
PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL

Câmara Municipal do Cartaxo-Serviço de Educação e Juventude



O Serviço de Educação e Juventude da 
Câmara Municipal do Cartaxo 

Propõe:

A toda a comunidade educativa assumir o compromisso 
estratégico,

de construir  em conjunto um Plano Educativo Municipal 
(PEM) 

enquanto um instrumento de trabalho que : 



Valorize a experiência e as vontades das escolas, 
instituições públicas e entidades privadas na educação 

formal e não formal, rentabilizando recursos e 
potenciando parcerias;

Articule as atividades educativas propostas pelos 
diversos intervenientes da comunidade com o

Plano Anual de Atividades (PAA) dos Agrupamentos 
escolares.



Promova um território educativo local mais integrado, 
diversificado, sustentável e promotor 

de igualdade de oportunidades.

Reúna propostas de desenvolvimento de projetos, 
ações e iniciativas da Câmara Municipal do Cartaxo, 
nas suas diversas áreas de intervenção : Ambiente, 

Cidadania, Cultura, Desporto, Património, 
Proteção Civil, Ação Social e Saúde e Tempos Livres.



Eixos de Intervenção já diagnosticados :

Desenvolvimento 

do sucesso 

escolar

•Diminuir os níveis de

insucesso escolar;

•Melhorar os níveis de 

articulação e 

sequencialidade entre 

níveis/ciclos;

•Prevenir o risco de 

abandono escolar.

Desenvolvimento da 

cidadania

• Promover uma "cultura de 

escola" com participação 

ativa, qualidade, regras, 

disciplina e valores de 

cidadania.

Igualdade de Oportunidades 
Educação Ambiental

Sensibilizar e formar a 

comunidade educativa para um 

desenvolvimento sustentável. (…)

Educação para a saúde
Promover alimentação 

saudável e prevenir excesso de 

peso/obesidade.

Promoção de estilos de vida 

saudáveis.



Metodologia

Caracterização e Diagnóstico

a) Análise dos Documentos de Planeamento existentes no concelho

-Carta Educativa;
-Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social da Rede Social;
-Projeto Educativo e Plano de atividades dos Agrupamentos;
-Plano de ação do programa de saúde escolar da UCC Cartaxo;
-Plano local estratégico de promoção e proteção dos direitos das crianças;

(…)

b)Levantamento de projetos e  iniciativas no âmbito da educação existentes no concelho

-Projetos e Atividades de enriquecimento curricular dos Agrupamentos de escolas;

- Projetos de educação não-formal propostos por entidades públicas e privadas;
- Propostas de educação  e formação de adultos;



Metodologia
c) Análise dos resultados do Levantamento de necessidades à população jovem.

d) Grupos de trabalho a serem constituídos por elementos de:

-Conselho Municipal de Educação;
-Conselho Municipal de Juventude ;
-Conselhos Gerais dos Agrupamentos;
- Fóruns com alunos e jovens do concelho;
-Empresários;
-Associativismo;
-Segurança;
- Saúde Local/ Unidade de Cuidados na comunidade;
(…)

e) Análise SWOT
f) Plano de Ação
- Linhas orientadoras/Eixos de Intervenção;
-Objetivos, Metas, Estratégias e Recursos;
- Avaliação e monitorização.



Tendo consciência que inacabado será sempre a
palavra-chave, seguida de constante

construção, no desafio de marcar
caminhos e direções para o sucesso

educativo dos nossos alunos e
consequentemente no engrandecimento

de toda uma comunidade.

Contamos convosco!!!



Enquadramento legal :

-Aprovação em reunião de CME ;

- Aprovação em Reunião de Câmara;

- Aprovação  em Assembleia Municipal.



OBRIGADA!

“Todos os cidadãos e todas as instituições locais são solidariamente responsáveis pela
educação de todos, jovens e adultos, num processo estrategicamente orientado para a
expansão das potencialidades económicas, ecológicas e culturais do território e,
consequentemente, para o aumento das condições de realização e felicidade dos seus
habitantes” .

Declaração de Barcelona - Carta das Cidades Educadoras


