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Divirtam-se!

Caros/as Professores/as, Pais, Mães e Encarregados/as 
de Educação ,
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https://www.cm-valongo.pt/participarpdm


Olá! A todos vós que são crianças com ideias ou causas a defender, a Câmara Municipal de 

Valongo tem um desafio para vos propor! Comecemos por aqui: o teu Município está a 

convidar as pessoas de todas as Freguesias para conversar sobre o seu PDM. Um PDM! O 

que é isso? E porque é que isso nos interessa a todos e a todas, e também a ti?

Este PDM vai ajudar-nos a melhorar os

lugares em que vivemos, para neles

gostarmos ainda mais de brincar,

passear, estudar e conviver. Um lugar

onde todos possamos ser mais felizes!

És capaz de ter boas ideias para o lugar

onde vives? Então realiza os desafios

propostos nos passos 1, 2, 3 e 4 do 

caderno de atividades (volume 2) e 

depois partilha connosco. 

Mais detalhes na próxima página.



Parabéns! Agora que completaste o desafio e deste 
um contributo em prol do lugar onde vives, é hora de 
apresentar as tuas ideias e de ouvir e conhecer as 
ideias de outros e outras valonguenses como tu.
Para isso, segue as seguintes etapas:

2) Tira fotografias com qualidade do trabalho 

que realizaste no caderno de Atividades: 

Passo 1 - Observar, 2 - Perguntar, 3 –

Inventar e 4 - Partilhar. Fotografa também a 

permissão de participação assinada;

1) Pede ao/à teu/tua encarregado/a 
de educação que assine a 
permissão de participação que 
consta da última página do caderno
de atividades – volume 2;

No final, o teu trabalho fará parte de uma

exposição com todos os trabalhos dos/as 

Teus/tuas colegas que também participaram. 

E, quem sabe, algumas das tuas ideias serão

experimentadas!

3) Faz-nos chegar as tuas ideias através de 
uma destas opções:
• enviando um e-mail com o assunto: “À PROCURA 

DO MEU LUGAR” para:: 

• preenchendo o formulário:

• enviando uma mensagem no facebook para:

até

Mas atenção à data!

mailto:revisaopdm@cm-valongo.pt?subject=À%20procura%20do%20meu%20lugar
https://www.facebook.com/aprocuradomeulugar/
https://forms.gle/3gJrQKwh3jGFNBcG8
https://www.facebook.com/aprocuradomeulugar/
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