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1. Enquadramento  

A terceira etapa do processo participativo da revisão do PDM da Maia, na qual os 

cidadãos serão chamados a identificar e priorizar propostas coletivas, vai ter um desafio 

suplementar. Vamos convidar as crianças e os jovens estudantes dos vários agrupamentos 

escolares a sugerir ideias para a Maia do futuro nos domínios do ambiente, da mobilidade, 

das centralidades urbanas e da socieconomia. Mas queremos ir mais longe. Cada uma das 

turmas participantes irá ser convidada a tentar experimentar uma das propostas sugeridas.  

 

2. Objetivo 

Como principais objetivos desta iniciativa, sugere-se: 

• Promover o envolvimento das crianças e jovens da Maia na reflexão sobre o futuro 

do seu território; 

• Estimular o aprofundamento da pesquisa sobre as memórias da comunidade 

maiata;  

• Avaliar o diagnóstico da realidade produzido pelos participantes do processo 

participativo da revisão PDM da Maia; 

• Incentivar a pesquisa de exemplos inspiradores; 

• Construir uma comunidade de experimentação de futuros alternativos 

(mobilidade, ambiente, centralidades e socioeconomia). 

 

3. Como podem as escolas participar? 

A equipa da revisão do PDM em colaboração com a Divisão de Educação da Câmara 

Municipal da Maia irá fornecer aos participantes o conjunto de mapas de memórias e os 

resumos do diagnóstico de cada uma das freguesias (https://www.cm-

maia.pt/p/revisaopdm). Com este material, os alunos deverão aprofundar o conhecimento 

falando com os seus avós, pais e amigos e deverão formular propostas inovadoras para 

responder aos problemas ou valorizar as potencialidades, inspirando-se em exemplos 

inspiradores doutros lugares (de Portugal ou do mundo). 

Os participantes deverão organizar-se em grupos (+/- 5 alunos) e formular as propostas 

num poster/relatório e enviar para a organização até ao final do primeiro período.  

Poderão admitir-se trabalhos coletivos, ou seja, de turma ou grupo AEC ou LUDI+. 

No segundo período, cada turma irá selecionar no mínimo uma proposta e irá tentar 

concretizá-la a título experimental, mobilizando, para o efeito, os meios da sua 

comunidade escolar, familiar ou de lugar. 



 

 

 

4. Fases/Etapas 

- Sessão inicial de esclarecimentos/sensibilização para os objetivos e fases do projeto 

(representantes da equipa e da CMM? Diretor de Turma? Professor de Cidadania?), na 

qual a equipa da revisão do PDM em colaboração com a Divisão de Educação da CMM 

irá fornecer aos participantes o conjunto de mapas de memórias e os resumos do 

diagnóstico de cada uma das freguesias. Nesta etapa, os alunos deverão também ser 

estimulados para a importância da sua participação, de procurar exemplos inspiradores 

doutros lugares (de Portugal ou do mundo), de assumirem um pensamento crítico e de 

não terem receio de ser criativos; 

- Sessões de enriquecimento, com a participação de técnicos da autarquia e/ou outros que 

sejam reconhecidas mais valias nos diferentes domínios propostos (nas escolas); 

- Sessões de reflexão e debate, já em contexto de pequeno grupo, coadjuvadas por 

professor (ou com o envolvimento de alguns membros da comunidade local) para troca 

de ideias sobre os temas escolhidos para trabalhar e possíveis soluções 

- Elaboração das propostas (por grupo); 

- Avaliação e seleção de propostas para envio (até ao final do primeiro período); 

- Concretização de uma proposta por turma (no segundo período, cada turma irá 

selecionar no mínimo uma proposta e irá tentar concretizá-la a título experimental, 

mobilizando, para o efeito, os meios da sua comunidade escolar, familiar ou de lugar). 

 

5. Apoios  

Pretende-se mobilizar para este exercício as comunidades escolares, professores, 

funcionários, estudantes e encarregados de educação, mas também as associações locais 

e empresas, bem como técnicos da autarquia. 

 

5. Inscrições  

Para participar as escolas deverão enviar um email para revisaopdmmaia@cm-

maia.pt indicando a turma/ano. As inscrições deverão ser enviadas até ao dia 15 de 

outubro. 

Dados a submeter 

Nome da Escola 

Nome do/a Professor/a 

Email /Tlm do/a Professor/a 

Disciplina/Grupo 

Ano/Turma 

Nome do Grupo (alcunha para futura identificação) 

 


