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Plano Municipal de Educação  
 
 
 
1. INDICADORES 2014/2015 
 
3 Agrupamentos de Escolas: AE Pombal, AE Gualdim Pais e AE Guia 
66 Estabelecimentos Educativos 
8 106 crianças/alunos em frequência 
Menos 19,6% crianças/alunos entre 2005/2006 e 2014/2015 
 

Pré-escolar  
 
40 estabelecimentos: 
  
32 estabelecimentos públicos 
 4 - taxa de ocupação = 100% 
 9 - taxa de ocupação < 50%  
 Média de ocupação = 62,58% 
 
8 estabelecimentos privados ou cooperativos: 
 4  - privados  
 4  - IPSS 
 Média de ocupação = 52,26% 
 

% Crianças em frequência 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
 
34 estabelecimentos:  
 
33 estabelecimentos públicos 
  8 - taxa de ocupação < 50%  
 Média de ocupação =60,56%  
 
1 estabelecimento privado 
 Média de ocupação = 35,7% 
 
 

% Alunos em frequência 

2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico  
 
8 estabelecimentos: 
 
4 estabelecimentos públicos 
 Média de ocupação = 70,42%  
 
4 estabelecimentos privados 
 Média de ocupação = 61,37% 

 

% Alunos em frequência 

Público
72%

Privado
8%Cooperativo

20%

Privado
2%

Público
98%

Público
55% Privado

45%
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Ensino Secundário  
 
6 estabelecimentos: 
 
2 estabelecimentos públicos 
 Média de ocupação = 88,62%  
 
3 estabelecimentos privados 
 Média de ocupação = 44,94% 
 

ETAP: 

 Média de ocupação = 50% 

% Alunos em frequência 

Educação Especial  

Níveis de educação/ensino N.º % 

Pré-escolar 18 1,4 

1.º ciclo do Ensino Básico 139 7 

2.º ciclo do Ensino Básico 122 10,4 

3.º ciclo do Ensino Básico 141 7,7 

Ensino Secundário 106 5,8 

Total 526 6,49 

 
 
Apoios  à Família 2014/2015  
 
AAAF ( pré-escolar)  -  825 crianças 
 
AEC ( 1.º ciclo) - 1 831 alunos 
 
Transporte escolar -  2 102 passes 
 
Refeições escolares -  5 522 refeições 
 
Ação social escolar (1.º ciclo do Ensino Básico) - 752 alunos   

ETAP
14%

Privado
31%

Público
55%
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Reordenamento da Rede Escolar  

Ano Letivo Novos estabelecimentos de 
educação/ensino Encerramentos previstos 

2015/2016 

Escola Básica de Almagreira (Centro Escolar 
de Almagreira) 

 
Escola Básica de Mata Mourisca 

(Centro Escolar de Mata Mourisca) 

Jardim de Infância de Almagreira 
Escola Básica de Almagreira 

Escola Básica de Assanha da Paz 
 

Jardim de Infância de Foz 
Escola Básica de Foz 

Jardim de Infância de Mata Mourisca 
Escola Básica de Mata Mourisca 

2016/2017 Escola Básica de Vermoil 
(Centro Escolar de Vermoil) 

Jardim de Infância de Vermoil 
Escola Básica de Vermoil 

Jardim de Infância de Outeiro da Ranha 
Escola Básica de Outeiro da Ranha 

Jardim de Infância de Matos da Ranha 

2017/2018 

Escola Básica de Pombal 
(Centro Escolar de Pombal) 

 
Escola Básica de Louriçal 

(Centro Escolar de Louriçal)  
 

Escola Básica de Meirinhas 
(Centro Escolar de Meirinhas) 

Jardim de Infância de Pombal 
Escola Básica de Pombal 

Jardim de Infância de Alto dos Crespos 
 

Jardim de Infância de Castelhanas 
Jardim de Infância de Louriçal 

Escola Básica de Louriçal 
 

Jardim de Infância de Meirinhas 
Escola Básica de Meirinhas 

2018/2019 

Escola Básica de Guia 
(Centro Escolar da Guia) 

 
Escola Básica de Vila Cã (*) 
(Centro Escolar de Vila Cã)  

Escola Básica de Seixo 
Escola Básica de Guia 

Jardim de Infância de Guia 
 

Jardim de Infância de Vila Cã 
Escola Básica de Vila Cã  

Escola Básica de Carvalhal 

TOTAL 8 26 

 

2. EIXOS PRIORITÁRIOS DE INTERVENÇÃO 

Eixo 1  - Concluir o programa de reordenamento da rede escolar; 

Eixo 2  - Requalificar os equipamentos de Educação pré-escolar, Ensino básico e Secundário, 

racionalizando, adaptando e rentabilizando os recursos materiais e imateriais existentes; 

Eixo 3  - Promover a igualdade de oportunidades e potenciar o sucesso escolar e formativo 

para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; 

Eixo 4  - Incentivar a qualidade da oferta do ensino profissionalizante, definindo áreas 

prioritárias de formação, em articulação com o tecido empresarial local e regional. 
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3. PROGRAMAS MUNICIPAIS 

 
No ano letivo 2015/2016, a equipa multidisciplinar do Município acompanhará, no âmbito do 
Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escola r, o percurso das crianças do 2º 
ano referenciadas em 2014/2015  e desenvolverá - para além do rastreio aos novos alunos do 
1.º ano que contemplará, à semelhança do ano anterior, testes auditivos e visuais, testes 
relacionados com aptidões psico-motoras, testes de atenção e memória - o programa "Estudar 
é Giro", destinado aos alunos do 4º ano.  
 

 
 
Em colaboração com o Centro de Respostas Integradas de Leiria da Administração Regional 
de Saúde, o Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana e o Comando 
Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública, o Município de Pombal irá desenvolver, em 
2015/2016, o Programa Like Saúde – Programa de Prevenção em Comportamentos Aditivos e 
Dependências. O programa tem como principais objetivos contribuir para a prevenção do 
consumo de substâncias psicoativas em meio escolar e para a melhoria do estado de saúde 
global dos jovens pombalenses.  
O Programa conta com a parceria de dez entidades e pretende que a Comunidade Educativa 
reconheça, ao longo do percurso escolar dos alunos, os riscos do consumo de substâncias 
psicoativas, como o álcool, o tabaco e outras drogas, e a sensibilize para a necessidade de 
promoção e manutenção de uma vida saudável, alertando para as consequências do uso de 
drogas e os seus efeitos ao nível da integridade física e psíquica dos jovens. 
 

 

Jovem Autarca é um projeto que pretende potenciar comportamentos de cidadania, valorizar 
as opiniões dos jovens, as suas ideias e perspetivas para o futuro.  
Poderão candidatar-se jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos e podem 
votar jovens dentro do mesmo escalão etário. As candidaturas são apresentadas nas escolas 
de cada candidato e são submetidas à votação dos alunos de todas as escolas participantes. 
O município apoiará os candidatos na preparação das suas campanhas, nomeadamente 
através de sessões de esclarecimento sobre democracia participativa e educação para a 
cidadania. 
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A exemplo de anos anteriores o Município de Pombal, durante o ano letivo 2015/2016, irá 
promover o seu programa de ocupação de tempos livres " Férias Ativas" nas interrupções 
letivas do Natal, Páscoa e Verão, estendendo-a tanto quanto possível às freguesias históricas 
do concelho e alargando o sua abrangência a outros escalões etários. 
 
 
4. PROJETOS EDUCATIVOS 
 
 
DEZEMBRO _ Natal das Escolas 
O convite para participar no Natal das Escolas será extensivo a todos os estabelecimentos de 
educação e ensino, ocorrendo o evento de animação e de partilha solidária, na primeira 
semana de dezembro de 2015. 
 
FEVEREIRO _ Carnaval das Escolas 
O tradicional desfile de Carnaval das Escolas irá realizar-se durante a manhã do dia 5 de 
fevereiro de 2016, sob o tema "Frutas, Legumes & Afins", no âmbito da comemoração do Ano 
Internacional do Solo e das Leguminosas, com o objetivo de  promover hábitos de alimentação 
saudável e valorizar a atividade agrícola. 
 
MARÇO _ Concurso de Ideias 
Prevendo-se a continuação do Programa "Empreendedorismo nas Escolas", o Município 
articulará com a comunidade educativa medidas promotoras do espírito de iniciativa e 
dinamismo entre os mais novos, contando com a participação de alunos e professores de 
diferentes graus de ensino (2º, 3º ciclos + secundário), assessorados por técnicos capacitados 
para a criação e maturação de uma ideia de negócio. 
 
 
ABRIL _ Festival de teatro Infanto-Juvenil 
O Festival de Teatro Infanto Juvenil de Pombal irá ter a sua segunda edição, no ano letivo 
2015/2016, na primeira quinzena de abril, contando com a participação dos alunos que 
frequentam as escolas do nosso concelho.  
 
MAIO _ Feira do Livro de Pombal 
A Feira do Livro decorrerá em maio e contará com um diversificado programa de animação 
onde se destacarão encontros com escritores, ateliers, exposições temáticas, espetáculos 
musicais, animação de rua, histórias, magia, entre outras atividades. 

 

MAIO _ Torneio da Europa 

Promovido pela Centro Europe Direct, sedeado na Comunidade intermunicipal da Região de 
Leiria, o torneio de futebol de 5 inter-escolas destinar-se-á a alunos do 2º ciclo (equipas 
mistas, oriundas dos concelhos que integram a ADAE), com idades compreendidas entre os 
10 e os 13 anos e decorrerá no Estádio Municipal de Leiria no dia 21 de maio. 
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MAIO _ Semana da Juventude 

Dinamização de diversas atividades de animação de rua e em contexto escolar, na última 
semana de maio, dando continuidade ao projeto iniciado em 2015, incluindo o painel 
"Conversas entre Jovens". 

 
 
JUNHO _ Caminhos de Leitura / XIV Encontro de liter atura Infanto-juvenil 
No âmbito dos encontros de literatura infanto-juvenil “Caminhos de Leitura”, realizados desde 
2002, o Município de Pombal promove o debate e a reflexão nas questões intrínsecas à 
animação do livro e da leitura, passando obrigatoriamente pela escrita e pela ilustração. 
Cruzando as necessidades de formação identificadas pelos docentes das várias escolas do 
concelho, e em parceria com o CENFORMAZ, no ano letivo 2015/2016, o Município de 
Pombal formalizará a acreditação da atividade pelo CCPFC.  
 
 
AGOSTO _ Dia Internacional da Juventude  
Entre as medidas de maior relevo, prevê-se no Verão de 2016, a implementação do 
Programa Municipal de Ocupação dos Tempos Livres, com o objetivo de proporcionar 
aos jovens residentes no concelho de Pombal e com idades compreendidas entre os 
15 e os 25 anos de idade, um primeiro contacto com o mundo do trabalho e a 
aquisição de novas competências e experiências que contribuirão para a sua formação 
global. 
 
 
5. PROGRAMAS DISPONÍVEIS PARA ESCOLAS 
 
Rota Pombalina   
Duração: 2 horas 
 
Geralmente, quando se fala sobre o Marquês de Pombal, uma de duas convicções existe: ou a 
de que era natural de Pombal, ideia errónea e, no entanto,  muito difundida ou, pelo contrário, 
de que apenas aqui veio morrer, nada tendo feito nesta terra. Da época do Marquês, 
Pombal guarda recordações materializadas em monumentos de acentuado cunho, a par de 
alguns templos,  evocadores de uma vivência religiosa nem sempre mantida. Conhecer um 
pouco mais de perto a vida de quem marcou tão vincadamente os destinos de Portugal na 
segunda metade do século XVIII é o objetivo desta visita. 

 
 
Por caminhos Templários 
Duração: 2 horas 
 
Este percurso permite conhecer melhor a fortaleza que esteve na origem da cidade de Pombal 
- o Castelo de Pombal. 
Edificado no século XII, por Gualdim Pais, Mestre da Ordem do Templo, integrou um conjunto 
de praças militares destinadas a defender Coimbra. Ampliado no reinado de D. Sancho I, 
voltou a ser objeto de cuidado régio no reinado de D. Manuel I, beneficiando de melhorias 
estruturais e de obras de reconstrução nos seus panos de muralhas, das quais se destaca a 
abertura da nova porta principal, disposta para poente e de uma graciosa janela de linhas 
manuelinas. Aquando da 3ª Invasão Francesa, em 1811, foi devastado pelas tropas francesas 
sendo novamente recuperado e reconstruído em 1940, onde foram encontradas algumas 
moedas da época romana. 
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Recentemente sofreu obras de requalificação passando a dispor, no seu exterior, de uma 
Cafetaria com vista sobre a cidade e, no interior das suas muralhas, de um Posto de 
Acolhimento Turístico dotado de uma sala multimédia onde poderá assistir aos filmes: A 
História de um Castelo, retrato histórico em 3D da formação do Castelo de Pombal, e A Lenda 
do Mouro, filme animado da lenda de Al-Pal-Omar. 
 
 
 
 
 
 
Visitas Guiadas aos Museus 
Duração: 2 horas 
 
 
O Museu Marquês de Pombal é um museu monográfico dedicado à vida e obra de Sebastião 
José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, com origem na doação do seu principal 
benemérito, Manuel Gameiro. Instalado desde julho de 2004 na antiga Cadeia Velha de 
Pombal, edifício pombalino mandado construir pelo próprio Marquês de Pombal em 1776, este 
museu permite um contacto mais próximo com a figura do Marquês, contemplando um valioso 
conjunto de peças de valor histórico e artístico, que pertenceram ou estão relacionados com o 
estadista. 
 
Igualmente instalado num edifício pombalino mandado construir pelo Marquês de Pombal, 
outrora Celeiro, o Museu de Arte Popular Portuguesa deve a sua origem a uma importante 
coleção de artesanato doada à Autarquia e que resultou de uma procura e seleção criteriosa 
de Nelson Lobo Rocha.  
Trata-se de uma mostra de arte genuinamente popular que supera pela sua diversidade, 
qualidade e representatividade da memória do povo português. Conta com um espólio de 
milhares de peças de artesanato, oriundas de todas as regiões do país. 
 
 
 
Visitas guiadas ao Arquivo Municipal 
No âmbito do Programa de Apoio à Rede Nacional de Arquivos Municipais (PARAM), do 
Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, o Arquivo Municipal de Pombal veio 
colmatar as preocupações mais prementes de salvaguarda, preservação e acesso à memória 
coletiva, sendo detentor de um acervo documental desde o século XVIII á atualidade, de 
extrema relevância para o estudo do concelho de Pombal. 
 

O Serviço Educativo do AMP promoverá em 2015/2016 um conjunto de atividades, que 
visarão divulgar e sensibilizar para a importância e salvaguarda do património documental, 
bem como, o estudo e divulgação do património histórico, material e imaterial do concelho, 
dando simultaneamente a conhecer o funcionamento dos vários espaços, por norma 
inacessíveis à comunidade escolar e público em geral. 
 
Visitas às terças –feiras, entre as 10h30 e as 14h30 (mediante marcação prévia) Duração: 40 
minutos 
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Oficinas Pedagógicas 
 

� “À Descoberta do Foral” - Elaboração de uma carta de foral em papel marmoreado 
ou papel envelhecido, técnicas aplicadas pelos alunos, com aplicação de lacre ou selo 
pendente, cuja escrita será feita com recurso a penas de pato ou elaboração de um 
pequeno códice com o recurso às técnicas utilizadas no suporte da escrita. 
Público-alvo: 1º ciclo 
Duração: 2 horas 
 

� “Arquivo de Identidade” – Elaboração da arvore genealógica das crianças 
participantes e que ficará no Arquivo para memória futura. 
Público-alvo: 1º ciclo 
Duração: 1 hora 

 
� “Um Passado a Redescobrir e a Preservar” - Identificação do património histórico 

edificado através de um percurso pedestre pela cidade de Pombal, com registo do 
mesmo através de esboço em grafite.  
Público-alvo: Escolas do 3º ciclo e secundário 
Duração: 2 horas 

 
Projeto Educativo  
 

1. “Saberes e Artes Tradicionais – as Profissões” 
Actividade 1: O Resineiro 
Actividade 2: O Cesteiro 
Actividade 3: O Tecelão 
Público-alvo: Escolas do 1º e 3º ciclo de escolaridade (mediante marcação) 
Duração: 2 horas 

 
 
 
Biblioteca Municipal de Pombal  
Visitas guiadas e atividades de promoção do livro e  da leitura 
 
 
Viagens pedagógicas e lúdicas, pelos vários espaços e serviços da Biblioteca Municipal.   
Atividades de formação de utilizadores, onde se pretende dar a conhecer os vários espaços e 
serviços disponibilizados e a utilizar na Biblioteca.  
Visitas às segundas-feiras (manhã e tarde), dirigidas aos alunos de todos os níveis de ensino, 
mediante inscrição prévia.  
 

Teatro - Cine de Pombal 
 
Local e instrumento para o desenvolvimento de ideias, emoções e sentimentos, o Teatro-Cine 
está ao serviço da comunidade que serve, querendo assumir-se como “Uma janela aberta”  
para todos os públicos e faixas etárias que recebe.  

 
 

Visitas Guiadas com animação                  
Conduzidas por técnicos do teatro, as visitas dão a conhecer a sala de espetáculos, a sala de 
ensaios, os camarins e zonas técnicas. As visitas guiadas decorrem de segunda a sexta-feira, 
mediante marcação prévia, estando sujeitas à disponibilidade técnica dos espaços. 
Público-alvo:  Público Escolar – todos os graus de ensino (crianças do Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º 
Ciclos de Escolaridade; Secundário).  
Duração: 1h30                                                           
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Oficinas de Marionetas                                                                                                  
Duração: 2h00   

Marioneta de fios 
Oficina de construção de marionetas utilizando a técnica com pasta de papel, constituída por 5 
sessões de 2 horas.  
Público Alvo: 6 aos 9 anos e dos 10 aos 12 anos 
 
Marionetas de luvas  
Oficina de construção de marionetas com fita-cola de papel, constituída por 2 sessões de 2 
horas. 
Público-alvo: 6 aos 9 anos e dos 10 aos 12 anos 
 
 
Quando for grande quero ser… 
Duração: 2h00 
 
Nesta oficina, vamos experimentar profissões do espectáculo. Quem sabe se não 
descobrimos o que queremos fazer quando formos grandes?  
Oficina de continuidade onde são exploradas 5 artes: escultura, pintura, representação, 
sonoplastia e desenho de luz. 
Público-alvo: Crianças do 1º, 2º e 3º Ciclos de Escolaridade; Secundário.  
 
 
Um abraço a Picasso  
Duração: 1h30  
 
Eu sou eu… na arte do caminho 
Duração: 2h00 
 
Iniciativas multidisciplinares que integram o livro, a leitura e as artes plásticas.  
Procuram fomentar no público infantil, o gosto pela leitura, escrita e pintura. 
Estas atividades contemplam exposições itinerantes e ateliers de ilustração com técnica de 
carvão. 
Público-alvo: Jardins de infância e Escolas do 1º Ciclo. 
 
 
Educação Ambiental  

 
Praia do Osso da Baleia 
É um dos poucos redutos naturais na Península Ibérica que permanece no seu estado 
selvagem, livre de construção urbana. Além da Bandeira Azul, ostenta ainda o galardão Praia 
Acessível, por estar dotada de infraestruturas para pessoas com mobilidade condicionada. 
 
Trilho da Lagoa de São José 
Zona de singular beleza, o seu trajeto circular começa e termina junto à Guarda do 
Juncal Gordo e desenvolve-se contornando a Lagoa de S. José. Com uma distância de 2,5km 
e um grau de dificuldade médio, este trilho pode ser visitado durante todo o ano. 
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Visitas Guiadas 
 

•  Estação de Tratamento de Águas Residuais de Pombal 
•  Estação de Tratamento de Águas Residuais da Guia 
•  Estação de Tratamento de Águas Residuais de Almagreira 
•  Estação de Tratamento de Água da Mata do Urso 
•  Rota da Água - da captação à utilização 

 

 

 

Escola Acessível 
 
Assumindo a preocupação com o bem-estar e qualidade de vida de todos os seus cidadãos, o 
município tem vindo a adoptar um papel determinante no desenho de um território mais 
inclusivo e na eliminação de barreiras impeditivas do exercício pleno dos direitos de cidadania 
das pessoas de mobilidade reduzida. 
Com o objetivo de promover a igualdade, o Município disponibiliza a "Escola Acessível" para 
complemento dos itinerários realizados na cidade de Pombal e/ou para deslocação aos 
estabelecimentos de educação/ensino do concelho, para que a mensagem que se pretende 
fazer passar seja, de facto, interiorizada pelas gerações futuras. 
 
Público-alvo:  crianças do Pré-Escolar e alunos do 1º ciclo do Ensino Básico. 
Nota:  A atividade está disponível mediante marcação prévia, carecendo de espaço na escola 
para a instalação dos materiais/equipamentos.  
A sua duração depende do número de crianças/alunos inscritos. 
 

 
 


