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POMBAL
MUNICÍPIO
EDUCADOR
A educação para todos obriga à consideração da diversidade e da complexidade
como fatores a ter em conta, ao deﬁnir o que se pretende para a aprendizagem dos
alunos à saída dos 12 anos da escolaridade obrigatória.
O Perﬁl do Aluno para o século XXI, publicado em 2017, visa criar um quadro de
referência que pressuponha a liberdade, a responsabilidade, a valorização do
trabalho, a consciência de si próprio, a inserção familiar e comunitária e a
participação na sociedade que rodeia as crianças e jovens.
Apesar da responsabilidade autárquica em termos educativos se encontrar ainda
muito circunscrita ao pré-escolar e 1º ciclo, temos vindo a desenvolver projetos
abrangentes às idades dos 3 aos 18, traçando objetivos que promovem sobretudo a
qualidade e a ﬂexibilidade, com base numa nova relação institucional com todos os
agrupamentos de escolas e restantes estabelecimentos de educação, formação e
ensino, não esquecendo a pedra basilar de todo o sistema – a família.
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Com base numa construção partilhada, passo a passo, conseguimos implementar o
Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar, com apoio da Associação
EPIS, dos Agrupamentos de Escolas de Pombal, Gualdim Pais, Guia e do ACES do
Pinhal Litoral – Centro de Saúde de Pombal; renovámos o Parque Escolar, com obras
de beneﬁciação que incluíram o Pavilhão Gimnodesportivo da EB 2,3 Marquês de
Pombal e o Espaço de Jogo e Recreio da EBI Gualdim Pais; aceitámos os desaﬁos
das “Salas do Futuro” e procedemos ao equipamento das novas salas com mobiliário
ergonómico, adaptável às diferentes necessidades dos alunos e, no âmbito do Plano
Tecnológico Municipal, colocámos ecrãs interativos da nova geração nas salas do 1º
ciclo, perspetivando-se ainda, no contexto do Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso e Abandono Escolar da Comunidade Intermunicipal da
Região de Leiria, a futura aquisição de tablets, a utilizar em situações exploratórias
no exterior da sala de aula, de caráter ambiental, cientíﬁco ou artístico, bem como
a uniformização da utilização das plataformas “Escola Virtual” e “EDUCA” em todos
os estabelecimentos da rede pública do 1º ciclo.
Partilhamos a opinião de Guilherme d’ Oliveira Martins, segundo o qual “O aprender
a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e a viver com os outros, e o
aprender a ser, constituem elementos que devem ser vistos nas suas diversas relações e
implicações. Isto mesmo obriga a colocar a educação durante toda a vida no
coração da sociedade.” E a compreensão da realidade obriga a uma referência
comum de rigor e atenção às diferenças.

Diogo Alves Mateus
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Requaliﬁcação e reorganização da rede escolar
Edifícios concluídos em 2017
Centro Escolar de Pombal

Em 2017/2018, funcionarão no CE de Pombal, 4 salas de pré-escolar e 6 salas de 1º ciclo, podendo os
docentes e educadores contar com outros espaços complementares à componente pedagógica,
nomeadamente, e para além do refeitório e da biblioteca, salas e gabinetes multiusos e um gimnodesportivo.
Investimento: 2.127.500 euros
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Centro Escolar de Louriçal

O CE de Louriçal funcionará, no ano letivo 2017/2018, com 3 salas de pré-escolar e 5 salas de 1º ciclo,
podendo ainda contar-se com uma biblioteca escolar e um refeitório, espaços comuns a todas as crianças, 2
salas de expressões artísticas e 2 salas multiusos.
Investimento: 1.236.405 euros

Centro Escolar de Vermoil

O CE de Vermoil disporá, para além de refeitório e biblioteca, na ala respeitante ao pré-escolar, de 2 salas de
atividades e 2 salas multiusos. Disporá ainda de 3 salas do 1º ciclo, 1 sala de expressões artísticas e 1 sala para a
prática de atividades físico-motoras.
Investimento: 1.194.892 euros

Cantina Escolar de Santiago de Litém
Investimento: 442.800 euros
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Obras em curso em 2017

Centro Escolar de Meirinhas – Investimento: 1.650.400 euros

Obras candidatadas em 2017
Centro Escolar de Pelariga
Centro Escolar da Guia

Outros investimentos
Requaliﬁcação do pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica
Marquês de Pombal - Montante: 132.500 euros
Aquisição de 24 ecrãs interativos para colocação nas salas de
aula do 1º ciclo | “Salas do Futuro” – Montante: 69.992 euros
Requaliﬁcação do Espaço de Jogo e Recreio, com colocação
de Parque Infantil, na EBI Gualdim Pais – Montante: 51.620
euros
Requaliﬁcação do edifício do Jardim-de-infância de Vila Cã e
aquisição de mobiliário novo – Montante: 42.370 euros
Aquisição e colocação de novo material desportivo nas escolas do 1º ciclo, apto ao exercício e avaliação das
expressões físico-motoras – Montante: 4.811 euros
Aquisição de Gás e Gasóleo para Aquecimento – Montante: 2.7652 euros
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Atividades de Animação e de Apoio à Família
No concelho de Pombal os estabelecimentos de educação préescolar asseguram um horário de funcionamento ﬂexível,
abrangendo os períodos que antecedem e os períodos
posteriores às atividades desenvolvidas em sala com o(a)s
educadore(a)s, de acordo com as necessidades das famílias,
dando igualmente a oportunidade às crianças de usufruírem de um
serviço lúdico-pedagógico, de ocupação dos tempos livres.
756 crianças em prolongamento de horário
no ano letivo 2016/2017

Refeições escolares
O programa de alimentação escolar abrange todos os alunos do
1.º ciclo e educação pré-escolar, assegurando uma alimentação
equilibrada e adequada às necessidades da população escolar,
de acordo com o Regulamento CE n.º 852/2004, relativo à
higiene dos géneros alimentícios, bem como às normas,
capitações e alimentos autorizados nos termos de circular emitida
pela Direção Geral da Educação em vigor.
Nas refeições servidas aos alunos do 1.º ciclo do
ensino Básico, cabe à Câmara Municipal
assegurar, quer o subsídio de refeição aos alunos
carenciados, quer suportar o diferencial entre o
custo de refeição e o preço tabelado pelo
Ministério da Educação.
Média de refeições servidas diariamente aos
alunos do pré escolar: 737
Média de refeições servidas diariamente aos
alunos do 1.º ciclo: 1610

11

Atividades de Enriquecimento Curricular

As AEC têm o duplo objetivo de garantir a todos os alunos do 1º ciclo, de forma gratuita, a oferta de um
conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo e geradoras de oportunidades, bem como promover
a articulação de respostas no domínio do apoio à família. Conﬁguram ainda um importante instrumento para a
redução das assimetrias sociais e para a potenciação do sucesso escolar.
As AEC são de inscrição facultativa e a sua organização tem por base os princípios plasmados na Carta
Educativa do município, nos Projetos Educativos e nos Planos de Ação Estratégica dos Agrupamentos de
Escolas:
> orientação para o desenvolvimento da criatividade e das expressões; desenvolvimento da capacidade de
trabalho colaborativo, da capacidade de resolução de problemas e promoção da autonomia;
> utilização de espaços, materiais e outros recursos educativos da comunidade, evitando-se a permanência na
sala de aula; valorização das expressões culturais locais; adoção de processos de avaliação qualitativos,
formativos e participativos, em detrimento das avaliações com recurso a testes e classiﬁcações quantitativas.
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Com vista a monitorizar a execução das AEC no concelho de Pombal, foi protocolado, no ano letivo
2016/2017, constituir uma Comissão de Acompanhamento composta por um elemento de cada uma das
entidades envolvidas (Município de Pombal, Agrupamentos de Escolas, Juntas de Freguesia/Associações de
Pais/IPSS’s) e foram efetuadas visitas às escolas para veriﬁcar, in loco, a implementação das atividades. Num
inquérito realizado aos técnicos que desenvolveram atividades
em 2016/2017, veriﬁcou-se que mais de 90% possui formação
superior na área que dinamiza, assim como formação na área
da educação e que, mais de 55% dos técnicos inquiridos possui
5 ou mais anos de experiência nesta área. As atividades a
desenvolver futuramente, propostas por estes técnicos, são, em
95% dos casos, de natureza eminentemente lúdica, formativa e
cultural.
1.616 alunos a frequentar AEC no ano letivo 2016/2017
Investimento municipal: 192.198 euros
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Principais domínios da oferta de AEC para o ano letivo 2017/2018

Ação Social Escolar
1º Ciclo do Ensino Básico
Por força da aplicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, foi aplicado, no ano letivo 2016/2017, o
articulado no Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho, em sede de Ação Social Escolar. Simultaneamente,
foi aprovada proposta municipal no sentido de dar continuidade ao alargamento do apoio às famílias para
aquisição de livros e material escolar (incluindo material de desgaste, mochila e equipamento de educação
física), bem como a aprovação da medida adicional aplicada a alunos oriundos de famílias numerosas, tendo
sempre subjacente a realidade socioeconómica das famílias do concelho de Pombal, em especial as de mais
baixos rendimentos:

714 alunos abrangidos em
2016/2017
96 oriundos de famílias
numerosas
Comparticipação em Livros
e Material Escolar: 47.221
euros
Comparticipação em
Refeições Escolares: 131.541
euros
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Transporte escolar

O Município de Pombal comparticipa a 100% o transporte escolar para alunos que frequentem o ensino
obrigatório, até à conclusão do 12º ano, desde que reunidos os requisitos deﬁnidos no Regulamento Municipal
de Transportes Escolares, disponível para consulta nos serviços administrativos de todos os estabelecimentos de
ensino do concelho. Os encarregados de educação ou alunos deverão proceder anualmente à entrega do
requerimento nos serviços do Município ou nos respetivos estabelecimentos de ensino, caso residam fora da
freguesia de Pombal, até ao dia 31 de julho.
Beneﬁciários:
1700 alunos do ensino básico (2º e 3º ciclos) e secundário
330 alunos do 1.º ciclo
Investimento: 590.000 euros
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Férias Ativas
O programa de ocupação de tempos livres "Férias Ativas" proporciona, às crianças com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos, a oportunidade de realizarem, no período de férias escolares, Natal,
Páscoa e Verão, um conjunto de atividades culturais e pedagógicas, de lazer, desportivas e de educação para
a saúde.
131 Participantes na edição do natal, páscoa e verão – ano letivo 2016/2017

Com o objetivo de dar nova vida ao espaço de
recreio da Escola Conde Castelo Melhor, no verão
de 2016, iniciou-se o projeto "Quem são os
Donos do Recreio?". Este projeto permitiu às
crianças participar na realização de pinturas murais
que valorizam o espaço de jogo da escola,
complementado, em 2017, com uma intervenção
artística na parede exterior, executada com as
crianças .
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Mérito académico
A Câmara Municipal de Pombal atribui, em cada ano letivo, um prémio municipal de mérito académico, aos
alunos com melhor desempenho escolar, reconhecendo e valorizando assim a dedicação, a assiduidade, o
trabalho e o envolvimento das crianças e jovens em projetos da comunidade educativa.
A distinção do mérito académico, premiando os alunos
com melhor classiﬁcação ﬁnal de ciclo de cada
agrupamento de escolas ou estabelecimento de ensino
privado e cooperativo, constitui um estímulo para que todos
os alunos perspetivem o sucesso educativo enquanto
veículo para a obtenção dos valores fundamentais para um
futuro bem-sucedido, tanto social como proﬁssionalmente..
No ano letivo 2016/2017, foram atribuídos 330 vouchers, no
valor de 10 euros cada, para serem utilizados em material
escolar, material desportivo ou artístico, atividades
recreativas e desportivas e entradas em espectáculos.

RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES

Dando continuidade à medida social que o município
lançou no ano letivo de 2016/2017, através da criação
de uma solução de alojamento destinada aos alunos do
ensino secundário e proﬁssional, a Residência de
Estudantes tem como principais objetivos, contribuir para
o cumprimento da escolaridade obrigatória, combater
o insucesso e o abandono escolar e promover a
frequência do ensino no concelho, assegurando a
igualdade de oportunidades aos alunos que necessitem
de alojamento para prosseguir os seus estudos.
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Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior
Com o objetivo de atenuar os constrangimentos de ordem socioeconómica que muitas vezes condicionam o
futuro dos jovens e de assegurar a igualdade de oportunidades, o município atribui, anualmente, bolsas a
estudantes residentes no concelho de Pombal, que ingressem ou frequentem o ensino superior.
No ano letivo 2016/2017, apresentaram candidatura 22 alunos, tendo sido aprovado o montante total de
18.550 euros e concedida a renovação de 4 Bolsas e a atribuição de 2 novas Bolsas.
O Rotary Club de Pombal associou-se a esta iniciativa, no âmbito do projeto “Apoios de Bolsas de Estudo”
alicerçado na parceria com a Fundação Rotária Portuguesa, de auxílio ﬁnanceiro a alunos economicamente
carenciados, provenientes do ensino secundário, proﬁssional e universitário e residentes no concelho de
Pombal, valor global deste auxílio, ascende ao montante de 6.750 euros por ano. Para alunos do ensino
secundário e proﬁssional é destinado um valor máximo anual de 500 euros e para alunos do Ensino Superior,
um valor máximo de 750 euros.

PMPSE
Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar Pombal 2020,
Sucesso Escolar 100%
454

2016-2017

AE Guia

844

AE Gualdim Pais

556

AE Pombal

302

AE Guia

2015-2016

O PMPSE iniciou-se no ano letivo 2014/2015
e envolveu, em 2016/2017, 85 alunos em
acompanhamento permanente nas escolas
do 1º ciclo pertencentes à rede pública. Este
apoio integrado e individualizado a alunos
com diﬁculdades de ordem cognitiva e/ou
que evidenciaram problemáticas de índole
comportamental e familiar foram alvo, nos 3
períodos letivos, de 1854 sessões de
intervenção dirigida por parte de uma
equipa multidisciplinar de mediadoras do
Município.

440

AE Gualdim Pais

AE Pombal
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169

PMPSE

No que diz respeito a novas intervenções no ano letivo 2016/2017, destacamos as sessões de psicomotricidade
alargadas à EB1 de Pombal, CE Carnide e ao CE de Vieirinhos, as intervenções ao nível da terapia da fala e ao
nível da psicologia:

Sessões de Psicomotricidade

25
20

20

19

20
2015-2016
2016-2017

15

10

7

5
0

0

0
AE Pombal

AE GPais

AE Guia

PSICOMOTRICIDADE
Contacto: joana.mendes@cm-pombal.pt
19

TERAPIA DA FALA

Avaliados
Com acompanhamento no exterior
Em lista de espera

Terapia da Fala

Avaliados em intervenção
Avaliados sem intervenção

1º ciclo e jardins de infância

39

Total de sinalizações em 2016/2017 - 116

46
8
38

31
Crianças do Jardim de Infância
avaliadas por AE
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Alunos do 1º ciclo
avaliadas por AE

12
10
8
6
4
2
0
AE Pombal
Avaliados com intervenção
Avaliados sem intervenção
Em espera
Com acompanhamento no
exterior TF/IP

AE Gualdim

AE Pombal

AE Guia

Nº de contactos com os EE: 38
Nº de sessões de avaliação realizadas: 62

Avaliados com intervenção

Nº de sessões de intervenção realizadas: 284

Avaliados sem intervenção

Nº de encaminhamentos: 1 para UCC (Otorrinolaringologista)
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AE Gualdim

AE Guia

Nº de contactos com os EE: 15
Nº de sessões de avaliação realizadas: 43
Nº de sessões de intervenção realizadas: 99

Iniciativas a desenvolver em 2017/2018
Promoção da consciência fonológica
A idade pré-escolar assume um papel fundamental em várias
áreas do desenvolvimento humano, nomeadamente ao nível
da linguagem. De acordo com a literatura, a consciência
fonológica é a competência linguística que mais impacto tem
no sucesso escolar, nomeadamente na aprendizagem da
leitura e escrita. Cientes da importância da aquisição destas
competências até ao término do ensino pré-escolar, as
Terapeutas da Fala que integram a equipa multidisciplinar do
Município de Pombal propõem-se realizar sessões em grupo
com atividades de promoção da consciência fonológica.
Público alvo: crianças do ensino pré-escolar público.
Estratégias para a leitura e escrita
Por forma a abordar novas temáticas no ano letivo 2017/2018,
o Município de Pombal contará com a valência de Terapia da
Fala na partilha de estratégias essencialmente relacionadas
com a aprendizagem da leitura e escrita, integrada nos
“Conselhos de Pais”, dinamizados em várias escolas do 1º ciclo
do concelho de Pombal.
Público alvo: encarregados de educação/famílias dos alunos
de 1º ciclo.
Prevenção Vocal – Cuidados com a voz
A voz é um meio de comunicação privilegiado nas relações humanas e um instrumento fundamental para os
proﬁssionais que desempenham funções junto dos alunos. Quando utilizada de forma inadequada, podem
surgir patologias vocais com repercussões negativas ao nível da saúde e, consequentemente, na qualidade do
trabalho. Assim, e uma vez que a voz carece de cuidados próprios que, por vezes, são desconhecidos, o
Município de Pombal promoverá ações de prevenção/sensibilização onde será abordada esta temática.
Público alvo: professores / educadores de infância / assistentes operacionais.
Contactos: cristiana.couto@cm-pombal.pt; nance.quinta@cm-pombal.pt
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PSICOLOGIA
Nº de Alunos Intervencionados na área da Psicologia (1 º ciclo) - 2016/2017
Intervenção Psi
18
16
5

14
Nº alunos

12
AE Guia

10
2

8

3

6

AE Gualdim Pais

1

1

4

AE Pombal

12
4

4
5

2

4

3

0
Avaliação Psicológica

Acompanhamento

Avaliação Psicológica

Acompanhamento

Psicológico

Psicológico

2015/2016

2016/2017

Total Intervenções dos 3 Agrupamentos
18
17

16
14
Nº alunos

12
10
10

Total Intervenções dos 3 Agrupamentos

8

9
8

6
4
2
0
Avaliação Psicológica

Acompanhamento
Psicológico

Avaliação Psicológica

2015/2016

Acompanhamento
Psicológico

2016/2017
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Referenciações/encaminhamentos para outras entidades em 2016/2017
> Agrupamentos de Escolas:
6 Alunos sugeridos para referenciação para o Decreto-lei 3/2008
> Centro de Saúde de Pombal - Unidade de Cuidados na Comunidade
Centro Hospitalar de Leiria – Hospital Distrital de Pombal:
2 alunos encaminhados para a consulta de Otorrino
1 aluno encaminhado para a consulta de Desenvolvimento (Diﬁculdades de Aprendizagem)
1 aluno encaminhado para Terapia da Fala
1 aluno encaminhado para consulta de Higiene Oral
1 aluno encaminhado para o Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco
> CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco:
2 alunos sinalizados e em acompanhamento

Iniciativas a desenvolver em 2017/2018
> Resposta aos pedidos de avaliação psicológica
> Continuação dos acompanhamentos psicológicos iniciados em 2016/2017 (reavaliar necessidade
no início do ano letivo).
> Dinamização de “Conselhos de Pais” com temáticas selecionadas na área da psicologia.
> Sessões de formação/workshops para docentes/assistentes operacionais sobre diversas temáticas na
área da psicologia educacional - Relacionamento docente/aluno; Como motivar os alunos para a aula?
Como evitar cair na armadilha da rotulagem das crianças?
> Sessões, em contexto de turma, sobre gestão de conﬂitos, prevenção de agressões/bullying, gestão
emocional e outras.
> Sessões “Comunicar em Família” e “Quem são os donos do recreio?”

Contacto: mariana.meiavia@cm-pombal.pt
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CONSELHOS DE PAIS - Objetivos:
> Promover o acesso a informação e recursos facilitadores do papel de todos no apoio ao
desenvolvimento e aprendizagem da criança
> Envolver os pais no processo de aprendizagem
> Quebrar ciclos de afastamento e estreitar a ligação família-escola e escola-família
> Promover uma maior consistência entre regras exigidas em cada um dos sistemas
> Aferir índices de satisfação: satisfação com a escola; satisfação com o trabalho e as atividades
desenvolvidas pelos docentes; envolvimento com as aprendizagens; satisfação com os resultados escolares
> Gestão de expetativas e comportamentos
> Formação parental
AE

Estabelecimento de
Ensino

Temática explorada

Nº de Pais/EE
participantes

Métodos de Estudo
AE Guia

CE Mata Mourisca

Estreitamento e reforço na ligação escola
familia. Participação ativa dos pais/EE.

Internet Segura
Tempo de Férias – e agora?

EB Pombal

AE
Pombal

AE
Gualdim
Pais

Divulgação de ferramentas para pais de apoio ao
estudo da matemáica no 1º ciclo

CE Abiul

Quem são os donos do recreio?

EB Moita do Boi

Tempo de Férias

EB Pelariga

Tempo de Férias – e agora?

EB Barrocal

Tempo de Férias – e agora?

CE Carnide

Comunicar em Família
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Motivação e empenho para prosseguir
com novas ações em 2017/2018

TÉNIS SOLIDÁRIO

Conscientes de que o desporto é, indiscutivelmente, um promotor de hábitos de saúde e de civismo
e que assume particular relevância e pertinência enquanto função social, revendo-se como
mecanismo potenciador de inclusão social, integração e igualdade de oportunidades, o
Município de Pombal, em parceria com o Clube de Ténis de Pombal, protocolou, em 2016/2017, a
implementação do projeto "Ténis Solidário".
Este projeto proporciona a um grupo de 10 crianças, integradas e em intervenção no Programa
Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar e na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Pombal, aulas gratuitas de ténis, em que para além de ganhar competências na área da
psicomotricidade e coordenação motora, também são fomentadas competências a nível do
trabalho em equipa, desportivismo, resiliência e respeito pelos pares.
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ALIMENTAÇÃO E SAÚDE
Mês da Alimentação- “Uma leguminosa por dia…”
A iniciativa “Uma leguminosa por dia…”, prevista para o decorrer do mês de outubro, como comemoração do
dia Mundial da Alimentação, acabou por se estender ao longo do ano letivo 2016/2017, de modo a abranger
o maior número possível de estabelecimentos.
Conhecer | Aprender a brincar | Cozinhar e provar – foram as três etapas da atividade desenvolvida pela
nutricionista do Município com as crianças, de modo a sensibilizá-las para a inclusão das leguminosas numa
alimentação saudável e sustentável.
27 Estabelecimentos de ensino
+ de 1600 crianças

Contacto: juliana.silva@cm-pombal.pt
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Outubro – Mês da Alimentação
“Investir na Segurança Alimentar e no Desenvolvimento Rural” é o mote lançado em 2017 pela
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), no contexto das comemorações do
Dia Mundial da Alimentação - 16 de outubro.
No próximo mês de outubro de 2017, o Município de Pombal lança mais um desaﬁo às escolas: criação de uma
horta escolar! As escolas que aderirem a esta iniciativa, poderão ter posteriormente a colaboração da
nutricionista na dinamização da horta, nomeadamente sessões de educação alimentar, preparação de
receitas com produtos da horta, ou outras atividades.

Heróis da Fruta – Lanche escolar saudável

O consumo regular de fruta é essencial para a adoção de hábitos alimentares saudáveis. Em 2016/2017, o
Município de Pombal associou-se, mais uma vez, ao projeto “Heróis da Fruta – Lanche escolar saudável”. Neste
projeto, há espaço para aprender, explorar, cantar, cozinhar, …tudo para incentivar o consumo de fruta e criar
verdadeiros “Heróis”!
Escolas Premiadas:
1º lugar a nível distrital (televoto) – CE de S. Simão de Litém*
2º lugar a nível distrital (internet) – JI das Matas do Louriçal*
Menção honrosa – JI das Matas do Louriçal
*Vencedores da “Festa dos Heróis da Fruta” do Município.
9 Estabelecimentos de ensino | 450 crianças
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Heróis da Fruta – Lanche escolar saudável
No ano letivo 2017/2018, o Município de Pombal voltará a levar a magia da fruta às escolas, coordenando a
implementação do projeto “Heróis da Fruta”, que tem vindo a crescer e a motivar cada vez mais crianças para
o consumo de lanches saudáveis com fruta.
O projeto é desenvolvido na escola, pelos professores/educadores, com o apoio do Município para a
introdução de dados, dinamização de atividades, gravação dos hinos. Será ainda organizada a grande festa
dos Heróis da Fruta, este ano integrada na Semana da Saúde – dia 13 de abril.

Integrado no Programa Municipal de Potenciação do
Sucesso Escolar – Pombal 2020, surgiu o projeto
(Re)Agir100%, cujo objetivo é a sinalização,
tratamento e prevenção dos casos de obesidade do 1º
ciclo e que ambiciona combater esta patologia de
forma transversal e multidisciplinar.
O (Re)Agir100% é desenvolvido pelo Município de Pombal em parceria com a URAP | Centro de Saúde
de Pombal - ACES Pinhal Litoral e conta com a colaboração da Delegação de Pombal da Cruz Vermelha
Portuguesa. No ano letivo 2016/2017, deu-se continuidade à intervenção nos casos de obesidade detetados
no ano letivo 2014/2015 e realizaram-se novos rastreios a 348 crianças do 1º ano de escolaridade.
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Lanche escolar saudável

348 crianças rastreadas
Consultas individuais de nutrição
Sessões de grupo para pais e ﬁlhos
No ano letivo 2017/2018, o projeto irá dar continuidade ao trabalho iniciado, com o encaminhamento dos
casos de obesidade para a consulta de nutrição individual no Centro de Saúde de Pombal. Além da consulta
individual, serão dinamizadas sessões de grupo, destinadas às crianças com peso excessivo e aos
pais/encarregados de educação. O (Re)Agir100% pretende ainda promover a melhoria do ambiente
alimentar escolar e dos hábitos alimentares das crianças do 1º ciclo.
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Semana da Saúde
A I Semana da Saúde decorreu em Pombal, de 3 a
7 de abril de 2017, com o objetivo de sensibilizar a
comunidade para a promoção da saúde e
importância da alimentação saudável e da prática
de atividade física. Várias entidades, incluindo
superfícies comerciais, aderiram ao desaﬁo.
Durante 3 dias, a nutricionista do Município realizou
gratuitamente, aconselhamento alimentar e nutricional aos clientes dos diversos estabelecimentos, durante as
suas compras e, no dia 6 de abril, convidou-se a comunidade a subir ao Castelo de Pombal, aliando-se a
prática de exercício físico à descoberta da história do Castelo com a atividade “História em Movimento”.
A semana encerrou com a Feira da Saúde, no Largo do Cardal, onde marcaram presença diversas instituições
visando a promoção da saúde e prevenção da doença dos que por lá passaram.

110 idosos + 70 crianças
no “História em Movimento”
260 pessoas aconselhadas durante as compras
A II Semana da Saúde decorrerá, em Pombal, de 7 a 13 de abril de 2018. Nesta semana de sensibilização
para a importância de um estilo de vida mais saudável, prevenção da doença e promoção da saúde, ﬁca a
promessa de algumas novidades que irão envolver as escolas!
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Regime de Fruta Escolar

92.096 peças de fruta e hortícolas entregues em 2016/2017
O Regime de Fruta Escolar consiste na distribuição semanal gratuita de duas peças de fruta por criança. Este
Programa abrange o 1º ciclo do Ensino Básico e tem como principal objetivo a promoção de hábitos
saudáveis pela disponibilização de fruta para consumo. Num inquérito realizado aos encarregados de
educação do concelho de Pombal, concluímos que 69% dos pais considera que o RFE contribuiu para o
aumento do consumo de fruta por parte do seu educando, sendo que 95% dos inquiridos têm uma opinião boa
ou muito boa acerca do Programa. Por outro lado, o recente Inquérito Alimentar Nacional revela que 72% das
crianças em Portugal não consome a quantidade diária recomendada de fruta e hortícolas. O Regime de
Fruta Escolar, implementado em todas as escolas do 1º ciclo pretende combater este déﬁce de consumo de
hortofrutícolas.
Em 2017/2018 e conscientes da necessidade de incutir hábitos alimentares saudáveis desde cedo, o Município
de Pombal irá alargar o Regime de Fruta Escolar aos Jardins-de-infância do Concelho, com a distribuição
semanal de uma peça de fruta por criança.

LIKE SAÚDE
Programa de Prevenção em Comportamentos Aditivos e Dependências
Operacionaliza-se em meio escolar, destina-se a alunos
do 2º, 3º ciclos de Ensino e Secundário e consolida-se no
desenvolvimento de estratégias de trabalho continuado
com alunos, professores e famílias. Os parceiros envolvidos
foram o ACES do Pinhal Litoral – Centro de Saúde de
Pombal | UCC, ARS – CRI / Leiria e ET / Pombal, PSP,
GNR, CENFORMAZ, Agrupamento de Escolas de
Pombal, Agrupamento de Escolas de Guia,
Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, Externato
Liceal de Albergaria dos Doze, Colégio João de
Barros, Instituto D. João V e Município de Pombal.
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LIKE SAÚDE
Dinamização das Respostas/Ações de Formação em 2014/2015
Respostas Like Saúde
Like Saúde Alunos

Nº Participantes
1354
44
60
106

Like Saúde – Assistentes Operacionais
Like Saúde – Famílias

No ano Letivo 2016/2017, as Respostas calendarizadas incidiram sobretudo na Dinamização da Ações junto
dos alunos a frequentar o 5º, 7º e 10º anos de escolaridade. Uma vez que se pretende que todos os alunos,
do 5º ao 12º ano frequentem estas Ações, destaca-se o desenvolvimento/criação de uma APP denominada
Take4Health, em colaboração com alunos do Curso de Multimédia do Instituto D. João V, que se destina a
jovens e a famílias cujo objetivo é divulgar os conteúdos do Programa, numa dinâmica de jogo, permitindo
não só o auto conhecimento da informação apreendida, como a sua partilha.
No sentido de efetuar um balanço da operacionalização do
Programa Like Saúde, bem como uma estruturação e
consolidação de Boas Práticas, realizou-se em Pombal, em
parceria com os Municípios de Leiria, Porto de Mós e Batalha,
a I Mostra Like Saúde, no sentido de partilhar experiências e,
acima de tudo, os projetos que resultaram das Ações de
Formação.
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Total Participantes na I Mostra
Docentes

79

104

Não docentes
Assistentes Operacionais

32

32

3

Alunos
Outros

EVENTOS
NATAL DAS ESCOLAS
Natal é tempo de solidariedade e amizade, a que associamos a alegria de dar e receber.

A festa de Natal das Escolas do Concelho de Pombal, decorre anualmente nos primeiros dias de dezembro e destina-se
a crianças do pré-escolar e do 1º ciclo. A todos os participantes é oferecida a oportunidade de assistirem a um animado
espetáculo onde a alegria tem um lugar muito especial. Em 2016, o habitual “natal das escolas” foi enquadrado no
programa “Natal na Cidade” contemplando, para além de muitas surpresas, uma pista de gelo, um espectáculo de
animação e a XXII Feira do Livro.
2900 Participantes em 2016/2017
66 Estabelecimentos de Ensino

CARNAVAL DAS ESCOLAS
A Organização das Nações Unidas declarou o ano 2017 como Ano Internacional do Turismo
Sustentável para o desenvolvimento, servindo esta declaração de inspiração para o cortejo
de carnaval, com o objetivo de promover uma melhor compreensão entre os povos em todo o
mundo; contribuir para uma maior consciencialização sobre o património das diversas
civilizações; promover uma melhor apreciação dos valores inerentes às diferentes culturas,
contribuindo assim para o fortalecimento da paz no mundo; valorizar o contributo do setor do
turismo para os três pilares da sustentabilidade – pilar económico, social e ambiental.
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CARNAVAL DAS ESCOLAS

1670 Participantes | 30 escolas e IPSS’s do concelho

CARNAVAL 2018
Na manhã do dia 9 de fevereiro, as ruas do centro da cidade de Pombal receberão os foliões do habitual
Desﬁle de Carnaval das Escolas. O tema a abordar será: “Os Sonhos”.
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FESTIVAL DE TEATRO INFANTOJUVENIL
Valorizando o papel das artes no desenvolvimento de capacidades cognitivas e sociais das crianças,
promovendo a troca de experiências entre escolas, o Município de Pombal levou a efeito a IIIª Edição do
Festival de Teatro Infantojuvenil, contando com a participação de grupos de teatro de estabelecimentos de
ensino público e privado dos 1.º, 2.,º e 3.º ciclos do ensino básico, ensino secundário e proﬁssional.

304 Participantes | 8 estabelecimentos de ensino
FEIRA DA JUVENTUDE
A Feira da Juventude é uma iniciativa que tem como objetivo
proporcionar aos jovens do concelho uma partilha de
conhecimento bem como um vasto programa de animação,
numa tendência transversal e que engloba as mais diversas
áreas do conhecimento, de expressão artística, desporto,
entre outros. Com duas áreas distintas, área expositiva e de
animação, e um ciclo de palestras nos vários estabelecimentos
de ensino, a Feira da Juventude possibilita a mostra das
atividades das diversas associações e escolas do concelho,
numa perspetiva interativa e de aproximação dos jovens ao
movimento associativo e escolar do concelho.
Em 2017, a Feira da Juventude contou com 45 Stands de diversas instituições, estabelecimentos de ensino
público e privado e entidades de âmbito sócio-cultural: associações desportivas, juvenis, escolas de dança,
música, solidariedade social, lazer, entre outras.

Comemoração do Dia Internacional da Juventude: 12 de agosto
Realizaram-se atividades lúdicas na Piscina Municipal, com entrada gratuita até aos 30 anos de idade.
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BIBLIOTECA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MUNICIPAL
Projetos de âmbito local e nacional
102 395 Documentos em linha
27 190 Documentos emprestados
9 058 Alunos em atividades de promoção da leitura

“Mercado do Livro e da Leitura”
O Natal na Cidade integrou pela primeira vez o Mercado do Livro e da Leitura (XXII Feira do Livro) criando
espaço para provocar a curiosidade pela leitura, elevando os índices de literacia da população e dotandoa de mais conhecimento, gerando riqueza intelectual, criativa e empreendedora.
Com uma programação diversiﬁcada, convidámos autores locais e nacionais, envolvemos instituições do
concelho e trouxemos espetáculos onde a Palavra, dita entoada e cantada, desaﬁou o público jovem e
adulto.
“Pombal tem mais árvores no Natal”
No sentido de manter viva uma das mais importantes tradições de Natal, o Município de Pombal, através do
Pelouro da Cultura e Turismo, promoveu, durante a quadra natalícia, o concurso “Pombal tem mais Árvores no
Natal”, resultando numa expressiva exposição pela cidade de Pombal, fomentando e sensibilizando para os
valores de cidadania. O concurso destinou-se a todos os Jardins de Infância, Escolas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo e
Ensino Secundário, ATL, Lares, Centros de Dia e Associações de Terceira Idade do concelho de Pombal e
Escolas do Ensino Especial.
53 Instituições envolvidas
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“O prazer de Ler - Semana da Leitura”
No âmbito da comemoração da 11.ª edição da Semana da Leitura - 27 a 31 de março de 2017, celebrou-se,
em todo o país, o gosto pela leitura e o prazer de ler e a Rede de Bibliotecas de Pombal associou-se, com
manifestações em todas as escolas do concelho, a esta Festa que é de Leitura. Foram igualmente realizadas
ações de formação, em que estiveram presentes, ao todo, 140 participantes:
> Gestão e tratamento de documentação e informação – para Assistentes Operacionais;
> Seja solidário! Partilhe leituras! - dirigida a Voluntários de Leitura
> Desaﬁos e Mudanças nas Bibliotecas: perspetiva de futuro, dirigida a docentes e assistentes
operacionais.

30 dias a celebrar
30 atividades realizadas
1 comunidade a ler

37

REDEBIBLIOTECA
DE BIBLIOTECAS
MUNICIPAL
DE POMBAL
“Miúdos a Votos: os livros + ﬁxes”

Às crianças e jovens, foi dada a possibilidade, através de uma
eleição realizada nas escolas, de votarem no livro de que mais
gostaram até hoje. O processo foi semelhante ao de umas
eleições políticas, promovendo simultaneamente a leitura e a
cidadania.
991 miúdos a votos
18 livros + ﬁxes
1 apontamento de reportagem da campanha (Visão Júnior)
1 presença na Cerimónia Oﬁcial do Concurso (Lisboa)

PROJETOS DE CONTINUIDADE
“Música e palavras no colo dos afetos”
Atividades mensais na biblioteca, dirigidas a
famílias e crianças dos 1 aos 36 meses, organizadas
em função das características da idade das
crianças. Para além destas ações na biblioteca, há
uma gradual descentralização, através de
formação para famílias nas Creches do concelho.
50 Famílias envolvidas
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REDE DE BIBLIOTECAS DE POMBAL
“Cozinha de Contos I e II”
Um programa de continuidade de promoção da leitura, escrita e sentido estético, através da ilustração.

27 Escolas e Jardins de Infância
“Olhar os Outros nos Livros!”
Programa de continuidade com a comunidade Cigana no âmbito
do Programa Escolhas E6G 3 I’s – Intervir , Integrar, Incluir.
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Histórias Ajudaris
Um projeto de âmbito nacional com o objetivo de
fortalecer a leitura e escrita. Concretiza-se a partir da
edição de livros escritos por crianças para crianças,
colhendo a inspiração em temas como a cidadania, os
afetos e o ambiente. No concelho de Pombal, os 22 textos a
concurso foram selecionados pelo Júri Nacional.
Dirigido à Educação Pré-Escolar,
1.º e 2.º Ciclo

“Ler sem Barreiras”
Dirigido a escolas e jardins-de-infância

Com o objetivo de alertar e sensibilizar para a importância da inclusão e da acessibilidade foram
desenvolvidas ações dirigidas ao público escolar e ações de formação e fóruns de discussão.l, os 22 textos a
concurso foram selecionados pelo Júri Nacional.
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IV Concurso de Leitura “Pombal a Ler”
Celebração do gosto pela leitura e escrita com os alunos do 2.º e 3º Ciclo do
Ensino Básico do Município - bibliotecas FORTES, promovem fortes RELAÇÕES!

3 fases
25 turmas
10 ﬁnalistas
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Programas para o ano letivo 2017/2018
… porque somos um instrumento importante na formação
de públicos em contexto escolar
Programa de Promoção do livro e da leitura
Público-alvo: Pré-Escolar | 1º Ciclo
Duração: outubro a junho | 60 minutos
Potencia o desenvolvimento das literacias e qualiﬁca a relação da criança com
o objeto livro, nas suas diferentes tipologias e usos.
Laboratório(s)
Faz de conta que és…
Público-alvo: 1º Ciclo | 2.º Ciclo
Duração: outubro a junho | 90 min. cada sessão
Laboratório de Expressão Dramática
O Mistério da escrita
Público-alvo: 1º Ciclo | 2.º Ciclo
Duração: outubro a junho | 60 min cada sessão
Laboratório de escrita criativa a desenvolver no âmbito do projeto AJUDARIS
O tom das cores!
Público-alvo: Jardins-de infância | 1.º Ciclo
Duração: janeiro a Junho | 90 min. cada sessão
Olhar a ilustração através da leitura em exposições.
Inscrições através do email biblioteca@cm-pombal.pt
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MUSEU MUNICIPAL DE POMBAL
O Município de Pombal dispõe de um Museu Municipal, polinucleado, com dois Núcleos Museológicos
distintos: o Museu Marquês de Pombal e o Museu de Arte Popular Portuguesa. Tendo como missão a
captação de públicos, a divulgação dos seus acervos e a dinamização das suas coleções, o Serviço Educativo
do Museu promove, regularmente, uma série de atividades lúdico-pedagógicas, centradas nas coleções das
exposições permanentes, nos conteúdos das exposições temporárias e no património cultural da Cidade de
Pombal.

VISITAS ORIENTADAS
Realizam-se mediante marcação prévia, para adequar os objetivos
e metodologias da visita às necessidades e expetativas do grupo.
Podem ser complementadas com uma atividade de animação
extra, como ateliers, jogos temáticos e visualização de vídeos, de
acordo com a temática que o grupo pretende abordar e a
disponibilidade de tempo que tem.
Público-alvo: Grupos organizados em geral; professores, alunos
de todos os graus de ensino e idade de pré-escolar, IPSS,
associações, grupos proﬁssionais e culturais.
Duração: +/- 1 hora (em cada museu)
Limite: 30 participantes

VISITAS ENCENADAS
Algumas personagens conduzem a visita e atuam nos vários espaços
históricos (Celeiro, Praça e Museu) de modo a aproximar o público
da realidade social, cultural, lazer, vida quotidiana, vestuário,
linguagem, diversões do século XVIII, remetendo para ambientes
próprios setecentistas, nomeadamente para a vida quotidiana no
tempo do Marquês de Pombal, com enfoque nesta ﬁgura de
destaque da nossa História.
Público alvo: Pré-escolar, 1º , 2º ciclo e Seniores
Duração: +/- 1 hora (em cada museu).
Limite: 30 participantes
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À DESCOBERTA DA ROTA POMBALINA
(EM VISITA GUIADA OU PEDDY-PAPER)
Da época do Marquês, Pombal guarda inúmeras e belas recordações, materializadas em monumentos de
acentuado cunho, a par de alguns templos, evocadores de uma vivência religiosa nem sempre mantida.
Nesta visita, os participantes, em visita orientada ou através de um peddy-paper podem explorar e ﬁcar a
conhecer melhor a Praça Marquês de Pombal, a Igreja Matriz, a Cadeia Velha (Museu Marquês de Pombal), o
Celeiro do Marquês (Museu de Arte Popular Portuguesa), a Igreja do Cardal e o Monumento ao Marquês de
Pombal localizado no Jardim do Cardal.

Público alvo: Grupos organizados em geral
Duração: +/- 2 hora
Limite: 30 participantes
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ATELIERS / OFICINAS TEMÁTICAS
Público alvo: Pré-escolar, 1º , 2º, 3º ciclo; seniores, grupos com necessidades especiais e grupos
organizados em geral
Duração: +/- 2 hora (para visita e atelier)
Limite: 25 participantes

DRAMATIZAÇÕES
Através de encenações teatrais, o Serviço Educativo
do Museu pretende dar a conhecer alguns momentos
da vida do Marquês de Pombal e alguns factos
históricos, nomeadamente o Último Interrogatório do
Marquês de Pombal e o impacto das Invasões
Francesas em Pombal.

Público alvo: Pré-escolar, 1º , 2º ciclo e Seniores
Duração: +/- 1 hora
Limite: 30 participantes

MUSEU FORA DO MUSEU
Para além das ações que se materializam nas
instalações do Museu, sempre que solicitado o Serviço
Educativo desenvolve ações no âmbito do projeto “O
Museu Fora do Museu”, que se projetam para além
deste, nomeadamente em escolas, lares, hospitais e ao
ar livre, em contacto pleno com a natureza.
Destina-se a pessoas que não se podem deslocar ao
acervo museológico. Sendo assim, e indo ao encontro
do solicitado e da necessidade de cada um, os Serviços
Educativos deslocam-se ao local levando o Museu até
às instituições.
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DESAFIOS À COMUNIDADE
Com o objetivo de potenciar o envolvimento da comunidade e a
dinamização do centro histórico da cidade de Pombal, o Serviço
Educativo realiza ações, envolvendo toda a comunidade,
nomeadamente Escolas, IPSS, Lojistas e Amigos do Museu, na
decoração do Centro Histórico. Neste âmbito, todas as escolas do
Concelho de Pombal são convidadas a participar na Chegada da
Primavera ao Centro Histórico e todas as IPSS no Desﬁle e
Concurso Pombalino.

AÇÕES PARA PÚBLICO COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Auxiliando os utentes de
diversas entidades no
desenvolvimento psicomotor
e social, os técnicos do
Serviço Educativo do museu
proporcionam momentos de
aprendizagem e estimulo
aos participantes,
contribuindo para um dia a
dia mais ativo.
Entre 1 de setembro de 2016 e 30 de junho de 2017, os núcleos museológicos
municipais promoveram 78 atividades com a comunidade educativa, nas
quais participaram 3663 alunos de diversos níveis de ensino, desde o préescolar ao secundário. Realizaram-se no âmbito do Serviço Educativo do
Museu Marquês de Pombal e do Museu de Arte Popular Portuguesa 41 visitas
guiadas, com 1629 participantes; 5 visitas encenadas ao museu, com 276
participantes; 2 dramatizações, com 105 participantes; 6 visitas à descoberta
da Rota Pombalina, com 152 exploradores e 20 atividades de caráter lúdico
pedagógico, nomeadamente ateliers, oﬁcinas temáticas e peddy-papers,
onde participaram 1367 crianças. Para além destas atividades, foram
realizadas mais 4 ações materializadas fora do museu, no âmbito do projeto o
Museu Fora do Museu, que contaram com a participação de 134 alunos. O
Museu Municipal de Pombal, em 2017, lançou ainda dois desaﬁos à
comunidade local, dirigidos aos estabelecimentos de ensino e às IPSS de
todo o concelho, que envolveram cerca de 700 participantes.
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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.
Porque queremos que este local se torne numa Janela sempre
Aberta, por meios diferenciados, e através de métodos inovadores
que estimulam a curiosidade e a participação, abrimos as portas a
bebés e crianças, jovens, adultos em idade ativa e seniores; famílias,
escolas e outras comunidades; atores, atrizes, e não atores e atrizes.
Todos são bem-vindos.
Lotação:
Sala de espetáculos – 296
Mini auditório – 126

Serviço Educativo
Visitas ao teatro, oﬁcinas criativas e espetáculos são algumas das atividades que a equipa do serviço
educativo do Teatro-Cine de Pombal quer propor e desenvolver. Ao conjunto de iniciativas regulares
associam-se projetos artísticos, educativos e comunitários que admitem métodos de trabalho precursores e
revelam frequentemente o papel da expressão artística enquanto fator de reabilitação de afetos.

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
(Pré-escolar; 1º, 2º e 3º Ciclos de Escolaridade; Secundário).

Oﬁcinas criativas
Marioneta de ﬁos
Duração: 2h00
Oﬁcina de construção de marionetas utilizando a técnica com pasta de
papel, constituída por 5 sessões.
Público Alvo: 6 aos 9 anos e 10 aos 12 anos
47

Oﬁcinas criativas
Marionetas de luvas
Duração: 2h00
Oﬁcina de construção de marionetas com ﬁta-cola de papel, constituída por 2 sessões.
Público-alvo: 6 aos 9 anos e 10 aos 12 anos
Eu sou eu… na arte do caminho
Duração: 2h00
Iniciativa multidisciplinar que integra o livro, a leitura e as
artes plásticas. Procura fomentar no público infantil, o
gosto pela leitura, escrita e pintura.
A atividade contempla exposição itinerante e ateliê de
ilustração com técnica de carvão.
Público-alvo: Jardins-de-infância e Escolas do 1º
Ciclo.
Um abraço a Picasso
Duração: 1h30
Atividade de iniciação à pintura, que servirá sempre de
base nas visitas às exposições de pintura/ilustração.
Público-alvo: Jardins-de-infância e Escolas do 1º
Ciclo.
Não, não é uma caixa!
Duração: 2h00
Atividade de criatividade e expressão plástica a partir do livro de Antoinette Portis Não é uma caixa.
Público-alvo: Escolas do 1º Ciclo

Manobras
Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas
Oferta Escolar:
Asas de papel
Companhia Ainhoa Vidal
18 de outubro
Horário: 11h00 e 15h00
Local:Teatro-Cine

Tutu
Companhia Lichtbend (Holanda)
28 de setembro
Horário: 11h00
Local: Teatro-Cine
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Encontro de Literatura Infanto-Juvenil
No âmbito dos Encontros de Literatura infantojuvenil “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. Consideramos que a necessidade de uma
relação criativa com a palavra, quer ela surja na sua versão oral quer na escrita, é condição determinante
para uma educação e formação no sentido mais amplo do termo.
Dotar educadores e professores de ferramentas que elevem essa relação, povoando nos alunos um
verdadeiro gosto pela palavra, pela escrita e pela leitura é uma tarefa decisiva para o sucesso educativo,
para a promoção de uma verdadeira literacia, para o combate ao analfabetismo funcional.
Com o intuito de oferecer aos Professores Bibliotecários, Professores e Educadores formação em contexto e,
em simultâneo, a possibilidade de esta ser creditada, propõe-se um desenho de formação, onde tentaremos
abordar o tema com convidados especialistas na literatura a nível nacional e internacional.

ARQUIVO MUNICIPAL
O Arquivo Municipal de Pombal tem à sua guarda
toda a documentação produzida e recebida pelos
diversos serviços municipais no decorrer das suas
funções, desde o século XVIII, até aos nossos dias,
para preservar a memória dos atos da administração
para efeitos de testemunho, prova ou informação,
como garantia dos direitos dos cidadãos.
Muitos são os registos nas mais diversas formas: livros,
pergaminhos, cartazes, fotograﬁas, postais, entre
outros de extrema relevância para o estudo da
história do nosso Concelho. O Arquivo Municipal de
Pombal garante o acesso à informação materializado em qualquer suporte (analógico e digital). Promove a
compra, depósito, ou doação de documentação considerada de interesse para a história da cidade e do
concelho. Promove a divulgação e publicação de documentos inéditos ou de trabalhos de investigação,
designadamente acerca da história do município ou de ﬁguras e temáticas que se relacionem com a
documentação conservada, bem como atividades de âmbito cultural (exposições temáticas, encontros) e
educativo (visitas guiadas, ateliers).
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SERVIÇO EDUCATIVO
O Serviço Educativo do AMP promove um conjunto de actividades, que visam 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.
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 árvore genealógica de cada participante 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: 3º ciclo e secundário
Duração: 2 horas
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SABERES E ARTES TRADICIONAIS – AS PROFISSÕES
Atividades representativas de várias proﬁssões:

PROJETO ESPAÇOS DE MEMÓRIA
Salvaguarda e preservação de memórias viviﬁcadas do concelho de
Pombal, através de exposições que recriem o quotidiano da
comunidade.

VISITAS GUIADAS
No sentido de dar a conhecer o funcionamento dos vários espaços,
proporciona visitas guiadas à comunidade escolar e público em
geral.
Visitas às terças-feiras, entre 10h00 e as 12h00
Duração: 40 minutos
Todas atividades estão sujeitas a marcação prévia.
Contactos: arquivo@cm-pombal.pt
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AMBIENTE
PROGRAMA ECO-ESCOLAS
Evolução da implementação do Programa Eco-Escolas
no Concelho de Pombal, nos últimos 4 anos
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N.º de escolas galardoadas

2016/2017 Ano Letivo

Eco-Escolas galardoadas no
ano letivo 2016/2017
1. Associação de Promoção Social,
Desportiva,
Recreativa e Cultural da Moita do Boi
2. Centro Escolar de Ilha
3. Colégio Cidade Roda
4. Colégio João de Barros
5. Centro Escolar de Mata Mourisca
6. Escola Básica e Secundária da Guia
7. Escola EB2,3 Marquês de Pombal
8. Escola Básica de Guia
9. Escola Básica de Carriço
10. Escola Básica de Santiago de Litém
11. Escola Básica de Vila Cã
12. Escola Básica de Louriçal
13. Escola EBI Gualdim Pais
14. Escola Secundária de Pombal
15. ETAP de Pombal
16. Instituto D. João V
17. Centro Escolar de Vieirinhos
18. Casa da Criança de Pombal
19. Centro Escolar de Almagreira
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PLANO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O Plano de Atividades de Educação
Ambiental de 2017/2018, à semelhança de
anos anteriores, surge no âmbito da Agenda
21 Local e em consonância com os princípios
do programa ECOXXI. Este documento
pretende ser uma ferramenta
preponderante na educação para a
sustentabilidade e cidadania de todos os
munícipes, promovendo ações de caráter
local, com impacto global.
Pretende-se continuar a promover
atividades de educação ambiental (AEA)
por iniciativa ou em parceria com o
Município, apoiar as escolas na realização
de AEA, dinamizar os espaços de educação
ambiental existentes no Município,
incentivar e apoiar a participação das
escolas no Programa Eco-Escolas, no
projeto Jovens Repórteres para o Ambiente, no Projeto Rios e em outros projetos na área do ambiente e
fomentar a participação ativa e pró-ativa da população em geral e da comunidade educativa em
particular.
Marcação previa de atividades: catarina@cm-pombal.pt
Plano de AEA disponível no Portal do Município em: www.cm-pombal.pt
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CIDADANIA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Conselho Municipal de Educação, é uma instância de
coordenação e consulta, a nível municipal, que tem por objetivo
promover a coordenação da política educativa, articulando a
intervenção no âmbito do sistema educativo, dos agentes
educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e
acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo
as ações consideradas adequadas à promoção de maiores padrões
de eﬁciência e de eﬁcácia do mesmo. Implementado em 2003, o
Conselho Municipal de Educação de Pombal integra grupos de
trabalho especíﬁcos e é presidido pelo Presidente da Câmara.
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
Constituído em 30 de novembro de 2012, o Conselho Municipal de
Juventude de Pombal é o órgão consultivo do município sobre
matérias relacionadas com a política de juventude. A Câmara
Municipal reúne com o Conselho Municipal de Juventude, para
apresentar e discutir as linhas gerais das políticas de juventude
propostas pelo executivo municipal.

PARLAMENTO DOS JOVENS DE POMBAL
Para promover os valores de cidadania e de
participação da juventude do concelho de
Pombal, o Município organizou o seu primeiro
Parlamento dos Jovens, atividade que decorreu
no âmbito das Comemorações do 25 de abril de
2017, assinalando os 40 anos do poder local.
O tema desta primeira edição foi: “O meu concelho precisa de….”, com o principal objetivo de motivar e
desenvolver nos jovens competências para o exercício de uma cidadania ativa e responsável, valorizando a
sua participação informada, defesa dos seus direitos e a assunção dos seus deveres enquanto cidadãos.
Associado a este dia o Município abriu as suas portas e deu a conhecer, aos munícipes e estudantes dos
estabelecimentos de ensino do concelho, todos os principais serviços e edifícios da Câmara Municipal.
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PARLAMENTO DOS JOVENS DE POMBAL
“O meu concelho precisa de….”
Estabelecimentos de Ensino Participantes

Propostas Apresentadas

Agrupamento de Escolas de Pombal

Maior dinamização dos espaços p/ prática desportiva
Existência de uma associação de jovens do concelho
Melhor gestão das salas de cinema

EBI Gualdim Pais

Criação de um grupo ou associação de jovens com o
objetivo de ocupar os jovens nas pausas letivas

Instituto D. João V

Sistema de aluguer de bicicletas elétricas, para dar a
conhecer todo o potencial turístico do concelho de
Pombal

Colégio João de Barros

Construção de Ciclovias
Manutenção e limpeza do rio Arunca
Criação e promoção de atividades e locais de lazer
Criação de vias de transporte assegurando a
segurança rodoviária

ETAP

Maior dinamização do setor do turismo

Colégio Cidade Roda

Criação de um plano Municipal de combate ao
desperdício alimentar

CIDADE AMIGA DAS CRIANÇAS
O Município de Pombal, no seguimento da apresentação de
candidatura à rede das Cidades Amigas das Crianças,
aguarda a aprovação, até ao ﬁnal do ano de 2017, do
respetivo Plano de Ação Local. A iniciativa Cidades Amigas
das Crianças, lançada pela UNICEF, tem como grande
objetivo melhorar a qualidade de vida das crianças,
reconhecendo e realizando os seus direitos nas decisões,
políticas e programas dos municípios e incentivando à
adoção de uma política coordenada para a infância e
adolescência.
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CIDADE AMIGA DAS CRIANÇAS
Procura-se assegurar o bem-estar de todos os cidadãos e em particular dos mais jovens, potenciando
a participação das crianças na vida da comunidade e o trabalho em rede entre entidades públicas e
privadas envolvidas na defesa dos direitos da criança.
Num contexto global em que se assiste a uma rápida transformação e urbanização das sociedades, e
n u m ce n á r i o d e d e s ce n t ra l i za çã o, a s t e n d ê n c i a s a t u a i s a p o n t a m p a ra a s c re s ce n t e s
responsabilidades dos municípios na promoção da qualidade de vida de todos os seus cidadãos.
Com o objetivo de conferir a oportunidade de poderem ter um
olhar crítico e atento à realidade urbana que diariamente
integram, o município de Pombal propôs, assim, às crianças que
participaram no programa “Férias Ativas Verão 2017” que se
expressassem através do método Photovoice, utilizando a
fotograﬁa e a voz como um instrumento de empolamento,
promovendo a sua participação e o exercício da cidadania e
estimulando o interesse para assuntos como perceção e
realidade.
As imagens obtidas pelos vários grupos revelaram que as crianças têm consciência das
potencialidades e fragilidades da sua comunidade, capacitando-os para a identiﬁcação e reﬂexão
de temas delicados. O tema fotográﬁco sugerido foi:"O que se pode melhorar na minha Cidade"...

"Mudar a posição do poste de
iluminação, colocado no meio do
passeio pedonal. "

“ Ev i t a r q u e ve í c u l o s , co m o e s t e,
estejam a obstruir a passagem de
peões e/ou pessoas com mobilidade
reduzida”
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“Não permitir que os cabos
elétricos ou dos telefones
contribuam para a poluição visual e
para o desordenamento.”

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA

A família é um conjunto de elementos ligados por relações em contínua interação. O Dia
Internacional da Família é celebrado anualmente a 15 de Maio. Comemora-se este dia de forma a
chamar a atenção para questões que inﬂuenciam o dia a dia da Família e para que se reconheça o
papel nuclear da família na sociedade e se incentive a adoção de medidas no sentido de melhorar a
sua condição. Vivemos num mundo em transformação, não só ao nível económico e sociocultural, mas
também familiar. O conceito de família está a mudar.
De modo a transmitir às crianças a importância da família para todos, enquanto seres humanos e
sociais, torna-se urgente e fundamental, nos dias que correm, incentivar as crianças para a
valorização da vida familiar, na qual partilhamos momentos de afetividade, proximidade, harmonia
e carinho, sentimentos fundamentais para as crianças crescerem e se desenvolverem de forma
equilibrada.
O tema escolhido pelo Município para assinalar este dia, em 2017, foi "TODOS TEMOS UMA FAMÍLIA
DIFERENTE”, com uma instalação/exposição no Jardim Municipal, demonstrando a importância dos
diferentes tipos de família numa sociedade do século XXI e do papel de todos os cuidadores nas
famílias, sejam eles pais, avós, irmãos, ou outros, não esquecendo as diferentes formas de comunicar.
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PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO E
PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E JOVENS DE POMBAL
A 20 de julho de 2017, foi apresentado publicamente, pela Comissão Alargada da CPCJ de Pombal,
o Plano Local de intervenção para os próximos 2 anos (até 2020), nele se descrevendo as estratégias
a adotar pelas diversas entidades na área da infância e juventude.
Tendo em consideração as principais problemáticas identiﬁcadas no território:
> Negligência Parental
> Violência Doméstica / Familiar
> Modelos Educativos / Desaﬁos
E no sentido de facilitar a divulgação dos fatores de proteção existentes, fatores de risco e perigo,
fatores de proteção em falta, bem como conhecer as estratégias, atividades e ações a desenvolver
nas diversas áreas, poderão os docentes, educadores e restantes elementos da comunidade
educativa, solicitar à CPCJ um exemplar, em suporte digital ou impresso, através do e-mail :
cpcj@cm-pombal.pt

59

DESPORTO
O Município de Pombal apoia de forma efetiva
as crianças e os jovens, através da assinatura de
C o n t ra t o s - P ro g ra m a d e De s e nvo l v i m e n t o
Desportivo com os Clubes e Associações que
desenvolvem prática desportiva regular no
co n ce l h o, a t ra vé s d a a t r i b u i çã o d e u m a
c o m p a r t i c i p a ç ã o ﬁ n a n c e i r a . Es t e a p o i o
abrangeu, na época desportiva 2016/2017,
mais de 2000 crianças e jovens com idade
inferior a 18 anos .
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DESPORTO ESCOLAR
O Meeting Escolar em Atletismo é uma atividade organizada pelo Município de Pombal destinada
aos alunos das escolas do Ensino Básico (2.º e 3.º ciclos), Ensino Secundário e Ensino Proﬁssional do
Concelho de Pombal que, em 2017, cumpriu a sua 11ª edição. Este evento faz hoje parte do plano de
atividades de todas as escolas, com uma grande adesão por parte dos alunos, veriﬁcando-se em
cada edição um número de participantes acima dos 400 atletas. Alguns jovens talentos iniciaram-se
nesta modalidade desportiva precisamente neste projeto, aﬁrmando-se posteriormente como
referências ao nível distrital e nacional.
Para além deste evento, o Município apoia os
Estabelecimento Ensino através da cedência de
instalações desportivas para a realização de
treinos e jogos, assim como na organização de
eventos desportivos.
Ao longo de todo o ano, o Gabinete do
De s p o r t o e Ju v e n t u d e o r g a n i z a d i v e r s a s
atividades de rua para os jovens. Alguns desses
eventos incluem a exibição e demonstração de
modalidades desportivas sem oferta no nosso
Concelho, como aconteceu recentemente com o Boxe ou o Tumbling, de forma a dar a conhecer e
experimentar aos nossos jovens outras áreas do desporto, menos valorizadas ou pouco conhecidas.

O Município apoia ainda com alguma regularidade, a organização e a realização de competições
para crianças e jovens, como a Mini Corrida dos Gambuzinos, Torneio de Futebol de Rua e o
Pombal Athletics.
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DESCARREGUE JÁ
A NOSSA APP
MUNICÍPO DE POMBAL
Fique sempre atualizado com o Município
Notícias | Agenda Cultural | Ocorrências | Águas | Etc
Disponível em

www.cm-pombal.pt/app

POMBAL
CIDADE AMIGA
DAS CRIANÇAS
UNICEF aceita candidatura de Pombal
para "Cidade Amiga das Crianças"
O Comité Português para a UNICEF aceitou a adesão do Município de Pombal
ao Programa "Cidade Amiga das Crianças", uma iniciativa que tem como
objectivo contribuir para a aplicação dos direitos das crianças no contexto
municipal.
O objectivo deste programa passa pela melhoria da qualidade de vida das
crianças e jovens no momento presente, mas com uma atuação que possa
contribuir para o "progresso das comunidades, tanto na actualidade, como no
futuro", pode ler-se no documento "Construir Cidades Amigas das Crianças Um Quadro para a Ação", do Comité Português para a UNICEF.
Lançada em 1996, esta iniciativa desenvolve-se em vários países e é agora
retomada por vários Comités nacionais da UNICEF - aos quais se junta o
Comité Português, que pretende a aplicação deste programa em Portugal.

www.cm-pombal.pt/app

