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A edição de 2015/16 da Receção à Comunidade Educativa 
(RCE) sublinha o Projeto Educativo Local (PEL) como garante dos 

princípios da educação, promoção cultural, defesa das condições 
de vida e das políticas educativas municipais.

A RCE reforça a importância deste projeto e fomenta o contacto das escolas 
entre si e com as diferentes entidades/instituições do território, enquanto re-
cursos a serem otimizados e equacionados ao serviço dos princípios de um 
município educador. Todos temos um papel fundamental no desenvolvimen-
to do território na sua função educadora, em que o município se assume como 
potenciador e catalisador.

O principal objetivo da RCE é assinalar o início do ano letivo e incentivar a in-
teração entre todos os intervenientes na educação no município de Palmela, 
através da partilha e da valorização dos saberes e projetos locais, assumindo 
a educação para além da escola e valorizando todas as dimensões educativas 
que existem no município.

Este ano o Teatro O Bando recebe a Comunidade Educativa, aproximando a 
Cultura da Educação e promovendo o Teatro como uma ferramenta na cons-
trução de trajetórias formativas e de desenvolvimento pessoal.



22 outubro | Teatro O BANDO, Vale de Barris
MOMENTO DE CONVÍVIO

15h00 | Atalhos_Encosta
Uma visita-jogo pela encosta da Serra do Louro, cujos conteúdos incluem as 
Máquinas de Cena de O Bando, o espaço envolvente da Serra da Arrábida e 
o Sítio Arqueológico-Alcaria do Alto da Queimada, que vai poder ser vivida 
por 40 profissionais da educação (requisito: calçado confortável).

18h00 | Receção dos convidados 

18h30 | Apresentação de excerto da Peça História Breve da Lua   
 Teatro O Buzio de Homero II, Escola Secundária de Palmela

19h00 | Intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Palmela
 Homenagem aos Aposentados

19h30 | Lançamento do Livro FANTASIARTE - Memórias, 20 anos

20h00 | Pausa para jantar

21h00 | Espetáculo Abstenção, criado a partir do texto de Abel Neves-Cru-
zeiro, convida-se ao reconhecimento de “uma inquietação Ética sobre a 
família, o segredo e a promessa”. Encenação João Brites, Música Jorge Sal-
gueiro, Figurinos Clara Bento, Atores Guilherme Noronha, João Neca, Juliana 
Pinho, Raúl Atalaia, Rita Brito e Sara Castro (lugares limitados a 90 pessoas).

22h30 | Encerramento

A participação em cada atividade pressupõe inscrição 
obrigatória. 

Info./inscrições: Divisão de Educação e Intervenção Social
Telf: 212 336 660 | Fax: 212 336 609 | deis@cm-palmela.pt
www.cm-palmela.pt

Org.: Câmara Municipal de Palmela com Comunidade Educativa 
Parceiros: Teatro O Bando e Escola Secundária de Palmela
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O Projeto Educativo Local (PEL) é um plano estratégico que pretende caracterizar a identidade 
educativa do território de Palmela, otimizando a rede local de saberes, competências e recur-
sos. Este projeto corporiza o Movimento das Cidades Educadoras. 

Missão - Compromisso coletivo do Município de Palmela, na sua função educadora, que pro-
move a Literacia enquanto conjunto de competências que capacita a/o cidadã/ão para a com-
preensão e ação no mundo. 

Visão - Palmela, Cidade Educadora, onde cada cidadã/ão exprime e afirma a sua singularidade, 
criatividade e responsabilidade, contribuindo para o bem comum. 

Valores - Beleza | Compromisso | Dignidade e Respeito | Felicidade | Igualdade e Equidade
Participação | Responsabilidade | Universalidade | Conhecimento

Contactos: projetoeducativolocal@cm-palmela.pt | http://pelpalmela.blogspot.pt


