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Mensagem do Presidente:

O saber é a maior riqueza que um país pode produzir. Ciente do valor que este legado 
representa para as futuras gerações, o Município de Leiria desenhou o Projeto Educativo 
Municipal que encara a formação do aluno de uma forma pluridisciplinar.

A nossa meta não se circunscreve ao êxito curricular, mas ambiciona alcançar o 
sucesso na formação universalista do aluno, preparando-o para se afirmar num 
contexto de grande competitividade e de economia a uma escala global.

O nosso Projeto Educativo Municipal não se confina ao espaço da sala de aula, mas 
propõe acompanhar o aluno com um plano de atividades complementares, que 
promovem a consolidação dos conteúdos programáticos, seja através da prática do 
exercício físico, da descoberta do património do nosso território, do contacto 
intergeracional e da descoberta da nossa oferta cultural.

É nossa convicção que um território que aspira superar os desafios do presente e do 
futuro não se pode dar ao luxo de desperdiçar as capacidades e talentos da sua 
população.

É fundamental que o nosso sistema de ensino seja verdadeiramente inclusivo, capaz 
de proteger todos. Não há melhor ferramenta para promover a igualdade social do que 
a educação.

Raul Castro
Presidente da Câmara Municipal de Leiria
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LEIRIA CONCELHO EDUCADOR
Projeto Educativo Municipal 2018/2021

educação
cultura

eixo 1

eixo 2

eixo 3Conhecimento,
Capacidades

e Atitudes
Comunicação,
Planeamento
e Avaliação

Leiria,
Concelho

de Educação
e Cultura

Objetivo
Contribuir para a qualidade da educação e formação ao longo da vida, valorizando a cultura, a 
inclusão, a cooperação, a criatividade e o empreendedorismo, em prol do desenvolvimento do 
concelho de Leiria.

Missão
Consolidar Leiria como um concelho de 
educação e cultura, inovador, criativo e de 
excelência.

Visão
Articular estratégias e recursos com 
potencial educativo entre todos os atores 
da comunidade educativa.
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Incentivar uma 
cultura de 

escolaridade 
prolongada e 

Aprendizagem ao 
Longo da Vida

› Reduzir taxas de saída precoce.
› Incentivar a integração de jovens maiores de idade que 

não tenham concluído o ensino secundário, encaminhando 
para a modalidade de formação mais adequada.

› Divulgar planos e modalidades formativas 
(Qualifica/TeSP/Ensino Superior).

› Promover o envolvimento do ensino superior no processo 
de formação ao longo da vida.

Intervir no âmbito das 
atitudes, condutas e 

comportamento(s)
› Identificar e definir estratégias de intervenção.

Qualificar a 
Comunidade Educativa

› Dinamizar encontros e ações (in)formativas considerando 
os diferentes públicos e adequando conteúdos.

Articular as 
necessidades de 

qualificação e a oferta 
formativa no âmbito

da CIMRL

› Elaborar um diagnóstico das necessidades formativas 
e adequar as ofertas.

Melhorar as 
competências 

dos alunos

› Aumentar as taxas de sucesso.
› Melhorar os resultados na Matemática, Português e 

Ciências.
› Melhorar o acompanhamento dos alunos com percursos 

escolares diferenciados.
› Implementar o Programa Municipal de Orientação 

Vocacional e Profissional.
› Promover o desenvolvimento de competências digitais.
› Adequar instalações e equipamentos escolares.

eixo 1
Conhecimento, Capacidades e Atitudes

7



Breve Descrição: Equipa multidisciplinar, composta por 6 Psicólogos, 3 Mediadores Sociais, 4 
Terapeutas da Fala e 1 Nutricionista, focada em prevenir, promover e intervir no (in)sucesso escolar, 
no 1.º ciclo do ensino básico. A intervenção incide nas crianças com 5 anos de idade do pré-escolar e 
alunos do 1.º ciclo, centrada no aluno e no contexto familiar, escolar e comunitário. 
Procura responder a problemas práticos e necessários identificados em cada território educativo, 
através da intervenção direta e capacitação de professores, assistentes operacionais e famílias.  

Objetivos:
- Reduzir o insucesso escolar
- Melhorar o aproveitamento escolar
- Diminuir o abandono e o absentismo
- Diversificar as metodologias de ensino
- Monitorizar o progresso escolar 
- Promover competências pessoais e sociais
- Reforçar a relação com a comunidade
- Promover o envolvimento parental

Grupo Alvo: Crianças com 5 anos a frequentar o pré-escolar, alunos do 1.º ciclo do ensino básico, 
educadores, professores, assistentes operacionais e famílias.

Local: Jardins de infância, escolas do 1.º ciclo do ensino básico e agrupamentos de escolas.

SIM, (TAMBÉM) SOU CAPAZ!

Equipa Multidisciplinar:

Apoio Direto

Consultadoria e Formação

Organiza Projetos

Avaliação e Apoio Psicológico/Psicopedagógico

Apoio a docentes, assistentes operacionais e pais; Formação 
e Capacitação dos agentes educativos.

Aréas: Aprendizagem, Motivação, Comportamento, 
Competências Sociais e Emocionais.

›› PSICÓLOGO

Apoio Direto

Consultadoria e Formação

Organiza Projetos

Mediação de Conflitos

Articulação entre a escola, a família e a comunidade.
Trabalho colaborativo.

Ambientes Colaborativos de sala de aula.

›› MEDIADOR

eixoeixo 1 Conhecimento, Capacidades e Atitudes
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Apoio Direto

Consultadoria e Formação

Organiza Projetos

Perturbações da comunicação, linguagem e fala

Comunicação em sala de aula

Metodologia EKUI.
Programa “Falar, Ler e Escrever”.
Plataforma “Ainda Estou a Aprender”.

›› TERAPEUTA FALA

Apoio Direto

Consultadoria e Formação

Organiza Projetos

Nutrição Infantil

Capacitação de docentes, assitentes operacionais e 
encarregados de educação em nutrição infantil.

Estudos de perfil nutricional:
Primeiro, o pequeno-almoço; Super lanche escolar; Refeitório 
escolar; Aliment’arte.

›› NUTRICIONISTA

Metodologia:

Referenciar
Aluno para

apoio PIICIE

Apoiar
Promocional,
Preventiva,
Terapêutica

Monitorizar
Progresso

Escolar

Avaliar
Impacto das
intervenções

eixoeixo 1 Conhecimento, Capacidades e Atitudes
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Breve Descrição: Ajudar os estudantes a esclarecer dúvidas e inibir sentimentos negativos 
relativamente à definição da sua identidade pessoal e desenvolvimento do seu projeto de 
profissional. Partilhar experiências e práticas desenvolvidas nas escolas. Conta com o envolvimento 
dos psicólogos escolares, a assegurar os Serviços de Psicologia e Orientação.

Grupo Alvo: Alunos, professores, psicólogos escolares, famílias.

Local: Jardins de infância, escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundárias e espaços concelhios.

Breve Descrição: Encontro que visa promover o debate e reflexão em torno da orientação 
profissional e vocacional dos alunos, na procura de obtenção de melhores resultados em função de 
escolas ajustadas ao perfil do aluno e competências.

Grupo Alvo: Professores, psicólogos escolares, famílias.

Local: Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira. 

FÓRUM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Breve Descrição: Mostra de oferta formativa com o objetivo de proporcionar aos alunos e demais 
visitantes informação sobre oportunidades concretas de formação, em parceria com o semanário 
“Região de Leiria”.

Grupo Alvo: Alunos do 9.º ano, ensino secundário e profissional, psicólogos escolares, famílias, 
público em geral.

Local: A definir. 

FÓRUM DO EMPREGO E FORMAÇÃO

eixoeixo 1 Conhecimento, Capacidades e Atitudes
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Breve Descrição: Programa que visa proporcionar atividades de enriquecimento às crianças com 
capacidades acima da média, com o objetivo de manter estes alunos motivados e integrados, 
evitando sentimentos e comportamentos como o isolamento, a desobediência e a baixa autoestima. 
Prevê, ainda, formação específica para docentes e famílias. Resulta de uma parceria com a 
Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas e a Escola Superior de Educação e Ciências 
Sociais - IPLeiria.

Grupo Alvo: Alunos do 1º ciclo e famílias.

Local: Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais e 
espaços culturais.

Breve Descrição: Pensamento Computacional no pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, em 
parceria com CFRCA. A robótica proporciona a aprendizagem de conhecimentos através da prática, 
da experiência e de desafios, reunindo as condições necessárias para proporcionar um conjunto de 
atividades interdisciplinares que promovem uma aprendizagem transversal. A robótica é uma 
ferramenta que permite criar destrezas essenciais para a vida a nível do desenvolvimento pessoal, 
cognitivo e do trabalho em equipa, através das quais as crianças podem desenvolver o seu potencial 
usando a imaginação. Permite que as crianças manipulem/programem os robôs e aprendam de uma 
forma mais prática.

Grupo Alvo: Crianças a frequentar o pré-escolar e alunos do 1º ciclo.

Local: Sala de atividades, sala de aula.

ROBÓTICA NAS ESCOLAS

eixoeixo 1 Conhecimento, Capacidades e Atitudes
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Breve Descrição: Sessões mensais de jogo Multipli (treino da tabuada) com o objetivo de 
promover em simultâneo convívio familiar e treino do cálculo mental e potenciar o desenvolvimento 
do pensamento lógico e dos conhecimentos relativos à tabuada, fomentando o interesse pela 
matemática através da componente lúdica, em parceria com a ESTG do IPLeiria e ALFIII.

Grupo Alvo: Alunos do 1º ciclo e famílias.

Local: Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira.

Breve Descrição: Cerimónia anual de distinção dos alunos das escolas do concelho de Leiria, com 
melhores resultados escolares. Visa promover o mérito escolar. Tem como objetivo premiar o 
esforço, a dedicação e o empenho, encorajando os jovens do concelho a apostar na sua formação.

Grupo Alvo: Alunos de todos os níveis de ensino e comunidade educativa.

Local: Teatro José Lúcio da Silva.

eixoeixo 1 Conhecimento, Capacidades e Atitudes
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Breve Descrição: Projeto sob a forma de concurso que visa a diferenciação pedagógica na sala de 
aula e promove um espaço de leitura, dimensionado ao universo da turma. Para a concretização 
deste projeto é fundamental que o professor desenvolva uma gestão de rotinas na sala de aula que 
favoreçam a motivação para a leitura, ajudem os alunos a tornarem-se parceiros eficazes do seu 
próprio sucesso e promovam práticas de ensino flexível.

Grupo Alvo: Alunos do 1.º ao 3.º ano do 1º ciclo.

Local: Sala de aula.

Breve Descrição: Implementação do referencial "Aprender com a Biblioteca Escolar", que 
preconiza metodologias de trabalho cooperativo entre professores, colocando a biblioteca no centro 
das atividades da escola e explora o trabalho dos professores bibliotecários como mediadores de 
aprendizagens. Visa promover a inovação pedagógica e a flexibilidade curricular a partir da biblioteca 
escolar, enquanto espaço privilegiado do cruzamento de saberes disciplinares e do acesso a 
múltiplos recursos. Reforço das literacias digitais, através da promoção de leitura em diferentes 
formatos e da promoção da competência de leitura em texto e hipertexto.

Grupo Alvo: Alunos de todos os níveis de ensino, famílias e comunidade educativa.

Local: Bibliotecas Escolares:

• Escola Secundária Afonso Lopes Vieira
• Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo
• Escola Secundária Domingos Sequeira
• Escola Básica José Saraiva
• Escola Básica Cruz D’Areia
• Escola Básica Henrique Sommer
• Escola Básica da Maceira
• Escola Básica D. Dinis
• Escola Básica Branca
• Escola Básica de Arrabalde
• Escola Básica de Colmeias 
• Escola Básica de Bidoeira de Cima
• Escola Básica Dr. Correia Mateus

• Escola Básica da Barreira
• Escola Básica de Parceiros
• Escola Básica Rainha Santa Isabel
• Escola Básica de Monte Redondo
• Escola Básica Dr. Correia Alexandre
• Escola Básica de Santa Catarina da Serra
• Escola Básica de Marrazes
• Escola Básica da Gândara dos Olivais
• Colégio Dr. Luís Pereira da Costa
• Colégio Dinis de Melo
• Colégio Nossa Senhora de Fátima
• Colégio Conciliar Maria Imaculada
• Escola Monsenhor José Galamba de Oliveira

eixoeixo 1 Conhecimento, Capacidades e Atitudes
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FÓRUM EDUCAÇÃO

Breve Descrição: Encontro formativo de receção aos professores e educadores do concelho de 
Leiria, no início de cada ano letivo. Visa partilhar experiências e debater temáticas pertinentes para a 
docência e promoção do sucesso escolar.

Grupo Alvo: Professores e educadores.

Local: Teatro José Lúcio da Silva.

FÓRUM MELHORAR A ESCOLA

Breve Descrição: Encontro formativo anual de partilha de experiências, dinamizado por 
especialistas, com o intuito de valorizar a importância da ação dos assistentes operacionais das 
escolas e jardins de infância no contexto educativo, na relação com os alunos, com os professores e 
com os pais e encarregados de educação.

Grupo Alvo: Assistentes operacionais dos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo.

Local: A definir.

ENCONTRO CONCELHIO DA REDE DE BIBLIOTECAS DE LEIRIA

Breve Descrição: Encontro formativo anual que proporciona momentos de reflexão e partilha 
sobre boas práticas de promoção da leitura e do sucesso escolar nas bibliotecas escolares 
municipais.

Grupo Alvo: Professores bibliotecários, técnicos de biblioteca, docentes e mediadores da leitura.

eixoeixo 1 Conhecimento, Capacidades e Atitudes
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PROGRAMA CONCELHIO DE EDUCAÇÃO PARENTAL:

FÓRUM FAMÍLIAS

Breve Descrição: Encontro anual de partilha e divulgação de projetos e experiências úteis para as 
famílias e alunos, dinamizado por especialistas sobre temáticas educativas com pertinência atual.

Grupo Alvo: Pais e encarregados de educação, professores, educadores, público em geral.

Local: Teatro Miguel Franco.

ENCONTRO DE ASSOCIAÇÕES DE PAIS

Breve Descrição: Encontro anual de associações de pais e encarregados de educação, no sentido 
de reconhecer a sua importância nas escolas e na educação em geral. Partilhar iniciativas e ações 
desenvolvidas voluntariamente em prol da melhoria da qualidade e da humanização dos espaços 
escolares. Debater a partilha de responsabilidades no funcionamento da escola, na construção de 
uma rede de cooperação entre os diferentes agentes educativos, em prol da qualidade e 
humanização dos espaços escolares.

Grupo Alvo: Representantes dos pais e encarregados de educação.

Local: Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira.

PARENTALIDADE POSITIVA

Breve Descrição: O projeto Parentalidade Positiva visa apoiar o desenvolvimento de 
competências parentais e familiares, através de sessões de capacitação onde os pais terão 
oportunidade de aprender, refletir e partilhar experiências em torno de vários temas relacionados 
com a educação, desenvolvimento e sucesso escolar das crianças, recebendo "dicas" e estratégias 
eficazes para resolver problemas com que se confrontam no seu dia-a-dia. As ações previstas são 
dinamizadas pela equipa multidisciplinar de promoção do sucesso escolar.

Grupo Alvo: Pais e encarregados de educação.

Local: Escolas e Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira.

eixoeixo 1 Conhecimento, Capacidades e Atitudes
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Melhorar a oferta 
de serviços que 

promovam a 
conciliação entre 

a vida familiar e 
profissional

› Investir nas Atividades de Animação e Apoio à Família, 
criando um referencial e uma identidade concelhia.

› Apoiar as atividades de enriquecimento curricular e da 
escola a tempo inteiro de acordo com o contexto de 
cada comunidade educativa.

› Consolidar uma rede de oferta de ocupação de tempos 
livres de crianças e jovens.

› Fomentar ações de voluntariado.

› Promover o aumento dos níveis de participação dos 
pais e encarregados de educação e outras entidades 
nas atividades escolares e não escolares.

Aumentar a 
participação da 

comunidade educativa

Desenvolver 
programas de 

educação promotores 
de uma cultura 

científica e artística de 
base humanista

› Promover e operacionalizar programas e projetos em 
áreas chave, tendo por base os referenciais do 
ministério da educação e complementares às ações do 
PAE.

› Promover a educação para a saúde e bem-estar.
› Promover o conhecimento e valorização da Identidade 

e do Património Cultural do Concelho.
› Implementar as ações definidas no âmbito do “Plano 

Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar da Região de Leiria”.

eixo 2
Leiria - Concelho de Educação e Cultura
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Breve Descrição: Conjunto de ações que visam ensinar as crianças a serem peões, a circular a pé 
e a atravessar a estrada em segurança, prevenindo acidentes e promovendo uma atitude de cidadania.

Grupo Alvo: Alunos do pré-escolar e 1.º ciclo.

Local: Jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

Breve Descrição: Conjunto de ações que visam promover a segurança rodoviária e prevenir 
acidentes, em parceria com as entidades nacionais e regionais. Consiste na simulação de aulas 
teóricas e práticas de condução de veículos. 

Grupo Alvo: Alunos do 2.º ano do 1.º ciclo. 

Local: Escola de Trânsito de Leiria - Ortigosa.

Breve Descrição: Programa que visa fomentar uma cultura de prevenção do risco e dotar as 
escolas de um nível de segurança eficaz, mobilizando a criação de clubes de segurança, através de 
ações e iniciativas (visitas aos edifícios escolares, formação teórico-prática, apoio em simulacros e 
exercícios, execução de plantas de emergência, entre outras). Sensibiliza para a necessidade de 
conhecer e rotinar procedimentos de autoproteção e adotar medidas, por parte de professores, 
funcionários e alunos, em caso de acidente, coresponsabilizando toda a população escolar no 
cumprimento das normas de segurança.

Grupo Alvo: Alunos, professores e assistentes operacionais.

Local: Jardins de infância, escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundárias.

Segurança

eixoeixo 2 Leiria - Concelho de Educação e Cultura
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Breve Descrição: Plenário que simula uma sessão da Assembleia Municipal de Leiria e que 
pretende dar voz às opiniões das crianças, proporcionando-lhes um espaço de debate de problemas 
reais do concelho e apresentação de propostas e soluções. Sensibiliza as crianças para a importância 
da sua participação ativa na sociedade, potencia a aquisição de valores e uma consciência crítica 
fortalecedores de uma cidadania participativa, capaz de conduzir à mudança, desenvolvendo o 
autoconceito, a autonomia e a cooperação.

Grupo Alvo: Alunos do 3º e 4º ano do 1.º ciclo.

Local: Teatro Miguel Franco.

Breve Descrição: Plenário que simula uma sessão da Assembleia Municipal de Leiria e que 
pretende dar voz às opiniões dos jovens leirienses. Nesta assembleia juvenil debatem-se os 
temas mais importantes para os jovens e para o concelho, possibilitando aos jovens uma 
participação ativa na sociedade, fortalecendo a consciência crítica e a cidadania participativa, 
através do debate.

Grupo Alvo: Alunos do ensino secundário e ensino profissional.

Local: Teatro Miguel Franco.

Cidadania

Breve Descrição: Projeto de inclusão social que pretende agilizar as oportunidades locais de 
acesso ao trabalho e ao emprego e a consequente inclusão dos jovens do ensino secundário, com 
incapacidade e/ou deficiência,  na vida pós-escolar, garantindo um acompanhamento estruturado 
e esclarecido ao aluno e famílias, numa parceria com NERLEI, ACILIS, APPC, APPACDM, 
CEERIA, CENFOR, CINFORM, CERCILEI e IEFP.

Grupo Alvo: Jovens do ensino secundário com programas individuais de transição.

Local: Escolas secundárias, instituições e empresas.

eixoeixo 2 Leiria - Concelho de Educação e Cultura
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Breve Descrição: O Concurso Municipal de Ideias constitui uma das fases da iniciativa 
“Empreendedorismo nas Escolas do Território da CIMRL” e visa sensibilizar e motivar os jovens para 
práticas empreendedoras, promovendo o espírito de iniciativa através do desenvolvimento de ideias 
de negócio ligadas aos setores de atividades económicas do território.

Grupo Alvo: Alunos do ensino secundário e ensino profissional.

Local: A definir.

Breve Descrição: Iniciativa cultural, pedagógico e social, que pretende estimular o imaginário, 
a criatividade e a fantasia das crianças, através da exploração do sentido solidário do Natal.

Grupo Alvo: Crianças do pré-escolar, alunos 1º ciclo, famílias e comunidade em geral.

Local: Cidade de Leiria.

Cidadania

Breve Descrição: Programa de Educação para o Empreendedorismo que visa potenciar nos 
alunos do 1.º ciclo competências pessoais e sociais inerentes ao perfil empreendedor. Procura 
sensibilizar, formar e educar os alunos e professores para o empreendedorismo, através de um 
conjunto sequencial e lógico de atividades lúdico-pedagógicas e oficinas de formação.

Grupo Alvo: Alunos do 1.º ciclo.

Local: Escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS DO 1.º CICLO

eixoeixo 2 Leiria - Concelho de Educação e Cultura

20



Cidadania

Breve Descrição: Festa que assinala o Dia Mundial da Criança e proporciona às crianças diversas 
atividades lúdico-pedagógicas no Estádio Municipal de Leiria. Uma parceria com a Escola Superior de 
Educação e Ciências Sociais e com o apoio de várias instituições. Fomenta a partilha de saberes de 
uma forma lúdica, a interação e brincadeira entre crianças de diferentes escolas e instituições.

Grupo Alvo: Alunos do 1º ciclo.

Local: Estádio Municipal de Leiria.

Breve Descrição: Projeto que integra o Programa Like Saúde e responde a dimensões no âmbito 
da Educação para a Cidadania e Educação para a Saúde, tendo por base os referenciais do Ministério 
da Educação. Surge como um recurso pedagógico dirigido ao 3.º e 4.º anos de escolaridade, 
composto por um Guião Pedagógico, um pen drive com atividades pedagógicas para trabalhar no 
contexto escolar e familiar. Um dos principais objetivos é o de desconstruir estereótipos e 
preconceitos e alterar atitudes associadas a grupos e contextos socialmente vulneráveis. Resulta 
de uma parceria com a EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza e a Escola Superior de Educação e 
Ciências Socias - IPLeiria.

O kit oferece a possibilidade de trabalhar temáticas como: Inclusão Social, Igualdade de Género, 
Intergeracionalidade, Saúde, Comportamentos Aditivos e Dependências.

Grupo Alvo: Alunos do 3.º e 4.º ano do 1.º ciclo, professores, famílias e comunidade.

Local: Escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

eixoeixo 2 Leiria - Concelho de Educação e Cultura

21



Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental

Breve Descrição: Projeto de responsabilidade social, desenvolvido pela Associação MOMS – 
Miúdos Otimistas, Miúdos Saudáveis - que alia a promoção da higiene oral à educação ambiental, 
com a recolha e reciclagem das escovas dentárias usadas. Visa fomentar junto das crianças uma 
cultura de saúde oral bem como de sustentabilidade ambiental. 

Grupo Alvo: Alunos do  1º ciclo.

Local: Escolas do 1º ciclo do ensino básico.

ECO ESCOVINHAS

Breve Descrição: Projeto sob a forma de concurso que visa beneficiar e embelezar o espaço de 
jogo e recreio das escolas, apelando ao envolvimento da comunidade educativa, no sentido de tornar 
o exterior das escolas mais alegre, divertido, colorido, organizado e aprazível, de modo a proporcionar 
às crianças melhores condições para as suas brincadeiras.

Grupo Alvo: Crianças do pré-escolar, alunos do 1.º ciclo, professores, assistentes operacionais e famílias.

Local: Jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

ESCOLAS FLORIDAS E DIVERTIDAS

Breve Descrição: Programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, 
desenvolvido em Portugal desde 1996 pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que 
pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas, no 
âmbito da educação ambiental para a sustentabilidade. 

Grupo Alvo: Alunos concorrentes dos vários níveis de ensino, do pré-escolar ao secundário.

Local: Jardins de infância e escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundárias.
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Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental

Breve Descrição: Ações de sensibilização, organizadas pela Valorlis S.A., que visam promover a 
adoção de comportamentos ambientalmente corretos e alinhados com a Política dos 3 Rs – Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar, com a duração de 45 minutos, associadas a um concurso de recolha seletiva.

Grupo Alvo: Jardins de infância e escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundárias.

Local: Estabelecimentos de educação e ensino.

ECOVALOR

Temática: ÁGUA

• VISITAS À VALORLIS 

Breve Descrição: Visita guiada às instalações da Valorlis, nomeadamente à unidade de triagem 
automatizada. Cada visitante deverá trazer consigo embalagens recicláveis, a colocar em local 
específico para o efeito no início da visita.

Grupo Alvo: Alunos do 2º, 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário.

Local: Instalações da Valorlis.

• O RIO LIS À LUPA E OS SEUS 5 SENTIDOS

Breve Descrição: Saída de campo ao Rio Lis, onde são abordados vários aspetos da sua fauna e 
da flora que tem como principais objetivos: despertar a consciência ecológica de todos os 
participantes, sensibilizar para a proteção da água e dos recursos hídricos da região e promover o 
conhecimento da fauna e da flora dos ecossistemas ribeirinhos.

Grupo Alvo: Alunos do 3º e 4º ano do 1.º ciclo.

Local: Rio Lis, junto ao Centro de Interpretação Ambiental de Leiria.

• PROJETO RIOS

Breve Descrição: Projeto da ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental – que 
prevê a adoção de um troço de 500 metros de um rio, ou ribeira, analisando as várias temáticas 
associadas como a fauna, flora, tradições, histórias, contos, lendas, instituições.

Grupo Alvo: Alunos de todos os níveis de ensino e famílias.

Local: Rio ou ribeira.
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Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental

Temática: RESÍDUOS

• GREEN CORK

Breve Descrição: Projeto da Quercus cujo objetivo é incentivar a comunidade a desenvolver 
atividades de promoção da cortiça e da recolha de rolhas.

Grupo Alvo: Alunos do pré-escolar ao secundário.

Local: Jardins de infância e escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundárias.

• ROAD SHOW DA ÁGUA - AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NAS ESCOLAS

Breve Descrição: Viagem sensorial ao mundo da água, através de atividades várias, desenvolvidas, 
na escola, por técnicos da empresa Águas do Centro Litoral.

Grupo Alvo: Alunos do 1.º e 2.º ciclos.

Local: Escolas do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico.

• VISITAS DE ESTUDO ÀS INSTALAÇÕES DAS ÁGUAS DO CENTRO LITORAL

Breve Descrição: Visita guiada à ETAR das Olhalvas, abordando temáticas relacionadas com o 
tratamento das águas e resíduos, mediante inscrição prévia.

Grupo Alvo: Alunos do 2º, 3º ciclos e secundário.

Local: ETAR das Olhalvas.
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Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental

Temática: LITORAL

• COASTWATCH

Breve Descrição: Projeto de âmbito europeu, coordenado pelo GEOTA - Grupo de Estudos de 
Ordenamento do Território e Ambiente - que promove a cidadania ativa. O projeto tem atividades de 
monitorização e caracterização ambiental do litoral. 

Grupo Alvo: Alunos do 2.º ciclo do ensino básico.

Local: Praia do Pedrógão.

• PRAIA LIMPA

Breve Descrição: Campanha de voluntariado ambiental que tem como objetivo sensibilizar os 
participantes para os problemas da poluição da costa e as consequências para o ecossistema, alertar 
para a necessidade de preservação das praias e sensibilizar para as consequências dos 
comportamentos de todos nos sistemas marinhos, no que respeita à produção e gestão de resíduos.

Grupo Alvo: Alunos inscritos no projeto Eco Escolas.

Local: Praia do Pedrógão.

• OS SUSPEITOS DO COSTUME

Breve Descrição: Atividade, promovida pela Associação Bandeira Azul, que pretende sensibilizar 
para o problema do lixo marinho nas nossas praias, através da identificação dos resíduos mais 
abundantes e das suas origens e fontes.

Grupo Alvo: Alunos inscritos no projeto Eco Escolas (a partir do 1.º ciclo).

Local: Praia do Pedrógão

• ATELIÊ DAS ENERGIAS

Breve Descrição: promoção da eficiência energética e das energias renováveis, através do 
desenvolvimento de diferentes atividades: apresentação multimédia, fichas temáticas, exposição e 
atividades lúdico-pedagógicas.

Grupo Alvo: Alunos do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico.

Local: Escolas do 1.º e 2.º ciclos ou Centro de Interpretação Ambiental de Leiria (CIA).
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Saúde e bem-estar

Uma escola Like Saúde valoriza e promove a saúde escolar, assumindo uma postura pró-ativa, atenta 
aos desafios e riscos a que estão expostos. Promove a prevenção de comportamentos aditivos e 
dependências de forma articulada para os alunos, docentes, assistentes operacionais e famílias. É 
uma escola que faz like à saúde e a estilos de vida e comportamentos saudáveis.

Breve Descrição: Conjunto de ações que ao longo do percurso escolar visam prevenir 
comportamentos aditivos, dependências, no sentido de garantir informação e formação sobre os 
perigos do consumo de substâncias psicoativas e dependências com e sem substâncias, quer ao nível 
pessoal como nas relações sociais.

Em parceria com a PSP, a GNR, a Administração Regional de Saúde do Centro, a Rede de Cooperação 
e Aprendizagem, a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria.

PROGRAMA DE PREVENÇÃO EM 
COMPORTAMENTOS ADITIVOS 
E DEPENDÊNCIAS

GRUPO ALVO AÇÕES

1.º Ciclo

2.º Ciclo

3.º Ciclo

Ens. Secundário
e Profissional

Docentes

Famílias

• Aventura da Vida
• “João presta atenção” - história para conversar

• 8.º ano – Kit Like Saúde (Álcool) - Duração de 60 a 90 minutos

• 10.º ano – Kit Like Saúde (Substâncias Psicoativas) - Duração
  de 90 minutos

• 5.º ano – Kit Like Saúde (Tabaco) - Duração de 60 a 90 minutos
• 6.º ano – (Desa)sossego das Tecnologias: Dinamização de 

sessões sobre Internet Segura -  PSP/GNR

• O real do virtual (2 horas)

• Kit Like Saúde (12 horas)
• “Eu e os Outros” (54 horas)

Formação:

Assistentes
Operacionais Formação: • Like Saúde (6 horas)

Kit Like Saúde +  Dinamização de sessões em casos específicos: Legalidade e Segurança 
(GNR/PSP); Dependências (CRI).
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Saúde e bem-estar

ADOLESCER COM SENTIDO

Breve Descrição: A informação sobre sexualidade é essencial na educação para a saúde, de modo 
a que os jovens possam adquirir conhecimentos e desenvolver atitudes e comportamentos neste 
domínio com os seguintes objetivos: contribuir para a melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais 
dos jovens; contribuir para a tomada de decisões conscientes. O projeto, em parceria com a Escola 
Superior de Saúde de Leiria (IPLeiria) e Centro Hospitalar de Leiria, é composto por 2 fases:

1.ª Fase:
• Diagnóstico - questionário a aplicar em contexto de sala de aula a alunos do 3.º ciclo e secundário, 
acompanhados por técnicos de saúde. O objetivo consiste em conhecer os comportamentos, práticas 
e conhecimentos dos jovens sobre afetos e sexualidade.
• Avaliação das práticas, comportamentos e conhecimentos dos jovens sobre afetos e sexualidade - 
(com um instrumento a aplicar a todos os jovens);

2.ª Fase:
Fórum presencial por Escola/Agrupamento de Escolas, com a duração de 1 dia. Consiste em 
apresentar os resultados do diagnóstico e avaliação realizados na 1.ª fase. Assim como, dar resposta 
às necessidades apresentadas pelos jovens, fomentar o debate sobre os afetos e sexualidade com os 
jovens presentes no fórum, sensibilizar os jovens para gestão e expressão assertiva e responsável 
das emoções (práticas seguras). Dinamizadores: médicos pediatras, enfermeiros, psicólogos e 
investigadores.

Destinatários: Alunos do 3.º ciclo e secundário, professores, assistentes operacionais, pais e 
encarregados de educação.

Local: Escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e escolas secundárias.

Breve Descrição: Sabendo que as doenças cardiovasculares têm aumentado nos jovens nos 
últimos anos e, acreditando que o segredo para combater este flagelo é apostar na prevenção, 
consideramos imprescindível estender a atividade da Associação Portuguesa de AVC – APAVC na 
prevenção de fatores de risco cardiovasculares, às faixas etárias mais jovens. Para além dos 
rastreios, a APAVC promove ações de formação às terças e quintas-feiras, a 6 turmas por semana, 
com a presença de um médico, um nutricionista e um psicólogo.

Grupo Alvo: Alunos do ensino secundário.

Local: Escolas secundárias.

OBESIDADE E DIABETES 
NOS JOVENS - RASTREIOS
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Saúde e bem-estar

Ação 1 – Concurso “Ementas Escolares Saudáveis”, 
“Heróis da Fruta” e “Curte Iogurte”
Destinatários: Crianças do Pré-Escolar e Alunos do 1.º ciclo e 
docentes.

Ação 2 – “Os Super-Heróis no Refeitório Escolar”
Breve Descrição: Campanhas de sensibilização sobre regras de 
funcionamento para melhorar o ambiente nos refeitórios escolares.
Destinatários: crianças do pré-escolar, alunos do 1.º ciclo, 
docentes, assistentes operacionais, recursos humanos afetos ao 
programa de refeições e famílias. 

Ação 3 – “Os Super-heróis em ação”
Breve Descrição: Dinamização de atividades lúdicas e pedagógicas: Quiz “Os Super-Heróis da 
Alimentação Saudável”, “Rita Cenorita”, “João Molengão no Reino da Alimentação” e “Semáforo Alimentar”.
Destinatários: Crianças do pré-escolar, alunos do 1.º ciclo do ensino básico.

Ação 4 – Rastreio Nutricional 
Breve Descrição: Realização de rastreios nutricionais.
Destinatários: Crianças do pré-escolar, alunos do 1.º ciclo do ensino básico.

Ação 5 – Plano de Monitorização das refeições escolares – GARE
Breve Descrição: Visitas aos refeitórios escolares (sem aviso prévio), elaboração de relatórios, 
comunicação às direções dos agrupamentos, disponibilização de impresso para comunicação de 
anomalias, disponível no site do município (a preencher pelo coordenador e/ou encarregado de educação).

Ação 6 – Pausa para Almoço
Breve Descrição: Sensibilização aos pais e encarregados de educação sobre as refeições escolares 
e bem-estar. Destinatários: Pais e encarregados de educação.

Ação 7 – Envolvimento e Participação
Breve Descrição: Envolvimento e participação das Associações de Pais em colaboração com os 
coordenadores de estabelecimento e direção dos agrupamentos de escolas, na monitorização da 
qualidade e quantidade das refeições.

Ação 8 - Auditoria
Breve Descrição: Auditoria das refeições escolares e espaços de confeção e serviço de refeições, ao 
longo do ano, por empresa externa.

Ação 9 - Plano de Formação
Breve Descrição: Formação para docentes, assistentes operacionais, recursos humanos afetos ao 
programa de refeições e famílias, sobre nutrição infantil.

Ação 10 - Divulgação das Ementas Escolares e Dicas Alimentares
Breve Descrição: Divulgação das ementas escolares no site do Município e partilha de dicas 
alimentares, nutrinews.

Em parceria com a EPL, CHSF e ESSLEI.
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Saúde e bem-estar

Breve Descrição: Aulas de adaptação ao meio aquático com vista à promoção do equilíbrio, 
respiração e proporção, privilegiando aprendizagens lúdicas que estimulam nas crianças a prática da 
natação.

Grupo Alvo: Alunos do 3º e 4º anos do 1.º ciclo.

Local: Piscina Municipal de Leiria, Piscina Municipal de Caranguejeira e Piscina Municipal de Maceira.

Breve Descrição: Torneio que integra cinco modalidades desportivas (atletismo, futsal, 
basquetebol, andebol de 5 e badminton) e promove junto das escolas do concelho a prática 
desportiva, o espírito de equipa e o convívio interescolar.

Grupo Alvo: Alunos do 2.º ciclo.

Local: Escolas básicas do 2.º ciclo.
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Apoio às Famílias

Breve Descrição: Programa que surge como resposta às necessidades das famílias, facilitador da 
conciliação da vida familiar e profissional. Proporciona às crianças experiências lúdicas num 
ambiente de segurança e bem-estar, pela diversidade de espaços e materiais utilizados pelas 
crianças, nomeadamente: atividades próximas do contexto social local, exploração de espaços 
alternativos (jardins, parques, instituições, outros), exploração dos recursos locais (associações, 
clubes, coletividades, outros), conhecimento da comunidade envolvente (atividades intergeracionais, 
outras), criação de dinâmicas de brincadeira, privilegiando o espaço exterior e oferta de uma atividade 
dois dias por semana (karaté, música, dança, ginástica, xadrez, outras), financiada pelo Município.

Grupo Alvo: Crianças a frequentar o pré-escolar.

Local: Jardins de infância.

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO
E APOIO À FAMÍLIA

Breve Descrição: Programa de ocupação das crianças especiais nos centros de apoio à 
aprendizagem das escolas, no período pós-letivo. Pretende responder às necessidades sentidas 
pelas famílias, de modo a conciliar a vida familiar com a profissional.

Grupo Alvo: Crianças e alunos dos centros de apoio à aprendizagem do pré-escolar e 1.º ciclo do 
ensino básico.

Local: Centros de apoio à aprendizagem das escolas.
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Breve Descrição: Programa ocupacional de verão (julho) dirigido a jovens que proporciona uma 
experiência certificada em contexto empresarial, com vista à sua valorização pessoal, profissional e 
curricular, em parceria com a NERLEI e a ACILIS. O objetivo é o de adquirir hábitos de trabalho, 
assumir ou partilhar responsabilidades, apreender valores e comportamentos considerados 
relevantes para um bom desempenho profissional, compreender a complexidade de uma 
organização e do seu mercado, as suas oportunidades e dificuldades.

Grupo alvo: Jovens dos 16 aos 18 anos.

Local: Empresas do concelho de Leiria.

Breve Descrição: Projeto de apoio ao estudo para jovens, em horário pós-letivo, com o 
acompanhamento de professores voluntários com larga experiência pedagógica. Tem como objetivo 
estimular o gosto pela leitura e estudo, incutir o gosto pelo trabalho autónomo através de métodos 
de estudo promotores do sucesso escolar, adquirir hábitos de pesquisa de informação e investigação 
em bibliotecas.

Grupo Alvo: Alunos do 5.º ao 10.º ano.

Local: Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira.

Apoio às Famílias
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Breve Descrição: Programa de ocupação de tempos livres, durante as férias escolares de verão 
(julho), dirigido preferencialmente a crianças do 1.º e 2.º escalões do abono de família. Contempla 
atividades de promoção da leitura, de exploração do património histórico e cultural, de educação 
ambiental e ao ar livre.

Grupo alvo: Crianças e jovens dos 6 aos 16 anos.

Local: Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira e outros locais.

Breve Descrição: Programa de ocupação de tempos livres nas férias letivas da Páscoa, que tem 
por base a disponibilização de várias atividades estruturadas para crianças e jovens.
Este projeto presta um apoio às famílias, oferecendo uma temporada plena de atividades, com 
especial ênfase nas artes, no património, no ambiente e na segurança e potencia a aquisição de 
valores e de uma consciência crítica, em parceria com entidades e associações culturais e 
desportivas.

Grupo alvo: Crianças e jovens dos 6 aos 16 anos.

Local: Espaços culturais do Município de Leiria. 

Apoio às Famílias
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Breve Descrição: Atividade formativa no domínio da música e concurso infantil para as melhores 
vozes a apresentar num espetáculo público, numa parceria com a comunidade local. Desenvolve e 
melhora as competências artísticas e sociais, divulga os talentos vocais das crianças, promovendo a 
prática musical ao nível local e valorizando o nosso património musical.

Grupo Alvo: Alunos das escolas públicas do 3.º e 4.º ano do 1.º ciclo. 

Local: A definir.

Música + CULTURA NAS ESCOLAS

Breve Descrição: O projeto tem como objetivo aproximar a música das crianças, de forma lúdica 
e pedagógica, enquanto linguagem universal e potenciadora do desenvolvimento cognitivo, socio 
emocional e motor. Cria um espaço de interação e diálogo entre músicos e crianças, através da 
personificação e exploração de um instrumento musical.

Grupo Alvo: Crianças do pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico. 

Local: Jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico. 
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Breve Descrição: A musicoterapia procura estimular os efeitos terapêuticos do som e da música, 
podendo ser aplicada em inúmeras situações. No caso da Educação Especial, procura estimular a 
comunicação, a expressão corporal, vocal e sonora, melhorar a autoestima, a capacidade de 
concentração e promover um melhor relacionamento inter e intrapessoal, com recurso a 
instrumentos musicais, dança e canto.

Grupo Alvo: Crianças do pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico a frequentar os centros 
de apoio à aprendizagem.

Local: Centros de apoio à aprendizagem.

Breve Descrição: "Ópera para ajudar a pensar e a construir" consiste num projeto em que 
cantores, coros, bailado, orquestra, cenários, figurinos, palco… todos envolvidos numa história, 
contada e cantada a partir de uma combinação entre a música e a palavra, feita pelo compositor e 
pelo libretista. Consiste numa sessão pedagógica, protagonizada por um interveniente neste 
processo, com recurso audio/video e materiais utilizados nas produções da Ópera no Património, 
procurando simultaneamente, estabelecer pontes com as diversas áreas do conhecimento.

Grupo Alvo: Alunos do 5.º e 6.º ano do 2.º ciclo do ensino básico.

Local: Escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.

+ CULTURA NAS ESCOLASMúsica
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Breve Descrição: Apresentação das peças de teatro produzidas pelas escolas participantes. Este 
projeto assume o valor do teatro e da expressão dramática como atividades complementares de 
ação educativa e enriquecimento cultural. Visa promover o teatro como expressão artística geradora 
de cidadãos críticos e criativos.

Grupo Alvo: Alunos do 2.º, 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário.

Local: Teatro Miguel Franco.

Grupos de Teatro das Escolas:

• Escola Básica D. Dinis
• Escola Básica de Colmeias
• Escola Básica de Marrazes
• Escola Básica de Santa Catarina da Serra
• Escola Básica Dr. Correia Alexandre
• Escola Básica Dr. Correia Mateus
• Escola Básica e Secundária Henrique Sommer

• Escola Monsenhor José Galamba de Oliveira
• Escola Secundária Afonso Lopes Vieira
• Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo
• Colégio Conciliar Maria Imaculada
• Colégio Dinis de Melo
• Colégio Dr. Luís Pereira da Costa
• Colégio Senhor dos Milagres

Breve Descrição: Apresentação de peças de teatro destinadas a crianças que frequentam o 
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. Esta iniciativa visa promover o teatro e a expressão 
dramática, contribuindo para o enriquecimento cultural dos mais novos. 

Grupo Alvo: Crianças do pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico.

Local: Jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

Teatro
de Palmo
e Meio

Teatro + CULTURA NAS ESCOLAS
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Breve Descrição: Desenvolvimento de oficinas de teatro e expressão dramática onde serão 
abordadas a temática das Alterações Climáticas, desde a mitigação à adaptação.

Grupo alvo: Alunos do 3.º e 4.º ano do 1.º ciclo do ensino básico.

Local: Escolas do 1º ciclo do ensino básico.

CLIM’ARTE

Breve Descrição: Projeto educativo artístico sobre a água e o seu ciclo. A partir da obra literária 
de Eva Montanari, “Quantas pingas na cidade!”, serão desenvolvidas iniciativas artísticas que unem o 
espaço escola, espaço família e o espaço do teatro, através da imaginação, da descoberta e da arte.

Grupo alvo: Crianças do pré-escolar.

Local: Jardins de infância.

UM, DOIS, TRÊS… PLOC! PINGA OUTRA VEZ 

+ CULTURA NAS ESCOLASTeatro
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Cinema + CULTURA NAS ESCOLAS

Breve Descrição: Programa de interesse pedagógico direcionado para um público infanto-juvenil, 
da educação pré-escolar ao ensino secundário, no âmbito do Plano Nacional de Cinema. Traduz-se 
num plano de literacia para o cinema e de divulgação de obras cinematográficas nacionais junto do 
público escolar, pretende formar públicos escolares, despertando nos jovens o hábito de ver cinema 
e a sua valorização enquanto expressão artística.

LEIRIA DÁ UM FILME!

Pré-Escolar e 1.º Ciclo

“Curtinhas”
Conjunto de curtas-metragens a disponibilizar para a educação pré-escolar, de modo a 
promover a sensibilização para a arte cinematográfica desde os primeiros anos.

2.º e 3.º Ciclos e Secundário

“Ciclo de Cinema”
Possibilitar aos alunos dos vários ciclos de escolaridade o acesso a um conjunto de filmes. O 
objetivo consiste em levar as escolas e os jovens a ver mais cinema e sobretudo a 
conhecerem melhor o cinema português e desenvolverem um espírito crítico.

“Breves D’images - Festival International du Court-metrage”
O Município francês de Quint-Fonsegrives, com o qual Leiria tem estabelecida uma relação 
de geminação desde 2013, realiza o festival de curtas-metragens “Brèves d’Images”, que se 
destina a promover a produção audiovisual entre os jovens, sendo aberto a participantes com 
idades compreendidas entre os 16 e os 22 anos, convidando os alunos do ensino secundário 
e profissional de Leiria a apresentar os seus trabalhos.
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Breve Descrição: Cortejo das escolas pelas ruas da cidade de Leiria, oferecendo cor e 
animação à comunidade, através da divulgação do seu trabalho, coreografias e disfarces 
carnavalescos. Em parceria com a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, procura-se celebrar o 
Carnaval junto da comunidade, estimulando a criatividade e fantasia. 

Grupo Alvo: Crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo.

Local: Cidade de Leiria.

Animação + CULTURA NAS ESCOLAS

Fotografia + CULTURA NAS ESCOLAS

Breve Descrição: Concurso de fotografia que pretende promover o património cultural e uma 
consciencialização do sentir coletivo do concelho, usando a fotografia como forma de comunicação.

Grupo Alvo: Alunos do ensino secundário e ensino profissional.

Local: Escolas secundárias e profissionais.

LEIRIPHOTO
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Breve Descrição: O projeto dá oportunidade aos alunos de contactarem com um artista 
profissional e perceberem como se realiza o processo criativo da pintura. Esta ação pretende 
despertar nas crianças a sensibilidade artística, através da realização de atividades experimentais 
na área da pintura em contexto escolar, coordenadas por artistas plásticos de reconhecido mérito, 
em articulação com o professor da turma. No final, os trabalhos realizados nas escolas são 
expostos na galeria da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira.

Grupo Alvo: Alunos do 4.º ano do 1.º ciclo.

Local: Escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

Breve Descrição: Projeto sob a forma de concurso de pinturas que pretende priorizar a 
expressão artística, através do contacto com a pintura de autores famosos, levando as crianças a 
experimentar o papel de criadores e apreciadores de arte, encorajando as crianças a escolher e a 
aprender através de experiências ativas e privilegiando a ideia de que, através das artes, se podem 
cruzar diferentes áreas e saberes.

Grupo Alvo: Crianças do pré-escolar.

Local: Jardins de infância.

Pintura / Escultura + CULTURA NAS ESCOLAS
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Breve Descrição: Concurso e exposição de arte infantil (desenho), subordinado à temática do 
património, realizado no âmbito das comemorações do Dia da Cidade de Leiria, que se assinala a 22 
de maio. Resulta de uma parceria com cidades geminadas com Leiria, União de Freguesias de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes e Friendly Talents.

Grupo Alvo: Alunos do 1º ciclo do ensino básico.

Local: Escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

Breve Descrição: Mostra de esculturas de Natal produzidas com materiais reciclados, em parceria 
com a Valorlis, com o objetivo de sensibilizar para a necessidade de valorizar e reutilizar resíduos, 
estimular a criatividade através da construção de esculturas de Natal a expor pelas ruas da cidade.

Grupo Alvo: Alunos do 2.º, 3.º ciclo e ensino secundário.

Local: Espaço público da cidade de Leiria.

Pintura / Escultura + CULTURA NAS ESCOLAS

Breve Descrição: Concurso de desenho digital, em parceria com o Centro de Competências Entre 
Mar e Serra. Visa promover a utilização das TIC em contexto escolar, desenvolvendo capacidades de 
utilização das ferramentas de processamento de texto e de imagem, fundamentais para os alunos 
dos níveis de escolaridade abrangidos pelo concurso. Desenvolve a criatividade, utilizando a criação 
da imagem como meio de comunicação de sentimentos, ideias e valores.

Grupo Alvo: Crianças dos jardins de infância e alunos do 1.º ciclo do ensino básico.

Local: Jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

http://artistas.ccems.pt
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LEIRIA A LER
Breve Descrição: Projeto de incentivo à leitura através da realização de sessões de animação de 
histórias nos jardins de infância com o objetivo de estimular o gosto pela leitura junto das crianças.
Grupo Alvo: Crianças do pré-escolar.
Local: Jardins de infância.

ROTEIRO COM UM ESCRITOR
Breve Descrição: Convite a um escritor para percorrer um conjunto de escolas onde realiza uma 
sessão de apresentação dos seus livros, no sentido de motivar os alunos para a leitura e exploração 
pedagógica da sua obra.
Grupo Alvo: Alunos do 1º ciclo do ensino básico.
Local: Escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

CONCURSO DE ILUSTRAÇÃO DE CONTOS
Breve Descrição: Projeto sob a forma de concurso para alunos do 1.º ciclo do ensino básico. 
Pretende incentivar a criatividade artística e desenvolver nas crianças o gosto pela leitura e 
interpretação de textos, através da ilustração de um conto infantil, criado por um autor convidado.
Grupo Alvo: Alunos do 1.º ciclo do ensino básico.
Local: Escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

HISTÓRIAS DA AJUDARIS
Breve Descrição: Projeto solidário promovido pela associação Ajudaris, a nível nacional, em que os 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico, orientados pelos professores, são protagonistas e autores de 
histórias ilustradas por artistas de reconhecido mérito, partilhando a sua criatividade com os seus 
pares e a sociedade. Depois de selecionadas, as melhores histórias são publicadas em livro. 
Grupo Alvo: Alunos do 1.º ciclo do ensino básico.
Local: Escolas do 1.º ciclo do ensino básico e Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira.

CONCURSO MELHOR LEITOR
Breve Descrição: Concurso que incentiva e premeia o prazer de ler, de forma autónoma e lúdica, 
tendo em vista o sucesso escolar dos alunos de todos os ciclos de escolaridade. Este projeto 
distingue o melhor leitor da cada biblioteca escolar durante o ano letivo.
Grupo Alvo: Alunos de todos os ciclos de escolaridade.
Local: Escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e secundário.

GALA DA POESIA
Breve Descrição: No Dia Mundial da Poesia (21 de março), a comunidade educativa é convidada a 
participar na Gala da Poesia, que terá lugar no Teatro Miguel Franco. Esta iniciativa visa estimular o 
gosto pela poesia e criação literária.
Grupo Alvo: Alunos do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico.
Local: Teatro Miguel Franco.

VAMOS LER +
Programa de Educação para a Leitura

Literatura + CULTURA NAS ESCOLAS
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DIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR
Breve Descrição: Assinala-se em outubro com o intuito de reforçar a importância das bibliotecas 
escolares na educação e na promoção do livro e da leitura. Nestes dias as bibliotecas escolares 
promovem um programa de atividades com o objetivo de estimular o gosto pela leitura e valorizar o 
papel das bibliotecas junto da comunidade educativa.
Grupo Alvo: Comunidade educativa.
Local: Bibliotecas Escolares e Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira.

MARATONA DA LEITURA
Breve Descrição: Iniciativa que visa assinalar o Dia Mundial do Livro (23 de abril): cada escola 
realiza uma pausa de 30 minutos para um momento de leitura.
Grupo Alvo: Comunidade escolar.
Local: Sala de aula, biblioteca escolar ou outro qualquer local da escola.

BAÚ DA BIBLIOTECA – BIBLIOTECA VAI ÀS FREGUESIAS
Breve Descrição: Circulação de baús com 45 livros infanto-juvenis que visa estimular, junto das 
crianças, a motivação para a leitura ao longo do ano: no período letivo vai às escolas; durante as férias 
escolares vai às freguesias (em parceria com as juntas de freguesia).
Grupo Alvo: Crianças do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.
Local: Juntas de Freguesia.

VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA MUNICIPAL AFONSO LOPES VIEIRA
Breve Descrição: Visita de estudo com o objetivo de dar a conhecer a Biblioteca Municipal, os 
serviços e o património bibliográfico e documental que existe nas suas coleções, através de uma 
visita guiada e exploratória. Com este projeto pretende-se despertar o interesse pela leitura de 
lazer ou informativa, bem como, valorizar o património bibliográfico e documental e promover a 
identidade local.
Grupo Alvo: Alunos do 1º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico.
Local: Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira.

CONTA-NOS HISTÓRIAS
Breve Descrição: Serviço bissemanal de empréstimo de livros e dinamização da leitura no Serviço 
de Pediatria do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), cujo objetivo é promover o livro e a leitura junto de 
crianças e jovens internados, proporcionando uma ocupação saudável do tempo de convalescença.
Grupo Alvo: Crianças e jovens internados no CHL.
Local: Hospital de Santo André - Leiria.

BIBLIOTECA DE PRAIA
Breve Descrição: Durante a época balnear os veraneantes podem usufruir da Biblioteca de Praia, na 
Praia do Pedrógão, aberta de terça-feira a domingo. Naquele espaço estão disponíveis serviços de 
leitura, empréstimo, internet gratuita e atividades pedagógicas, lúdicas e de animação.
Grupo Alvo: Comunidade em geral.
Local: Praia do Pedrógão.

Literatura + CULTURA NAS ESCOLAS
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Breve Descrição: Conhecer os factos e locais históricos dos concelhos da CIMRL – Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria (Leiria, Batalha, Marinha Grande, Pombal, Alvaiázere, Castanheira 
de Pera, Ansião, Figueiró dos Vinhos, Pedrogão Grande e Porto de Mós); despertar a consciência 
cívica para a preservação do património cultural e promover a identidade local. Consiste na 
realização de um vista de estudo que pretende dar a conhecer o património e espaços culturais de 
referência neste território geográfico, através de uma visita guiada e atividades pedagógicas, 
propostas por cada um dos municípios e que as escolas poderão selecionar.

Grupo Alvo: Alunos do 3.º e 4.º ano do 1º ciclo do ensino básico.

Local: Espaços histórico-culturais dos concelhos Leiria, Batalha, Marinha Grande, Pombal, 
Alvaiázere, Castanheira de Pera, Ansião, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Porto de Mós.

À DESCOBERTA DA REGIÃO DE LEIRIA
(3.º e 4.º anos)

Património + CULTURA NAS ESCOLAS
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Serviços Educativos

CASTELO DE LEIRIA

Uma das “glórias” de Leiria, como o carateriza o poeta Afonso Lopes Vieira. Desde tempos 
pré-históricos que o morro, onde foi implantado, aos pés do qual serpenteia o Rio Lis, abrigou 
diferentes povos. O ano de 1135 marca a história da cidade pela construção desta fortaleza militar, 
por iniciativa de D. Afonso Henriques.

Contactos: Tel.: + 351 244 839 670 | www.cm-leiria.pt | div.museus@cm-leiria.pt 

AGROMUSEU D. JULINHA

O Agromuseu Municipal Dona Julinha recria o ambiente da antiga Casa Agrícola Pereira Alves de 
Matos Carreira, construída nos finais do século XIX, promovendo assim o património cultural e 
etnográfico da região leiriense.
Contactos: Tel.: 244 614 635 | www.cm-leiria.pt | agromuseu@cm-leiria.pt 

CIALV - LAPEDO (Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho)

No Vale do Lapedo abre-se a porta para a compreensão da geologia e pré-história, proporcionando 
informações sobre o enquadramento natural do vale e a ocupação humana do sítio arqueológico 
Abrigo do Lagar Velho. Ali foram encontrados vestígios de um acampamento temporário de 
caçadores-recoletores, do Paleolítico Superior e a famosa sepultura da criança do Paleolítico 
Superior conhecida por “menino do Lapedo”, com mais de 24.500 anos.

Contactos: Tel.: 244 839 677 | www.cm-leiria.pt | museudeleiria@cm-leiria.pt 

MUSEU DE LEIRIA

O Museu de Leiria é uma janela aberta sobre a memória de um território longamente habitado que, à 
entrada do século XXI, se revela com um novo olhar sobre uma realidade complexa. O programa 
museológico, que se procurou participado, enquadra para além do acervo do antigo museu, as 
coleções artísticas municipais e a reserva arqueológica, constituindo o fulcro da rede de museus 
concelhios, aberta à Cidade e ao seu território.

Contactos: Tel.: + 351 244 839 677 | www.cm-leiria.pt | museudeleiria@cm-leiria.pt 

eixoeixo 2 Leiria - Concelho de Educação e Cultura



m|i|mo - MUSEU DA IMAGEM EM MOVIMENTO

O m|i|mo é o ponto de partida para uma viagem à arqueologia da imagem, desde o Pré-Cinema à 
Imagem Numérica, documentando os momentos e apresentando as mágicas máqunas que 
construíram a História, desafiaram convicções e quebraram barreiras, iludindo os sentidos e perceções.

Contactos: Tel.: + 351 244 839 675 | www.cm-leiria.pt | mimose@cm-leiria.pt 

MOINHO DO PAPEL

Na margem esquerda do rio Lis situa-se o primeiro moinho de papel de Portugal, datado de 1411. 
Este testemunha e preserva a memória das artes e ofícios tradicionais ligados ao papel e ao cereal. 
Através das visitas, oficinas e jogos propostos, é possível criar e recriar objetos, sabores e sensações 
que unem o que nunca deve ser separado – tradição e inovação.

Contactos: Tel.: 244 839 672 | www.cm-leiria.pt | moinhodopapel@cm-leiria. 

CIA – CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL

O Centro de Interpretação Ambiental tem igualmente um carácter pedagógico/lúdico, divulgando os 
valores ambientais de uma forma divertida. 

Contactos: Tel.: 244 845 651 / 244 839 500 | www.cm-leiria.pt | cia@cm-leiria.pt

CDIL – CENTRO DE DIÁLOGO INTERCULTURAL DE LEIRIA 

A Igreja da Misericórdia é um lugar de encontro entre três culturas: cristã, judaica e islâmica.
Horários: Segunda a sexta: 09:30 às 12:30 e 14:00 às 17:30. Sábados, domingos e feriados: 14:00 às 
17:30. Visitas guiadas mediante marcação prévia.

Contactos: Tel.: 244 839 628 | www.cm-leiria.pt | cdl@cm-leiria.pt

ESCOLA DE TRÂNSITO DE LEIRIA – “PEQUENOS CONDUTORES” 

Na Escola de Trânsito de Leiria desenvolvem-se atividades de educação para a cidadania que 
proporcionam às crianças os conhecimentos e competências necessárias a uma adequada 
integração na circulação rodoviária. Para além de aulas teóricas, na pista exterior as crianças 
desempenham papéis de peão, condutor e de ciclista, simulando a circulação rodoviária.

Contactos: Tel.: 244 839 500 | www.cm-leiria.pt | educacao@cm-leiria.pt

HORÁRIO - Serviços Educativos dos Museus:
Segunda a sexta-feira: 09h30 às 12h00 e 14h30 às 17h00. Mediante marcação prévia.

eixoeixo 2 Leiria - Concelho de Educação e Cultura



48



Consolidar as 
estratégias de 

planeamento

› Elaborar diagnóstico das atividades e projetos 
socioeducativos existentes no concelho.

› Planear atividades e projetos socioeducativos em 
função dos públicos-alvo.

› Planear e definir estratégias de intervenção educativa 
em articulação com os respetivos parceiros.

› Monitorizar as atividades e projetos desenvolvidos.

› Definir um modelo de avaliação para cada projeto/ação.
› Criar um observatório de qualidade.

Desenvolver uma 
cultura de avaliação

Promover uma cultura 
de comunicação

› Desenvolver fluxos de trabalho em rede
   Escola | Comunidade | Município.
› Consolidar mecanismos de divulgação de 

informação e racionalização de recursos no âmbito 
do concelho e da CIMRL (SICAEM, página internet 
do Município de Leiria, Plataforma CIMRL).

eixo 3
Comunicação, Planeamento e Avaliação
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Competências

O Decreto-Lei nº7/2003 de 15 de janeiro, alterado pela Lei nº 41/2003 de 22 de agosto, pela Lei nº 
6/2012 de 10 de fevereiro e pelo Decreto-Lei nº 72/2015 de 11 de maio, define, no seu artigo 4º, as 
competências do Conselho Municipal de Educação.

“1 -  Para a prossecução dos objectivos referidos no artigo anterior, compete ao conselho municipal 
de educação deliberar, em especial, sobre as seguintes matérias: 

a) Coordenação do sistema educativo e articulação da política educativa com outras políticas sociais, 
em particular nas áreas da saúde, da acção social e da formação e emprego; 
b) Acompanhamento do processo de elaboração e de actualização da carta educativa, a qual deve 
resultar de estreita colaboração entre os órgãos municipais e os serviços do Ministério da Educação, 
com vista a, assegurando a salvaguarda das necessidades de oferta educativa do concelho, garantir 
o adequado ordenamento da rede educativa nacional e municipal; 
c) Participação na negociação e execução dos contratos de autonomia, previstos nos artigos 47.º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio; 
d) Apreciação dos projetos educativos a desenvolver no município e da respetiva articulação com o 
Plano Estratégico Educativo Municipal; 
e) Adequação das diferentes modalidades de acção social escolar às necessidades locais, em particular 
no que se refere aos apoios sócio-educativos, à rede de transportes escolares e à alimentação; 
f) Medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a crianças e jovens com necessidades 
educativas especiais, da organização de actividades de complemento curricular, da qualificação 
escolar e profissional dos jovens e da promoção de ofertas de formação ao longo da vida, do 
desenvolvimento do desporto escolar, bem como do apoio a iniciativas relevantes de carácter 
cultural, artístico, desportivo, de preservação do ambiente e de educação para a cidadania; 
g) Programas e acções de prevenção e segurança dos espaços escolares e seus acessos; 
h) Intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar. 
i) Participação no processo de elaboração e de atualização do Plano Estratégico Educativo Municipal. 

2 - Compete, ainda, ao conselho municipal de educação analisar o funcionamento dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino, em particular no que respeita às 
características e adequação das instalações, ao desempenho do pessoal docente e não docente e à 
assiduidade e sucesso escolar das crianças e alunos, reflectir sobre as causas das situações 
analisadas e propor as acções adequadas à promoção da eficiência e eficácia do sistema educativo. 

3 - Para o exercício das competências do conselho municipal de educação devem os seus membros 
disponibilizar a informação de que disponham relativa aos assuntos a tratar, cabendo, ainda, ao 
representante do Ministério da Educação apresentar, em cada reunião, um relatório sintético sobre o 
funcionamento do sistema educativo, designadamente sobre os aspectos referidos no número anterior.”

Conselho Municipal de Educação

Conceito e objetivo

O Conselho Municipal de Educação é definido como uma 
estrutura de participação dos diversos agentes e parceiros 
sociais de âmbito concelhio, com vista à articulação da 
política educativa com outras políticas sociais.
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Composição do Conselho Municipal de Educação

Entidade Representante:

Presidente da Câmara Municipal - Raul Castro
Vereadora da Educação - Anabela Graça
Presidente da Assembleia Municipal - António Sequeira
Instituições do Ensino Superior Público - Rita Cadima
Instituições do Ensino Superior Privado - Acácio Sousa
Est. de Edu. de Ensino Básico e Sec. privados - Jorge Cotovio
Freguesias do Concelho - Isabel Afonso
Pessoal Docente do Ensino Básico Público - Dalila Almeida 
Pessoal Docente Educação Pré-escolar Pública - Conceição Catarino
Est. Edu. de Ensino Básico e Secundário Público - Henrique Gariso
Associações de Pais e Encarregados de Educação (2) - Ana Paula Sousa | Alexandra Matias
Associações de Estudantes 
IPSS desenvolvem Atividades na Área da Educação 
Serviços Públicos de Saúde - Maria Odete Mendes
Segurança Social - Maria de Fátima Oliveira
Serviço Emprego e Formação Profissional - Paula Vaz
Serviços Públicos da Área da Juventude e Desporto - Célia Caseiro
Forças de Segurança - Abel Batalha
DGEstE - Centro - Rigoberto Correia
Diretora AE Rainha Santa Isabel - Adélia Lopes
Diretora AE Caranguejeira - Santa Catarina da Serra | Ilda Duro
Diretora AE D. Dinis - Jorge Camponês
Diretor AE Domingos Sequeira - Alcino Duarte
Diretor AE Dr. Correia Mateus - António Oliveira
Diretor AE Marrazes - Jorge Edgar
Diretor ES Afonso Lopes Vieira - Celeste Frazão
Diretor AE Henrique Sommer - Jorge Bajouco
Diretor AE Colmeias - Fernando Elias
Diretor ES Francisco Rodrigues Lobo - Isabel Oliveira
Conselho Municipal de Juventude - Xavier Gaspar
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Ficha de Avaliação - Projetos Pedagógicos (PEM)

Projeto / Ação: Data:

Nome do Professor (facultativo):

Escola:

Faça um X na opção mais adequada, considerando que:
1 - Nada Satisfeito e 5 - Muito Satisfeito

Organização da ação    

Funcionamento da ação   

Adequação aos conteúdos programáticos  

Adequação ao público-alvo   

Correspondência às expetativas   

Qualidade da ação    

Interesse pedagógico   

Avaliação global da ação

1 2 3 4 5

Interesse em repetir a participação? Sim Não

Comentários / Sugestões:

Avaliação dos Alunos

Em sala de aula solicitar aos alunos a resposta às questões através de votação 
por braço no ar, indicando o número de alunos que responde “Sim” e “Não”.

Nota: Se possível e quando aplicável, agradecemos que anexe a esta ficha 
os trabalhos dos alunos sobre a ação e /ou registos fotográficos.

Gostaste de participar na ação?

Aprendeste com esta experiência?

Gostavas de repetir?

Sim Não N.º total
de alunos
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