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A definição de componentes curriculares de base 

local, a partir da riqueza e oportunidades que 

o concelho oferece, configurou-se num desafio 

educador coletivo. Num trabalho conjunto entre a 

Câmara Municipal de Cascais, Agrupamentos de 

Escolas, Associações de Pais e Encarregados de 

Educação, Estudantes, Parceiros Locais e Centro 

de Formação de Escolas do Concelho de Cascais  

verificámos as potencialidades do Concelho nas 

seguintes áreas: Ambiente, Cidadania e Participação, 

Cultura, Educação, Empreendedorimo, Proteção 

Civil, Saúde e Transportes.

Recolha de conteúdos: 

Divisão de Apoio Pedagógico e Inovação Educativa, 

Departamento de Educação.

Design:

Unidade de Design, Divisão de Marca e Comunicação.
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AMBIENTE
Saúde, Proteção 
e Bem-estar Animal

Sensibilização 
e Qualificação Ambiental 



9

AÇÕES DE 
FORMAÇÃO, 
SENSIBILIZAÇÃO
E EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA
  OBJETIVO

Visa contribuir para a mudança de mentalidades 
e práticas, tendo como objetivo primordial 
tornar Cascais um concelho totalmente livre de 
abandono e de maus-tratos a animais.

  DESCRIÇÃO
 Proteção Animal – os alunos são convidados 

a elaborar uma exposição, baseada no tema 
“Um animal, um Amigo. Nunca abandone um 
amigo”. Destina-se aos diferentes ciclos do 
Ensino Básico. As crianças são desafiadas a 
trabalhar a linguagem corporal dos animais.

 “Pai, Mãe, queria tanto um cão! E um gato!” 
– esta atividade realiza-se em contexto de sala 
de aula. Apela-se à reflexão e sensibilização 
das crianças, para as necessidades básicas do 
ser humano, em tudo semelhantes às de um 
animal.

 Gazeta Lúdico-Pedagógica – consiste num 
Baú de Atividades, virtual, com propostas 
dirigidas aos mais novos, para serem 
realizadas, sozinhos ou em família, nos tempos 
livres e extracurriculares.

As ações são acompanhadas por um animal 
sociável, preparado para este tipo de interação 
e devidamente vacinado, desparasitado e 
coberto por um seguro. 

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do pré-escolar, ensino 
básico e ensino secundário 

  Nº DE PARTICIPANTES: 25

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Ao longo do ano

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escolas

  RESPONSABILIDADE: Gabinete de Formação, 
Sensibilização e Educação em Saúde, Proteção 
e Bem-estar Animal| Centro de Proteção Animal 
de Cascais |Associação São Francisco de Assis 

  CONTACTO: gfse@sfacascais.pt 
e geral@sfacascais.pt | 214 870 095

  LINK: http://www.sfacascais.pt/servicos/
formacao-e-sensibilizacao
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O MAR 
COMEÇA AQUI
  OBJETIVO

Sensibilizar para a salvaguarda das Águas 
Pluviais.

  DESCRIÇÃO
No âmbito deste projeto, realizam-se várias 
sessões webinar, em parceira com a Cascais 
Ambiente, as Águas do Tejo Atlântico, o 
Jardim Zoológico de Lisboa e a Oceano Azul 
Foundation, com o objetivo de sensibilizar 
para a preservação da qualidade ambiental do 
concelho de Cascais, a qualidade das praias e a 
qualidade das águas balneares, em particular. 

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do pré-escolar, ensino 
básico e ensino secundário 

  Nº DE PARTICIPANTES: Até 1000 

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Mês de outubro

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escolas

  RESPONSABILIDADE: Divisão de Qualificação 
Ambiental (DQAM) | Departamento Ambiente (DAM) 

  CONTACTO: dqam@cm-cascais.pt |214 815 389 

  LINK: https://ambiente.cascais.pt/pt/projetos/
o-mar-comeca-aqui
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CIDADANIA 
E PARTICIPAÇÃO
Informação e Cidades 
Inteligentes
Juventude 
Planeamento e Gestão
de Rede
Práticas de Coesão
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CASCAIS
DATA
  OBJETIVO

Promover a transparência e comunicação  
de dados referentes ao município,  
a qualquer utilizador do portal.

  DESCRIÇÃO
Dar a conhecer à comunidade informação 
estatística sobre Cascais, tanto de serviços 
municipais, como de entidades que gerem 
conhecimento sobre o município. Para além  
de relatórios interativos sobre temáticas,  
assim como de infografias, a área dos  
Dados Abertos permite descarregar trabalhos 
em bruto, que poderão ser trabalhados  
em projeto nas turmas e em projetos 
individuais. Permite aumentar a capacidade  
de análise e espírito crítico, sendo uma fonte 
de dados bastante vasta e diversificada.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do 2º e 3º ciclo 
do ensino básico e secundário  

  Nº DE PARTICIPANTES: Sem limite 

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Ao longo do ano

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Online 
Sem limite

  RESPONSABILIDADE: Divisão de Informação 
e Cidades Inteligentes (DICI) | Departamento de 
Inovação e Comunicação (DIC)

  CONTACTO: dici@cm-cascais.pt | 214 815 476

  LINK: https://data.cascais.pt/formacao-e-
sensibilizacao
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ATIVOLUNTÁRIO
  OBJETIVO

Definem-se como principais objetivos do 
Projeto, promover o desenvolvimento pessoal 
dos jovens, mobilizando-os para um serviço 
à comunidade, enquanto desenvolvem 
competências de responsabilidade, de 
entreajuda e de solidariedade; incentivar, 
formar e conferir poder aos jovens, para que 
sejam cidadãos ativos, através da utilização 
e do desenvolvimento dos seus talentos 
individuais; consciencializar os jovens para 
que conheçam os problemas da comunidade 
e criem soluções para os desafios que 
identifiquem em Cascais, tanto dentro, como 
fora da comunidade escolar.

  DESCRIÇÃO
O “AtiVoluntário” surge com o intuito de ativar 
o voluntário que existe dentro de cada um dos 
jovens. O seu objetivo principal é a promoção 
de valores, que se pretende que os jovens 
adquiram com o desenvolvimento do mesmo, 
assim como os ideais em torno dos quais 
irão construir o presente e o futuro: empatia, 
espírito de equipa, cooperação e respeito pelo 
outro.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Semestre

  DESTINATÁRIOS: Alunos do ensino secundário  

  Nº DE PARTICIPANTES: 100 a 150  

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: 30 de setembro de 2021

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escolas

  OUTROS PROJETOS: AEleva-te | Pensarmo-nos 
| ReciClaro | ATUA | Capital Jovem de Segurança 
Rodoviária | Tour Agarra a Vida | A Carlota via à 
Escola

  RESPONSABILIDADE: Divisão de Juventude 
(DJUV) | Departamento de Promoção de Talento
(DPT)

  CONTACTO: capacitar.cj@cm-cascais.pt | 214 815 591

  LINK: https://jovem.cascais.pt/pt-pt/node/1293
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A VOZ 
DOS JOVENS
  OBJETIVO

Fazer da escola um local de assunção e de 
aprendizagem do conceito de cidadania plena; 
Fomentar a participação dos jovens no nosso 
futuro coletivo, alargando progressivamente 
os instrumentos de participação existentes, 
dando-lhes maior consistência e capacidade 
de intervenção, através da construção 
progressiva de assembleias de turma e alterar 
progressivamente o perfil dos delegados de 
turma; Incorporar a perspetiva dos jovens nas 
políticas municipais.

  DESCRIÇÃO
A Câmara Municipal de Cascais, em todas 
as suas iniciativas tem como prática de 
intervenção o envolvimento de todos os 
agentes educativos. Assim, o Departamento de 
Educação, através da Divisão de Planeamento 
e Gestão de Rede, promove “A Voz dos 
Jovens” um espaço formal de democracia 
representativa, participativa e colaborativa, 
projeto especialmente organizado e dirigido 
para e com os alunos do ensino secundário 
(delegados de turma) das escolas públicas e 
privadas do concelho de Cascais. 

A organização desta iniciativa tem por base a 
efetiva articulação com a direção das escolas 
públicas e privadas e coordenadores do 
secundário. 

O projeto está enquadrado em três 
documentos:

# ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA que refere a 
necessidade de articulação com stakeholders, 
nomeadamente autarquias, capazes de gerar 
sinergias locais que de forma contextualizada 
contribuam para o desenvolvimento de 
experiências reais de participação e de vivência 
de cidadania. 

# O PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA 
ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA aponta para 
uma educação escolar em que os alunos desta 
geração global, constroem e sedimentam uma 
cultura científica e artística de base humanista. 
Para tal, mobilizam valores e competências 
que lhes permitem intervir na vida e na 
história dos indivíduos e das sociedades, 
tomar decisões livres e fundamentadas sobre 
questões naturais, sociais e éticas, e dispor de 
uma capacidade de participação cívica, ativa, 
consciente e responsável.

# PROGRAMA CIDADE AMIGA DAS CRIANÇAS 
(CAC) lançado pela UNICEFF, ao qual o 
município de Cascais aderiu, em junho 2017, e 
que tem como objetivos específicos reforçar 
a perspetiva de direitos da criança e do jovem 
na cultura organizacional dos Municípios e das 
entidades com responsabilidades em áreas 
relacionadas com as crianças e promover 
a sua participação dos mesmos na vida da 
comunidade.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ao longo do ano letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do ensino secundário  
e docentes  

  Nº DE PARTICIPANTES: Aproximadamente 500 
por ano letivo  

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Sem prazo de inscrição. 
Os professores envolvidos, no início do ano letivo, 
procedem à identificação dos jovens voluntários 
interessados em participar no projeto.

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escolas 
e espaços da comunidade.

  RESPONSABILIDADE: Divisão de Planeamento 
e Gestão da Rede (DPGR) |Departamento de 
Educação (DED)

  CONTACTO: dpgr@cm-cascais.pt | 214 814 240

  LINK: https://www.cascais.pt/voz-dos-jovens
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GALARDÃO 
ESCOLA 
VOLUNTÁRIA
 / GEV
  OBJETIVO

Distinguir escolas públicas e/ou privadas 
do concelho de Cascais, com projetos 
de voluntariado de carácter educativo, 
desenvolvidos por alunos do Concelho.

  DESCRIÇÃO
O GEV é um prémio que a Câmara Municipal 
de Cascais atribui às escolas que concebam, 
desenvolvam e implementem projetos de 
voluntariado, com carácter educativo.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do ensino básico 
e secundário  

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Mês de março 

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Online 
Sem limite

  RESPONSABILIDADE: 
Unidade de Práticas de Cidadania em Rede
Divisão de Cidadania e Participação (DCIP) 
Departamento de Inovação e Comunicação (DIC)

  CONTACTO: voluntariado@cm-cascais.pt
214 815 419

  LINK: https://voluntariado.cascais.pt/
voluntariado/galardao

GALARDÃO 
ESCOLA
VOLUNTÁRIA
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TRAZ
AS TUAS 
IDEIAS

ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO 
JOVEM
  OBJETIVO

Pretende-se que os (as) jovens desenvolvam 
um sentido de participação democrática, 
proporcionando-lhes os instrumentos para o 
exercício da participação e o desenvolvimento 
de uma atitude cívica e plural.

  DESCRIÇÃO
O OP Jovem abrange as escolas públicas 
e privadas com contrato de associação do 
território municipal, de forma a garantir a 
robustez necessária para a implementação 
do processo junto dos (as) estudantes. Em 
cada escola é envolvida no projeto uma turma 
que se responsabiliza pela implementação 
de todos os ciclos, acompanhada por dois 
professores. Promove o desenvolvimento 
pessoal e social dos (as) jovens do concelho 
de Cascais no quadro de uma educação 
para a cidadania; desenvolve competências 
como a comunicação, autonomia, liderança e 
organização; incentiva o empreendedorismo 
junto dos (as) jovens do município; promove o 
envolvimento dos (as) jovens na cultura da sua 
escola e uma relação desta com a comunidade; 
desenvolve o sentido de democracia 
participativa, trabalhando a participação 
no âmbito educativo e comunitário, e 
aprofundando o exercício dos direitos de 
opinião e de liberdade de expressão das 
crianças e jovens; dota os estabelecimentos 
de ensino com ferramentas, no âmbito da 
participação cidadã.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do 2º e 3º ciclos 
e secundário   

  Nº DE PARTICIPANTES: Aproximadamente 13.000   

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Sem limite

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escolas

  OUTROS PROJETOS: Semana Europeia 
da Democracia Local

  RESPONSABILIDADE: 
Unidade de Práticas de Codecisão
Divisão de Cidadania e Participação (DCIP) 
Departamento de Inovação e Comunicação (DIC)

  CONTACTO: opjovem@cm-cascais.pt | 214 815 839

  LINK: https://op.cascais.pt/orcamento-participativo
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PROGRAMA 
CIDADE AMIGA 
DAS CRIANÇAS 
(CADC)
  OBJETIVO

Contribuir para a realização dos direitos 
da criança, mediante a adoção de políticas 
de âmbito local que promovam o bem-
estar de todos os cidadãos e, em particular, 
das crianças, e o desenvolvimento das 
comunidades, tanto no presente como no 
futuro. Objetivos Específicos: Implementar 
políticas locais para a infância e adolescência; 
Reforçar a perspetiva de direitos da criança 
na cultura organizacional dos Municípios e 
das entidades com responsabilidades em 
áreas relacionadas com as crianças; Promover 
a participação das crianças na vida da 
comunidade; Fomentar a ação concertada 
entre todos os atores com impacto na vida 
das crianças, incluindo sectores municipais, 
entidades públicas e privadas.

  DESCRIÇÃO
 Ação de Formação para Docentes sobre 

Direitos e Participação de Crianças e Jovens, 
articulada com o Centro de Formação de 
Escolas de Cascais (datas a definir). Objetivo: 
incentivar as/os docentes a aprofundar práticas 
educativas promotoras e valorizadoras dos 
Direitos das Crianças e da participação das/dos 
estudantes em contexto escolar. 

 Sessões de Sensibilização sobre os Direitos 
das Crianças e dos Jovens na comunidade 
educativa, através de dinâmicas e materiais 
desenhados especificamente para este fim. 
Objetivo: sensibilizar e capacitar os agentes 
educativos para conhecimentos, competências 
e atitudes que garantam um planeamento 
e intervenção baseados nos princípios da 
Convenção dos Direitos da Criança em 
contexto educativo (datas a definir). 

 Apoio técnico ao desenvolvimento de ações 
e projetos promotores dos Direitos da Criança/
Jovem em contexto educativo (mediante 
pedido). 

 Concetualização e articulação com 
Comunidade Educativa de uma Rede 
de Escolas pelos Direitos das Crianças. 
Objetivo: uma rede de escolas dispostas a 
aprender umas com as outras para reforçar 
sua capacidade de criar ambientes amigos 
da criança e promover os seus direitos na 
escola e na comunidade (desenvolvimento 
de plataformas, ferramentas, materiais e 
estratégias, intercâmbios, disseminação de 
práticas e resultados).

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do pré-escolar, 
ensino básico e secundário   

  Nº DE PARTICIPANTES: Turma  

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: A anunciar 
no último trimestre de 2021 para iniciar em 2022

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escolas

  OUTROS PROJETOS: Medidas para a ação local 
| Promoção de ambientes seguros e protetores 
no pós-confinamento, em contexto educativo 
Ambientes | Escola Promotora dos Direitos das 
Crianças no Agrupamento de Escolas da Alapraia | 
Fórum Anual para os Direitos das Crianças e Jovens, 
(20 a 26 de Novembro de 2021).

  RESPONSABILIDADE: Divisão de Promoção dos 
Direitos no Território (DPDT) | Direção Municipal de 
Coesão e Capacitação Social (DMCC)

  CONTACTO: dpdt@cm-cascais.pt | 214 825 145 | 
910 313 116

  LINK: https://www.cascais.pt/area/cidades-
amigas-das-criancas-cascais
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CULTURA
Arquivos, Bibliotecas 
e Património Histórico

Museus e Promoção 
Cultural



33

PROJETO 
ENVOLVE-TE: 
RECURSOS LOCAIS 
PARA AS ARTES 
VISUAIS E CULTURA
  OBJETIVO

Contribuir e acrescentar valor no domínio 
das artes visuais, em prol da educação pela 
arte (nos contextos não formais – contextos 
museológicos e/ou culturais) e com vista 
ao contributo para um currículo local; 
promover a participação das instituições 
locais nas atividades desenvolvidas pelo 
Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos 
Museus (projeto ENVOLVE-TE); tornar visível 
a dimensão cultural do espaço educativo e 
a dimensão educativa do espaço cultural; 
promover experiências e vivências partilhadas 
entre professores, alunos, famílias/tutores 
e as respetivas comunidades escolares e 
museológica; proporcionar espaços de 
participação, fruição, aprendizagem crítica e 
produção criativa de forma integrada e em 
equidade.

  DESCRIÇÃO
Este projeto contribui para três eixos 
fundamentais que permitem estabelecer  
uma relação direta com o currículo local,  
nas áreas:  
 Artes Visuais e Cultura (Bairro dos Museus);  
 História Local, Nacional e referências 

internacionais (do local para o global); 
 Cidadania e Participação (democratização  

do programa cultural e educativo local).  

O programa convida à vivência e participação 
artística e cultural, pretende envolver  
a comunidade para refletir e consolidar  
os vários saberes locais.  

Os temas são explorados através de múltiplas 
metodologias ativas e participativas  

e situam-se entre a Arte e a Arquitetura,  
a Ciência e a História Local/Nacional  
(do local para o global): Casa das Histórias 
Paula Rego: Arte; Arquitetura; Política; 
Desenho; Têxtil; Gravura. Centro Cultural 
de Cascais: Arte Contemporânea; Artistas 
e técnicas diversificados; Experimentação 
plástica; História Local. Forte de S. Jorge de 
Oitavos: História; Restauração; Exploração; 
Vivências; Ambiente. Museu da Presidência: 
História Local e Nacional; Vivências; 
Arquitetura; Política; Exposições de Arte. 
Museu Condes de Castro Guimarães: Coleções; 
Artes Decorativas; Viagens; Arquitetura; 
História Local. Museu do Mar Rei D. Carlos: 
Biodiversidade; Ciência; Descoberta; História 
Local e Nacional. Parques e Jardins do Bairro 
dos Museus: Natureza; Bem-estar; Land Art, 
Descoberta; Ambiente. O projeto organiza-
se por áreas de intervenção, de acordo com 
os domínios letivos, que são escolhidos à 
medida de cada grupo (em consonância 
com o Projeto Educativo de cada escola); 
privilegia a prática educativa (na ordem do 
fazer, de exploração prática, plástica, criativa, 
sensorial) e participativa (negociação de temas 
e conceitos); permite também o trabalho em 
continuidade com a calendarização prévia 
de várias atividades entre o espaço cultural 
e a escola, e assim potenciar o cruzamento 
disciplinar. Esta proposta visa também munir  
os públicos – em particular os professores, 
agentes educativos e outros facilitadores –  
de múltiplas ferramentas para tirarem  
o máximo partido dos vários temas nesta 
ligação multidisciplinar com exposições, 
acervos, e coleções.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do pré-escolar, 
ensino básico e secundário   

  Nº DE PARTICIPANTES: A definir 
(mediante o interesse das escolas)

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Início em setembro de 
2021 (válido durante todo o ano letivo 2021/2022, 
mediante disponibilidade e interesse das escolas)
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  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Casa das 
Histórias Paula Rego; Centro Cultural de Cascais; 
Forte de S. Jorge de Oitavos; Museu da Presidência; 
Museu Condes de Castro Guimarães; Museu do 
Mar Rei D. Carlos; Parques e Jardins do Bairro 
dos Museus (Parque Marechal Carmona, jardins 
dos museus e Quinta do Pisão/percurso land art 
Cascais).

  OUTROS PROJETOS: “Projeto-Formação  
ENVOLVE-TE: no domínio das Artes Visuais”  
(com acreditação para os grupos disciplinares:  
100, 110, 240, 530 e 600).

  RESPONSABILIDADE:  
Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus  
- Fundação D. Luís I  
Divisão de Museus e Promoção Cultural (DMPC) 
Departamento de Inovação e Comunicação (DIC) 

  CONTACTO: sce.ccc@bairrodosmuseus.pt 

  LINK: https://www.fundacaodomluis.pt/
(consulta do programa cultural e educativo  
do Bairro dos Museus ENVOLVE-TE).
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ESTÓRIAS PARA 
OUVIR E CONTAR
  OBJETIVO

Oferecer aos leitores das Bibliotecas Municipais 
de Cascais um serviço distinto com qualidade, 
uma alternativa que possibilite o contacto 
indireto dos leitores com a “sua” biblioteca.  
Ao permitir a participação interativa do 
público, confiamos que contribuirá também 
para desenvolver a criatividade, a curiosidade  
e a imaginação dos ouvintes.

  DESCRIÇÃO
Estórias para ouvir e contar é um projeto das 
Bibliotecas Municipais de Cascais que oferece  
o acesso a textos literários para a infância  
e juventude, em suporte áudiolivro.  
As estórias aqui contadas são, na sua maioria, 
versões originais inspiradas em obras  
de autores consagrados, em que se misturam 
factos históricos e/ou aspetos do domínio  
da narração oral.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do pré-escolar
e do 1º ciclo do ensino básico   

  Nº DE PARTICIPANTES: Sem limite

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Sem prazo

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: On-line 
(site da CMC)

  OUTROS PROJETOS: Visitas guiadas aos 
equipamentos culturais sob gestão da DABP,  
com dinamização de atividade associada

  RESPONSABILIDADE: Divisão de Arquivos, 
Bibliotecas e Património Histórico (DABP)
Departamento de Inovação e Comunicação (DIC)

  CONTACTO: arquivo.historico@cm-cascais.pt 
214 854 034 

  LINK: https://cultura.cascais.pt/list/biblioteca/
estorias-para-ouvir-e-contar 
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LABORATÓRIOS
DE HISTÓRIA
  OBJETIVO

Programação educativa direcionada  
à aprendizagem formal no Espaço  
Memória dos Exílios.

  DESCRIÇÃO
A partir de uma perspetiva de 
complementaridade curricular, as 
atividades propostas conjugam a aquisição 
de conhecimento com o estímulo e 
desenvolvimento de aptidões académicas  
e sociais transversais à comunidade escolar 
no seu todo. Nestes encontros com a história, 
e com as histórias dos outros, os professores 
e alunos, do ensino básico ao secundário, 
trabalham o conhecimento do território,  
a capacidade de análise e síntese, a negociação 
e comunicação em grupo, a empatia, o espírito 
crítico, e a educação para a cidadania.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do ensino  
básico e secundário   

  Nº DE PARTICIPANTES: De 1 a 100

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: 
Projetos de continuidade: 1º trimestre. 
Laboratórios individuais: basta fazer marcação

  RESPONSABILIDADE: 
Espaço Memória dos Exílios
Divisão de Museus e Promoção Cultural (DMPC)
Departamento Inovação e Comunicação (DIC)

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: No museu 
e|ou na escola e|ou ao ar livre.

  CONTACTO: eme@cm-cascais.pt | 214 815 329 

  LINK: https://cultura.cascais.pt/sites/default/files/
anexos/gerais/new/2020_cultura_exilios_oferta_
educativa_1.pdf 
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VISITAS 
ORIENTADAS AO 
MUSEU DA VILA
  OBJETIVO

Dar a conhecer a história local e sensibilizar 
para a importância da história, do património 
cultural e da preservação da memória coletiva.

  DESCRIÇÃO
As visitas orientadas ao Museu da Vila dão a 
conhecer a história da vila e do concelho de 
Cascais, desde a sua ocupação mais antiga, no 
paleolítico, até à atualidade. O Museu exibe um 
variado conjunto de peças, muitas das quais 
pouco conhecidas do público, que permitem 
contar e ilustrar os principais momentos da 
história desta região. As visitas são adaptadas 
às faixas etárias e aos programas escolares, 
como complemento às temáticas abordadas 
em contexto de sala de aula, permitindo aos 
alunos contextualizarem as aprendizagens. 

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano letivo de terça  
a sexta-feira (exceto em agosto)

  DESTINATÁRIOS: Alunos do pré-escolar, 
ensino básico secundário e outros   

  Nº DE PARTICIPANTES: Máximo 25 
(fora do contexto da pandemia)

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: 
Museu da Vila

  RESPONSABILIDADE: 
Museu da Vila 
Divisão de Museus e Promoção Cultural (DMPC)
Departamento Inovação e Comunicação (DIC)

  CONTACTO: museudavila@cm-cascais.pt
214 825 190

  LINK: https://my.matterport.com/show/?m 
=Z5dx2vKfu61&play=1&ts=1&guides 
=0&brand=1&title=1&help=0
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EDUCAÇÃO
Administração  
e Gestão Educativa 

Apoio Pedagógico 
e Inovação Educativa 
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ESCOLA 
INOVA 2025
  OBJETIVO

Implementar um movimento de Escolas  
do Concelho em Rede e fortalecer  
a comunidade educativa concelhia  
aprendente.

  DESCRIÇÃO
A existência de um alargado consenso  
entre os professores, os pais, os alunos,  
a comunidade e os especialistas na área  
da educação sobre a necessidade de renovar 
os modelos e as práticas pedagógicas que vão 
ao encontro das exigências colocadas pelas 
complexas sociedades pós-modernas, resultou 
na assinatura de um compromisso, entre o 
Município e as Escolas aderentes a este projeto, 
que reúne e catalisa vontades das instituições 
e agentes educativos do município para a 
transformação educativa. Escola iNova 2025 
trabalha a criação de um movimento credível, 
sustentável e duradouro, de renovação das 
práticas pedagógicas, por forma a assegurar 
uma Educação de Qualidade para Todos,  
tendo por base o Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória, os 7 Princípios 
da Aprendizagem para o Século 21 (OCDE) e 
as Aprendizagens Essenciais, dando resposta 
às principais linhas políticas do município e 
respeitando a autonomia e liberdade de cada 
escola/agrupamento. 

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Docentes do pré-escolar 
ao ensino secundário   

  Nº DE PARTICIPANTES: Ilimitado

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: 
Projetos de continuidade: 1º trimestre. 
Laboratórios individuais: basta fazer marcação

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escolas

  RESPONSABILIDADE: 
Departamento de Educação (DED)

  CONTACTO: ded @cm-cascais.pt | 214 815 242 

  LINK: https://www.cascais.pt/sub-area/inova-2025
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CASCAIS GANHA 
TEMPO PARA 
APRENDER 
ORGANIZAÇÃO  
DO TEMPO ESCOLAR
Promover o Sucesso
em cada Aluno: 
Em Cascais, 
Ninguém fica para Trás 
POR Lisboa 2020

  OBJETIVO
Reorganizar o tempo escolar em semestre, de modo 
a dar mais tempo à avaliação formativa ou avaliação 
para as aprendizagens, numa perspetiva de prática 
pedagógica integrada: ensino-aprendizagem-
avaliação; cooperar para o desenvolvimento da 
autonomia dos alunos a partir da flexibilização  
e inovação curricular local, apostando na qualidade 
das aprendizagens; diminuir os momentos de 
avaliação sumativa classificatória em pelo menos 
30%; contribuir para o aumento das taxas de sucesso 
educativo e consequente redução das taxas  
de retenção e de abandono escolar. 

  DESCRIÇÃO
Este projeto insere-se no eixo de intervenção 
educativa do programa Promover o Sucesso 
em cada Aluno| Em Cascais, Ninguém fica para 
Trás - POR Lisboa 2020 e operacionaliza uma 
intenção coletiva de promover o sucesso escolar, 
contando com os pareceres favoráveis de 
Respetivos Conselhos Pedagógicos e Gerais de 
cada Agrupamento; Federação de Associações 
de Pais e Encarregados de Educação de Cascais; 
Centro de Formação de Escolas de Cascais; 
Câmara Municipal de Cascais; Conselho Municipal 

de Educação, Ministério da Educação e tem a 
consultoria científica da Universidade do Porto.  
Contempla: a partilha de práticas pedagógicas, 
numa lógica de comunidade local aprendente, 
em fóruns e reuniões locais; a implementação da 
semestralidade no calendário escolar  
e respetivo cumprimento por parte das escolas 
do número de dias fixado; a realização das 
provas e exames de acordo com o calendário 
aprovado por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da educação; a articulação 
dos momentos de avaliação formativa com os 
momentos de avaliação sumativa, garantindo 
que esta se materializa através do princípios 
do rigor e da transparência conducente ao 
desiderato de mudança; a concretização, em 
cada ano letivo de, pelo menos, três momentos 
de reporte de avaliação aos alunos e aos pais 
ou encarregados de educação, sendo, apenas o 
último, obrigatoriamente de carácter sumativo 
(inspirado na Portaria n.º 181/2019, de 11 de 
Julho) assegurando-se, no caso de transferência 
de alunos, a existência de uma avaliação de 
cariz sumativo, reportando-se às informações 
e evidências recolhidas até ao momento; 
Compromisso com a avaliação e monitorização 
do projeto a cada seis meses.

  DURAÇÃO DO PROJETO: 2021/23

  DESTINATÁRIOS: Docentes do pré-escolar 
ao ensino básico e secundário   

  Nº DE PARTICIPANTES: Ilimitado

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Ao longo do ano letivo

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escolas

  OUTROS PROJETOS: Academia Brincar em 
Cascais - Cidade Educadora: o brincar como recurso 
para o desenvolvimento de competências socio-
emocionais | Cascão: terapia assistida por animais | 
ExperimentArte: a arte no contexto educativo  | Eco 
Escolas | Plano Local de Leitura| Plataforma Educar 
Melhor em Cascais: rede local de educação pré-
escolar| Rede Local de Ludotecas e Ludobibliotecas 
Escolares  
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  RESPONSABILIDADE: 
Divisão de Apoio Pedagógico 
e Inovação Educativa (DAPI)
Departamento de Educação (DED)

  CONTACTO: dapi@cm-cascais.pt | 214 815 236

  LINK: https://www.cascais.pt/area/educacao-0

EM CASCAIS 
NINGUÉM
FICA PARA TRÁS

PROMOVER 
O SUCESSO 
EM CADA ALUNO
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SALA 
DE INOVAÇÃO 
EDUCATIVA
  OBJETIVO

Criar um novo paradigma educativo  
em que se fomenta o trabalho de grupo,  
o raciocínio lógico, a pesquisa temática  
e o sentido crítico, ferramentas essenciais  
para a criação de competências pessoais 
e profissionais dos educandos o que será 
uma mais-valia no mercado de trabalho; 
Proporcionar ferramentas, ações e demais 
recursos uteis às tomadas de decisão  
dos órgãos de gestão escolar.

  DESCRIÇÃO
Baseada no Future ClassroomLab, com a 
inclusão de mobiliário móvel, tablets, painéis 
interativos e equipamento de introdução  
à robótica e programação a sala de inovação 
educativa irá contar também com recursos 
para a implementação de conteúdos 
curriculares locais nas áreas da programação 
e robótica; Empreendedorismo; Cidadania; 
História local; Inglês. 

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do 1º ciclo, docentes, 
não docentes e famílias   

  Nº DE PARTICIPANTES: Mínimo 20 | Máximo 27

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Ano Letivo

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escolas

  OUTROS PROJETOS: Pedidos vários à Câmara 
Municipal de Cascais

  RESPONSABILIDADE: 
Divisão de Administração e Gestão Escolar (DAGE) 
Departamento de Educação (DED)

  CONTACTO: dage@cm-cascais.pt | 214 815 245

  LINK: https://www.cascais.pt/galeria-de-imagens/
salas-de-inovacao-educativa
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EMPREENDEDORISMO

Empregabilidade 

DNA 



55

CIDADE DAS 
PROFISSÕES 
DE CASCAIS
  OBJETIVO

Agregar e disponibilizar de forma gratuita 
recursos diversoss, na preparação dos jovens 
para o mercado de trabalho, capacitação 
das pessoas que procuram (novo) emprego, 
desenvolvimento contínuo da força de 
trabalho, ligação entre empresas e munícipes; 
criar ligações entre os atores locais, privados  
e públicos, que mutualizam os seus recursos  
e aprendem uns com outros.

  DESCRIÇÃO
Espaço que centraliza informação, formação, 
consultoria e recursos sobre as várias 
dimensões da vida profissional.  
Oferece uma programação de eventos  
e workshops que contam com a contribuição 
de parceiros do setor público, privado e social.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do ensino secundário    

  Nº DE PARTICIPANTES: Sem limite 

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Ano Letivo

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Rua Manuel 
Joaquim de Avelar, 118 | 2750-421 Cascais

  OUTROS PROJETOS: Programa Experimenta

  RESPONSABILIDADE: Divisão de Empregabilidade 
e Promoção de Talento (DEPT) 
Departamento de Promoção de Talento (DPT)

  CONTACTO: dept@cm-cascais.pt | 214 815 945

  LINK: https://www.cascais.pt/cidadedasprofissoes

Aceleradora de projetos profissionais
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  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Sem prazo

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escolas

  OUTROS PROJETOS: Programa Experimenta

  SERVIÇO RESPONSÁVEL: Agência DNA Cascais 
- Cascais, um concelho empreendedor

  CONTACTO: cee@dnacascais.pt 
214 680 185 | 919 707 087

  LINK: https://www.dnacascais.pt

PROGRAMA 
DE ESCOLAS 
EMPREENDEDORAS 
DA DNA CASCAIS
  OBJETIVO

Promover uma atitude empreendedora 
e o desenvolvimento de competências e 
conhecimentos que apoiem o indivíduo a 
transformar ideias em ações; incentivar o 
desenvolvimento da criatividade, planeamento, 
trabalho autónomo e em equipa, capacidade 
de iniciativa e de tomada de decisão; dotar 
os jovens de instrumentos e conhecimentos 
que permitam compreender como funciona a 
economia e o mercado de trabalho.

  DESCRIÇÃO
O Programa DNA Cascais Escolas 
Empreendedoras é um dos maiores programas 
de educação para o empreendedorismo 
dinamizado em Portugal, contribuindo 
positivamente para o sistema educativo 
português, preparando os jovens para o mundo 
do trabalho, incutindo neles uma atitude 
empreendedora. O programa tem por base o 
princípio de assumir o empreendedorismo como 
uma competência essencial que contribui para o 
desenvolvimento da comunidade, assumindo-se 
como agente de mudança social. É entendido 
que o empreendedorismo não está apenas 
relacionado com a criação de empresas, mas 
mais amplamente, na forma como o individuo 
intervém na sociedade e assume uma atitude 
intra empreendedora, sendo fundamental que o 
aluno desenvolva um conjunto de competências 
que ajudem transformar ideias em ações.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do ensino básico 
e secundário  

  Nº DE PARTICIPANTES: Sem limite 
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PROTEÇÃO CIVIL
Prevenção
e Sensibilização 
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A VISITA À ESCOLA 
MUNICIPAL  
DE PROTEÇÃO CIVIL
  OBJETIVO

Sensibilizar para os Riscos  
- Medidas de Autoproteção

  DESCRIÇÃO
Sensibilização para os riscos naturais  
e tecnológicos existentes no concelho.  
Nas salas temáticas (sismos, tsunamis, 
incêndios florestais, acidentes domésticos, 
incêndios urbanos e mochila de emergência), 
são transmitidas as medidas de autoproteção 
que os alunos devem efetuar e ter presentes 
em cada cenário que é apresentado.  
Sentir um sismo, ver como se forma um 
tsunami, ou sair de um local em segurança  
em caso de incêndio, é uma das atividades  
que se podem experimentar na Escola 
Municipal de Proteção Civil de Cascais.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do pré-escolar, ensino 
básico e secundário

  Nº DE PARTICIPANTES: 60 

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Ao longo do ano letivo

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escola 
Municipal de Proteção Civil de Cascais

  OUTROS PROJETOS: Sensibilização sobre riscos 
(nas escolas do concelho). Segurança na praia 
Segurança na floresta Semana da Proteção Civil

  RESPONSABILIDADE: Divisão de Prevenção  
e Sensibilização (DPSE)
Serviço Municipal de Proteção Civil

  CONTACTO: dpse@cm-cascais.pt | 214 607 610

  LINK: https://www.cascais.pt/area/servico-
municipal-de-protecao-civil



63

SAÚDE
Desenvolvimento  
Recursos Sociais

Promoção da Saúde

Desporto
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  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do pré-escolar, 
ensino básico e secundário  

  Nº DE PARTICIPANTES: 1200

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: A definir

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escolas

  RESPONSABILIDADE: Fórum Municipal de Cascais 
contra a Violência Doméstica (FMCVD)
Divisão de Desenvolvimento de Recursos Sociais 
(DDES)
Departamento de Habitação e Desenvolvimento 
Social (DHS) 

  CONTACTO: ddes@cm-cascais.pt | 214 815 254

  LINK: https://www.cascais.pt/VD

PROJETO PREVIO 
- PREVENÇÃO  
E INTERVENÇÃO 
EM SITUAÇÕES 
DE VIOLÊNCIA EM 
CONTEXTO ESCOLAR

  OBJETIVO
Sensibilizar a comunidade educativa para a 
importância do desenvolvimento de ações de 
prevenção da violência em contexto escolar 
de forma continuada ao longo do ano letivo, 
envolvendo, de forma ativa, todos os agentes 
(pessoal docente, assistentes operacionais, 
estudantes e associação de pais); dotar os 
elementos da comunidade educativa de 
competências básicas para intervenção 
(detetar, apoiar, intervir e encaminhar) em 
situações de violência ocorrida (bullying e 
violência no namoro), ou detetada em contexto 
escolar (violência doméstica); reforçar as redes 
de suporte entre alunos/as, pessoal docente, 
pessoal não docente e encarregados/as de 
educação.

  DESCRIÇÃO
O projeto preVio pressupõe a constituição 
de um Comité de Projeto com elementos 
da comunidade educativa que manifestem 
interesse em integrar esta equipa e que 
deverá incluir representantes dos vários 
grupos: estudantes, professoras/es, 
assistentes operacionais e encarregados/
as de educação. Esta estrutura é responsável 
pelo planeamento das ações para o ano letivo, 
pelo seu acompanhamento e pela avaliação 
dos resultados do projeto. O Grupo de 
Coordenação do Fórum Municipal de Cascais 
contra a Violência Doméstica, e uma consultoria 
especializada, prestam apoio ao Comité  
de Projeto e à implementação, desenvolvimento  
e acompanhamento do Projeto preVio.
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  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Em cada 
uma das escolas | turmas aderentes

  OUTROS PROJETOS: Jogo do Álcool | Amor (Im) 
Perfeito | Catfish | Ciclo Cinema Saúde Mental | 
Cinema VIH Sida | Cyberbulling | Doce ou Veneno | 
Risca este Risco | Aventura na Cidade | Perdidos no 
Jogo | Castelos de Risco | Eco Chefes | Juntos Num 
Só Ritmo | Mun-si | Chefes Saúde | Reiki nas Escolas | 
Eu Passo | Crescer a Brincar

  RESPONSABILIDADE: 
Divisão Promoção Saúde (DIPS) Departamento 
Habitação Desenvolvimento Social (DHS)

  CONTACTO: dips@cm-cascais.pt | 214 815 251

  LINK: https://www.cascais.pt/projeto/crescer-
saudavel

PROGRAMA 
CRESCER 
SAUDÁVEL
  OBJETIVO

Contribuir para o desenvolvimento da criança  
e das suas competências no que respeita  
à importância de fazerem escolhas saudáveis, 
através de uma intervenção integrada em 
torno da atividade física, alimentação saudável, 
saúde oral e segurança infantil.

  DESCRIÇÃO
Este projeto contempla o universo das escolas 
públicas do concelho e assenta numa lógica 
aglutinadora de várias áreas temáticas da 
promoção da saúde como seja a prática de 
exercício físico, alimentação saudável, higiene 
oral e segurança infantil, entre outros, sendo 
que as turmas do 1º e 2º ano, terão um maior 
enfoque na saúde, oral e nas turmas do 3º 
ano e 4º ano, na alimentação saudável. As 
atividades serão dinamizadas por parceiros 
da Plataforma Saúde na Escola através de 
técnicos especializados, das entidades, 
Vitamimos e Mundo a Sorrir. As atividades 
serão desenvolvidas em sessões presenciais 
em articulação com cada professor titular 
de turma, tendo como material de suporte, 
cadernetas de atividades “Crescer Saudável”, 
por ano de escolaridade, que serão distribuídas 
a todos os alunos participantes. Os conteúdos 
serão abordados de forma lúdica, com recurso 
a destacáveis e autocolantes, numa lógica de 
jogo.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do 1º ciclo

  Nº DE PARTICIPANTES: Alunos do  1º ciclo do  
Ensino Básico Público do concelho

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Entre 15 setembro e 15 de 
outubro
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DESPORTO
NA ESCOLA 
  OBJETIVO

Realização de momentos de competição 
e convívio.

  DESCRIÇÃO
O programa “Desporto na Escola” consiste  
num conjunto de atividades físicas  
e desportivas que decorrem ao longo  
do ano letivo tendo como objetivo principal 
a realização de momentos de competição 
e convívio entre a população escolar, 
dinamização da atividade física e do desporto 
e a promoção de modalidades especiais. 
Ao longo do ano letivo, os alunos poderão 
participar em diversas atividades concelhias, 
tais como, torneios de ténis de mesa  
e de badminton, de basquetebol e voleibol, 
corta mato e passeio pedestre entre outros.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Ano Letivo

  DESTINATÁRIOS: Alunos do ensino básico 
e secundário 

  Nº DE PARTICIPANTES: 6000

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: Ao longo do ano letivo

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Escolas  
e diversos locais do concelho

  RESPONSABILIDADE: 
Divisão de Desporto (DESP)
Departamento de Promoção do Talento (DPT)

  CONTACTO: desporto.escola@cm-cascais.pt
214 815 532 | 214 815 525

  LINK: www.cascais.pt/area/desporto-na-escola
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TRANSPORTES
Regulação, Gestão 
e Monitorização 
do Serviço Público 
de Transportes 
de Passageiros 
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MÃOS AO AR 
CASCAIS 

  OBJETIVO
Realização de inquérito à comunidade  
escolar para conhecimento os seus hábitos  
de mobilidade casa-escola

  DESCRIÇÃO
Projeto que visa caracterizar a mobilidade 
escolar, procurando conhecer os meios de 
transporte utilizados diariamente pelos alunos 
do 1º ciclo do Ensino Básico ao Secundário, 
público e privado. O inquérito consiste num 
questionário, simples e breve, com resposta  
de “braço no ar”, pelos alunos, a realizar  
em cada turma.

  DURAÇÃO DO PROJETO: Uma semana

  DESTINATÁRIOS: Alunos do ensino básico 
e secundário 

  Nº DE PARTICIPANTES: Turma

  PRAZO DE INSCRIÇÃO: 15 a 20 ou 20 a 26  
de novembro - fórum dos direitos das crianças (PAL)  
/ datas a confirmar

  LOCAL ONDE DECORRE O PROJETO: Sala de aula

  OUTROS PROJETOS: Ações de sensibilização  
de incentivo ao uso do Transporte Público  
e Modos Suaves

  RESPONSABILIDADE: Serviço Público de 
Transporte de Passageiros (DRGM)
Departamento de Autoridade de Transportes  
do Município de Passageiros (DAT)

  CONTACTO: autoridade.transportes@cm-cascais.pt 
214 815 885

  LINK: https://www.cascais.pt/sub-area/accoes-de-
sensibilizacao






