
IGUALDADE
na Educação

PROGRAMA INSUCESSO ZERO

A Educação é uma das prioridades do Município de Santiago do Cacém. 
Neste sentido, o município criou o Programa Insucesso Zero | Igualdade 
na Educação, aprovado pelo Alentejo 2020 no âmbito do concurso dos 

Planos e Projetos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar.

No quadro deste Programa a autarquia vai realizar um conjunto diversificado 
de ações dirigidas às crianças e jovens, com o objetivo de promover o 
sucesso escolar e combater o abandono escolar precoce no concelho.

O Programa é composto por 28 ações, a concretizar ao longo de três anos, 
nas áreas de Leitura e Escrita; Educação para a Saúde; Educação Ambiental

e Patrimonial; Expressão Física e Motora e Tecnologias da Informação
e Comunicação. 

MUNICÍPIO APOSTA NA EDUCAÇÃO



O Insucesso Zero | Igualdade na 
Educação é um Programa inovador, 
promovido pela Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, com o objetivo de 
combater o insucesso e o abandono 
escolar. Assumindo que a literacia e a 
formação da população passam pela 
escola, mas não se limitam às atividades 
curriculares, o município desenhou 
este Programa assente num conjunto 
de ações de educação não formal 
organizadas em três eixos de intervenção: 
Capacitação para a Promoção do 
Sucesso Escolar; Escola e Sociedade; 
Modernização e Inclusão. 

Com uma abordagem multidisciplinar
e uma forte componente
lúdico-pedagógica, o Programa ambiciona 
contribuir para um maior estímulo à 
aprendizagem e ao conhecimento junto 

das crianças e jovens do concelho. O 
Programa preconiza também, como 
factor fundamental para o seu sucesso, 
o envolvimento de todos os agentes 
educativos (escola, família e comunidade). 

Com este Programa, a Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém visa proporcionar 
espaços de educação complementar, 
capacitar as famílias para o envolvimento 
nos percursos escolares das crianças, 
promover a cidadania e envolver toda a 
comunidade nesta missão de combater 
o insucesso escolar. O Programa 
visa ainda a promoção de espaços e 
dinâmicas de reflexão sobre as questões 
de políticas educativas de âmbito local.

Conheça, com mais detalhe, as ações do 
Programa Insucesso Zero | Igualdade na 
Educação.

UM PROGRAMA ESTRATÉGICO
E INOVADOR

Agarrar as palavras 

Viver (com) a Escrita 
• Encontros com escritores, organizados e conduzidos 

por um crítico literário, com autores diferentes, em torno 
do seu trabalho e do seu percurso. 

 Local: Bibliotecas Municipais 
 Destinatários: Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico

MELHORIA DO DESEMPENHO 
DAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

Sábados a ler 
• Atividades para a promoção de competências de leitura 

autónoma e crítica; promoção da expressão oral e 
escrita.

 Local: Bibliotecas Municipais  
 Destinatários: Famílias



Hora do Conto
• Leitura de contos e histórias infantis em ambientes 

cenográficos, visando a aproximação ao livro e à leitura e 
o desenvolvimento de competências de interpretação. 

 Local: Bibliotecas Municipais
 Destinatários: Crianças da educação pré-escolar,
 alunos do 1º ciclo do ensino básico

Contos Malteses 
• Sessões de contos dinamizados nas Bibliotecas 

Escolares, fortalecendo os hábitos de leitura.
 Destinatários: Alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico

Espiões de palavras - escrita criativa 
• Oficinas de escrita criativa que visam o desenvolvimento 

da escrita autónoma, estimulando a criatividade e a 
melhoria das competências linguísticas dos alunos.

 Local: Bibliotecas Municipais
 Destinatários: Alunos do 1º ciclo do ensino básico 

À Descoberta do Património 
•  Dar a conhecer o património edificado da cidade de 

Santiago do Cacém através da disponibilização de 
recursos e de uma visita guiada ao Centro Histórico de 
Santiago do Cacém. 

 Destinatários: Professores e alunos do 1º ciclo do ensino básico

Educação para a saúde

A saltar e a correr 
• Fornecimento a todas as Escolas do 1.º ciclo do ensino 

básico de um Kit com material/equipamento para a 
atividade físico-motora. 

 Destinatários: Professores e alunos do 1º ciclo do ensino básico



• Ações de sensibilização sobre alimentação saudável.
 Destinatários: Encarregado/s de educação das crianças da 

Educação Pré-escolar e alunos do 1º ciclo do ensino básico

• Ações de formação prática sobre alimentação saudável 
e dieta vegetariana, desenvolvidas em contexto de 
trabalho. 

 Destinatários: Funcionário/s e auxiliares dos refeitórios de 
gestão direta, indireta e mista do Concelho.

Mundo do trabalho

Oficina das Profissões
• Oficinas sobre diferentes profissões, com a participação 

de profissionais, propiciando a experimentação das 
práticas que lhes estão associadas.

 Local: Espaço oficina do Mercado Municipal de Santiago do 
Cacém, Quinta do Chafariz e Museu da Farinha.

 Destinatários: Crianças e jovens dos 10 aos 16 anos 

Comprar bem, comer melhor! 
• Ações de sensibilização para a importância dos 

alimentos saudáveis, dando a conhecer os produtos 
alimentares, na perspetiva do ciclo de vida,

 associando-os à confeção.
 Destinatários: Jovens dos 5 aos 12 anos e famílias 

Comer bem, crescer melhor! 
•  Ações lúdico-pedagógicas em sala de aula, promotoras 

de uma alimentação saudável.
 Destinatários: Crianças da Educação Pré-escolar, alunos do 1º 

ciclo do ensino básico

Desporto em Férias 
•  Atividades desportivas nas férias da Páscoa, 

principalmente em modalidades diferentes das 
realizadas na escola. 

 Destinatários: Jovens dos 8 aos 18 anos

ABERTURA DA ESCOLA À ENVOLVENTE 
E ENVOLVIMENTO DA ESCOLA NO MEIO



Feira do empreendedorismo 
•  Feira bienal, com a participação de empresas, escolas, 

centros de formação e outras entidades. Inclui 
workshops, palestras e colóquios, com o objetivo de 
promover o empreendedorismo.

 Destinatários: Agentes educativos e empresas

Pensar Educação 
•  Realização anual de um Fórum de debate sobre as 

problemáticas da educação. 
 Destinatários: Comunidade educativa

Insucesso Zero | Igualdade na Educação
- Comunicação 
•  Elaboração e implementação do Plano de Comunicação 

do Programa. Inclui: materiais de divulgação, 
intervenções através dos órgãos de comunicação locais 
e dos meios de comunicação da Autarquia. 

 Destinatários: Comunidade educativa

As aventuras da Mimosa 
•  Elaboração de uma publicação com o objetivo de 

incentivar a adoção e prevenir o abandono dos animais. 
 Destinatários: Alunos do 1º ciclo do ensino básico

Biodiversidade na escola - 
Vamos dar vida aos resíduos 
• Publicação sobre o tema da gestão de resíduos, para abordar 

na sala de aula, no quadro das atividades letivas, com 
propostas de atividades e jogos. 

 Destinatários: Professores e alunos do 1º ciclo do ensino básico

PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
E VALORIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS
NÃO FORMAIS E INFORMAIS



Diversificação das ofertas

Orquestra Orff da Escola Municipal de Música
• Aprendizagem da música seguindo os fundamentos 

da pedagogia de Orff, desenvolvendo o conhecimento 
e compreensão da música, a atividade rítmica, motora, 
vocal, dramática, plástica, matemática, incentivando o 
trabalho em equipa. 

 Destinatários: Crianças e jovens dos 4 aos 18 anos 

Semana da Música 
• Sessões de trabalho nas freguesias com a participação 

da Orquestra Orff, bem como de crianças e jovens das 
diversas freguesias. 

 Destinatários: Crianças e jovens dos 4 aos 18 anos 

Oportunid’Arte 
• Oficinas construídas a partir de conteúdos lecionados 

na escola com ligação a peças, exposições ou tempos 
históricos. Através da arte as crianças conhecem a 
história e reconhecem e integram as diversas formas de 
arte plástica. 

 Destinatários: Alunos do 1º ciclo do ensino básico 

MODERNIZAÇÃO E INCLUSÃO

Modernização de métodos 
•  Dotar todas as salas de aula do 1º ciclo do ensino básico 

com software educativo adequado; Formação para os 
professores do 1º ciclo do ensino básico. 

 Destinatários: Professores e alunos do 1º ciclo do ensino básico 

Tecnologias para o sucesso 
• Dotar todas as salas letivas do 1º ciclo do ensino básico 

com um quadro interativo. Tornar o processo de ensino 
aprendizagem mais dinâmico e interativo, aliando o 
lúdico ao pedagógico.

 Destinatários: Professores e alunos do 1º ciclo do ensino básico 



Ninhos Artificiais 
• Distribuição e colocação de ninhos artificiais feitos 

com caixas de madeira previamente decorados pelas 
crianças nas escolas, para sensibilizar para a proteção do 
ambiente e da biodiversidade. 

 Destinatários: Alunos e do 1º ciclo do ensino básico 

Espaço Natura 
•  Tratamento de temáticas de educação ambiental e de 

sensibilização para a problemática do bem-estar animal, 
no âmbito da Santiagro.

 Destinatários: Crianças e jovens

Férias Ambientais 
•  Organização, nos períodos de interrupção letiva - Natal 

e Páscoa -, de campos de férias, onde crianças e jovens 
participam em atividades de aproximação à natureza. 

 Destinatários: Crianças e jovens

Quinta da Educação e Ambiente
- Reserva Natural das Lagoas de Santo André
e da Sancha
•  Aulas de campo, com atividades diversificadas 

precedidas pela exploração em sala de aula, constituindo 
as atividades a motivação para as diferentes áreas 
curriculares / programáticas. 

 Destinatários: Alunos do 1º ciclo do ensino básico 

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Observatório da Educação 
• Criação de um grupo de trabalho para recolha, análise 

e construção de instrumentos de avaliação da situação 
existente, que reflita e proponha medidas de combate ao 
insucesso e abandono escolar.

 Destinatários: Comunidade educativa



O Programa “Insucesso Zero | Igualdade na Educação” é cofinanciado por:

Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém

CONTACTOS:

Praça do Município
7540-136 SANTIAGO DO CACÉM

269 829 400
geral@cmsantiagocacem.pt

www.cm-santiagocacem.pt
www.facebook.com/munsantiagocacem


