
A Câmara Municipal saúda a comunidade 
educativa!
O que fazemos:

Ação Social Escolar no Pré-Escolar e 1.º Ciclo
- Fornecimento de Refeições (~139.500€)
- Atividades de Animação de Apoio à Família no 
Pré-Escolar (~91.300€)
- Apoio para cadernos/ Fichas de atividades e 
materiais escolares (~40.500€)
- Transportes Escolares  (~ 328.000€) 

Apoios à Ação Educativa
- Formação de Docentes, Não Docentes, 
Monitores, Equipas de Segurança Alimentar 
- Apoios a projetos e eventos das Escolas e/ou do 
Agrupamento
- Atribuição de subsídio anual ao Agrupamento 
para aquisição de material pedagógico e 
didático, higiene e limpeza, transportes para 
visitas de estudo (30.000€)
- Transportes de crianças com necessidades 
especiais para visitas à comunidade e outras 
(~2.500€)
- Apoio anual às unidades de multideficiência e 
ensino estruturado (20.000€)
- Apoio ao nível de Recursos Humanos auxiliares 
da ação educativa (~368.000€)
- Regime de Fruta Escolar (~10.600€)
- Apoio aos ATLs do Concelho, realização de Férias 
Ativas (dos 6 aos 14), Estágios de Verão (dos 14 
aos 18) e Programa Educativo nas 3 Praias 
Fluviais com Bandeira Azul (~55.000€)

Investimento global que ronda os 1.700.000€ 
por ano 

Exposição de fotografia de Luís Garção Nunes, 
15 setembro, inauguração às 17h, no Museu Prof. 
Álvaro Viana de Lemos, com momento musical por 
elementos da Brigada Vitor Jara/ GEFAC

Insomnio, 15 setembro, 21h, no Parque Carlos 
Reis - evento de início do ano letivo, a não perder!

Marionetas ao Centro, 20 a 17 outubro - Cerca de 
10 dias de teatro de bonecos com espetáculos nas 
escolas e no cineteatro

Feira do Mel e da Castanha, 16 a 18 novembro - 
Evento de promoção de produtos endógenos, 
muito concorrido pelos expositores, sendo 
reservados espaços para as Escolas/Associações 
de Pais

Pão por Deus - Bolinhos e Bolinhós, 31 outubro - 
Venha connosco pelas ruas da Lousã para recuperar 
as nossas tradições

Eventos de natal, dezembro - Assista aos 
Concertos do Advento, aos fins de semana, 
dinamizados por Filarmónicas e grupos locais

25 de abril - Celebre connosco a liberdade e 
integre-se num evento de promoção da cidadania 

Elementos à solta, maio/junho - Evento anual na 
aldeia da Cerdeira que desenvolve a ação “Ver com 
as mãos” na vila

Dias Comemorativos - Esteja atento à 
programação de dias como o Dia da Pessoa com 
Deficiência (3/12), ou o Dia da Criança (1/6) 

Mendes da Silva

Lousã 
território educador



A Câmara Municipal ratificou a Carta das Cidades 
Educadoras e aderiu à Rede Territorial Portuguesa 
de Cidades Educadoras. 

A adesão a esta associação internacional permite 
debate e partilha de projetos comuns, com base 
em Princípios que fomentam a qualidade de vida, a 
solidariedade e a inclusão.

À luz destes Princípios, são organizadas atividades 
educativas de qualidade, devidamente 
enquadradas: no Projeto Educativo Local, no Plano 
de Atividades das Escolas ou do Agrupamento, no 
Currículo Escolar.

Ambiente
Eco-escolas 
Jovens Repórteres para o Ambiente
Recicla + na escola
Apoio a iniciativas: Ecopontos nas Escolas, Hortas 
Pedagógicas, outros

Saúde
Plano Municipal de Alimentação Saudável e 
Sustentável
Programa para a Redução do Consumo de Sal e de 
Açúcar (ARS)
Localize it! - Prevenção do consumo de álcool e 
embriaguez em menores de idade (IREFREA)
Crescer Feliz – Educação Socioemocional, 
Mindfulness, Meditação e Yoga

Empreendedorismo
Programa Empreendedorismo nas Escolas
Semana do Empreendedorismo 

Sucesso Educativo
Plano Intermunicipal de Prevenção do Abandono e 
Promoção do Sucesso Educativo:
- Equipa Multidisciplinar de Intervenção
- Bolsa de visitas de estudo a 19 municípios
- Aprendizagem Experimental
- Ambiente Inovadores de Aprendizagem
- Formação e Capacitação Diversa 

 

Conte connosco
239990370
geral@cm-lousa.pt
www.cm-lousa.pt  

Segurança
Oficina de Segurança 
Programa de Atividades que inclui a Semana 
Europeia da Mobilidade, a Semana da Floresta, 
outros

Cultura
Rede de Bibliotecas da Lousã:
- Encontros de escritores e ilustradores 
- Livros de natal
- Concursos de leitura, escrita e ilustração
- Semana da leitura

Serviço Educativo dos Museus:
- Museu Municipal Prof. Álvaro Viana de Lemos 
- Museu Etnográfico Dr. Louzã Henriques 
- Núcleo de Gastronomia e Doçaria e Lagar Mirita 
Sales 

Toque e Tom… and More! 
Classplash 
Encontro Português de Malabarismo

15 de setembro, 21:00


