
Em sede de projeto, os apoios financeiros e não financeiros des-
tinam-se a:

− Apoio a atividades socioeducativas e pedagógicas em 
projeto;
− Cedência de instalações, bens móveis e materiais;
− Apoio técnico;
− Apoio em serviços de transporte.

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
Período de Candidatura: até 15 de outubro 2022 | www.cm-palmela.pt
Informação: www.cm-palmela.pt
Contactos: Gabinete de Projetos Socioeducativos – T 212 336 606
decs@cm-palmela.pt
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIçãO 
DE BOLSAS DE ESTUDO
(Aviso n.º 14559/2022, DR 22 de julho)

A educação tem sido uma prioridade do Município. Reconhe-
cendo que, muitas vezes, as dificuldades económicas das fa-
mílias são um fator condicionante do prosseguimento dos es-
tudos, a Câmara Municipal de Palmela entende apoiar o as/os 
suas/seus munícipes, através da atribuição anual de bolsas de 
estudo. 
Assim, pretende-se com este instrumento, nos âmbitos da Edu-
cação e Ação Social, incentivar a continuidade dos estudos a jo-
vens de agregados familiares de menores recursos, atenuando, 
muitas vezes, as dificuldades sentidas pelas famílias, promover 
a formação académica e o aproveitamento escolar e procurar 
diminuir a desigualdade no acesso a boas condições de ensino.
O Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo 
prevê que, por ano, atribua até 55 bolsas de estudo: 

•  20  a  estudantes  do  ensino  secundário  (das  quais  5  a 
estudantes do ensino artístico e especializado de música);
•  15 a estudantes de cursos de especialização tecnológi-
ca (CET), nível V;
•  20 a estudantes do ensino superior (das quais 5 desti-
nadas a estudantes do ensino superior de música). 
O valor das bolsas situa-se entre 500,00€, 750,00€ e 
1.000,00 € respetivamente.

Destinatários: Estudantes do Ensino Secundário e Superior
Período de Candidatura: 1 de outubro e 15 de novembro 2022
www.cm-palmela.pt
Informação: DECS@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt
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Contactos 
de Entidades, 
Projetos 
e Recursos Locais

Educação

Câmara Municipal de Palmela 
Urbanização do Pinheiro
Rua José Saramago, n.º 18
2955-027 Pinhal Novo
T 212 336 606 
decs@cm-palmela.pt

Associação Internacional  
das Cidades Educadoras (AICE) 
edcities@mail.bcn.es | www.edcities.org

Banco Internacional das Cidades Educadoras 
(BICE)
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do

Rede Portuguesa das Cidades Educadoras 
(RTPCE)
https://pt-pt.facebook.com/RTPCE
www.edcities.org/rede-portuguesa/

Secretariado da Rede  
Nacional das Cidades Educadoras 
lx.cidade.educadora@cm-lisboa.pt

Centro Europe Direct - Península de Setúbal 
Info. de carácter geral sobre a U.E.  
Espaço Fortuna Artes & Ofícios - Quinta do Anjo 
http://europedirect.adrepes.pt 
ADREPES – T 212 337 933
europedirect.aml@adrepes.pt

Centro de Formação de Professores  
da Ordem de Santiago 
Escola Lima de Freitas - Rua Batalha do Viso
2904-510 Setúbal
T 265 539 990
cfaeordemdesantiago.geral@gmail.com

Conselho Municipal de Educação (CME) 
T 212 336 606
decs@cm-palmela.pt
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Agrupamentos
Escolas
Conservatórios

Agrupamento de Escolas de Palmela 
Sede do Agrupamento - Escola Básica 
Hermenegildo Capelo (2.º e 3.º ciclo, Unidade de 
ensino estruturado) 
T 212 338 160
ecretaria@avepalmela.edu.pt

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, 
Pinhal Novo 
Sede do Agrupamento - Escola Básica José Maria 
dos Santos (2.º e 3.º ciclo)
T 212 388 630 
aejms.direccao@gmail.com

Agrupamento de Escolas José Saramago 
Marateca / Poceirão 
Sede do Agrupamento - Escola Básica José 
Saramago (2.º e 3.º ciclo)
T 265 988 020 
secretaria@aejs.pt

Escola Secundária de Palmela 
T 212 336 840
direcao@espalmela.net | secretaria@espalmela.net

Escola Secundária de Pinhal Novo 
T 212 363 344
espnovo.sae@mail.telepac.pt
direcao@spinhalnovo.org

Conservatório Regional de Palmela 
Sociedade Filarmónica Humanitária 
T 212 350 235
crp@sfh.pt

ASSOCIAçÕES DE PAIS 
E ENCARREGADOS DE EDUCAçãO 

Contactos na página da Câmara Municipal de 
Palmela www.cmpalmela.pt
(Viver/Educação/Cooperação Institucional)

Segurança e Saúde

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis 
redemunicipiossaudaveis@gmail.com
redemunicipiossaudaveis.com

Escola Segura 
T 265 540 280
ct.stb.dstb.npe@gnr.pt | ct.stb.dstd@gnr.pt 

Ass. Humanitária dos Bombeiros de Palmela 
T 212 336 810 
bvpalmela@gmail.com

Associação Humanitária  
dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura 
T 265 938 220
mail@bvam.pt

Associação Humanitária  
de Bombeiros de Pinhal Novo 
T 212 388 440 
direcao@bvpinhalnovo.pt

Serviço Municipal de Proteção Civil  
T 212 336 653 
smpc@cm-palmela.pt
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Intervenção Social

Comissão de Proteção  
de Crianças e Jovens (CPCJ) 
T 211 550 912  |  Tm 935 321 177
cpcj.palmela@cnpdpcj.pt

Cafap “Comvida” Centro Social Palmela 
Centro de apoio a famílias e/ou crianças e jovens 
socialmente desfavorecidos (Palmela, Poceirão, 
Marateca e Quinta do Anjo) 
Tms 963 706 084 / 963 704 354 
www.cafap-csp.blogspot.com 
cafap.csp@gmail.com 

Cafap - Centro de Apoio à Família 
Aconselhamento Parental    
Famílias com crianças/jovens em contexto 
socioeconómico vulnerável (Pinhal Novo) 
T 210 890 759
www.fundacao-coi.pt 

Recursos de Apoio às Escolas

APOIO INFORMÁTICO ÀS ESCOLAS 

Helpdesk Escolas – assistência técnica informática 
às escolas (pré-escolar e 1º CEB) 
apoio.escolas@cm-palmela.pt 

Juntas de Freguesia

PEQUENAS OBRAS DE CONSERVAçãO 
E MANUTENçãO DO PARQUE ESCOLAR 
DO 1.º E 2.º CICLOS JUNTAS DE FREGUESIA

Junta de Freguesia de Palmela 
T 212 351 231
j.f.palmela@gmail.com

Delegação de Aires  
T 212 334 499

Delegação de Algeruz e Brejos do Assa  
T 265 501 492

Junta de Freguesia de Pinhal Novo 
T 212 360 503
geral@jfpinhalnovo.pt

Junta de Freguesia de Quinta do Anjo 
T 212 880 232 / 0329 
geral@jf-quintadoanjo.pt

Delegação Bairro Alentejano 
T 212 130 344 
delegjfqa@netvisao.pt

União Freguesias de Poceirão e Marateca 
T 265 988 070 
geral@ufpoceiraomarateca.pt

Caderno de Recursos Educativos  Edição 2022

66






