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PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL 2018’19

A educação e a formação constituem pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável de qualquer comu-
nidade. A preocupação com o desenvolvimento educacional, da formação e da qualificação dos cidadãos é uma 
questão transversal e preponderante no desenho e implementação da política municipal, sendo crescentes as 
responsabilidades e competências no que respeita à educação, com enfoque particular no planeamento, gestão 
e desenvolvimento do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico. O Município de Santa Maria da Feira 
reconhece o papel determinante que a educação detém no desenvolvimento integrado das comunidades, e 
assume a intervenção no setor da educação como uma prioridade da sua atuação política, nomeadamente através 
da intervenção de uma forma mais intensa no ordenamento da rede educativa e na qualidade da educação e 
formação, de acordo com um projeto de desenvolvimento integral e promocional de todos os cidadãos. Neste 
sentido, o Município continua a apostar na educação, tendo como referência um conjunto de princípios e linhas 
orientadoras vertidos na Carta Educativa e no Projeto Educativo Municipal 2014-2020, elaborados a partir do 
diagnóstico efetuado da educação no concelho. 

Este ano letivo o Plano Educativo Municipal apresenta como novidade a implementação do PIICIE em articulação 
com os agrupamentos de escolas .

O  enfoque deste  plano para este ano letivo  prende-se com a necessidade de imprimir e acompanhar as metas 
definidas pela União Europeia: 
» Fazer da aprendizagem ao longo  da vida  uma realidade  tangível  através da aposta na internacionalização das 
nossas organizações educativas e escolares;
» Melhorar a qualidade da educação e  da formação,  promovendo e  reforçando  os  planos de ação estratégica 
das organizações educativas e escolares;
» Incentivar a criatividade e a inovação,  incluindo-a em  todos os níveis de educação e formação nomeadamente 
através da intensificação dos projetos educativos associados ao empreendedorismo e à iniciação à programação 
informática;
» Integrar a Estratégia  Nacional de Educação para o Desenvolvimento  2018-2022 e da Resolução Transformar o 
Nosso Mundo: agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU;          
» Reiterar o enfoque na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
» Garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos  e habilidades  necessárias para promover o desenvolvi-
mento sustentável, inclusive,  entre outros, por meio  da educação para  o desenvolvimento  sustentável e estilos 
de  vida  sustentáveis, direitos humanos,  igualdade  de  género,  promoção  de  uma   cultura de  paz e  da  não 
violência, cidadania global e  valorização  da  diversidade  cultural  e da contribuição da cultura para o desenvolvi-
mento sustentável;
» Alcançar a Igualdade de Género e empoderar todas as Mulheres e raparigas e respetivas metas.

Assim, delinearam-se quatro linhas orientadoras do plano de ação, que se desagregaram em objetivos gerais, 
objetivos específicos, metas, estratégias, atividades/projetos/programas e recursos ao longo deste documento.

OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA POLÍTICA EDUCACIONAL CONCELHIA SÃO OS SEGUINTES:
1. Criação de um concelho educador, inovador, empreendedor, criativo e “cidadão”;
2. Qualificação dos munícipes e elevação das suas competências básicas e dos níveis de formação;
3. Reabilitação e requalificação e/ou construção de novos espaços nos edifícios escolares;
4. Promoção do trabalho em rede em todo o município.



OBS. O número de escolas públicas do concelho de Santa Maria da Feira no ano letivo 2018/2019 são: 27 JI; 32 
Escolas 1º CEB/JI; 19 Escolas 1º CEB; 11 Escolas 2º e 3º CEB; 9 Agrupamentos de Escolas; 21 Bibliotecas Esco-
lares do 1º CEB; 2 Escolas de Ensino Secundário; 1 Escola de Ensino Profissional.
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BRINCAR COM MOVIMENTO
A prática de atividade física durante a educação pré-escolar deve proporcionar às crianças oportunidades para o 
treino da motricidade global e fina e contribuir para um desenvolvimento multilateral, inclusivo e harmonioso das 
mesmas.
BRINCAR COM SONS
Potenciar atividades de música que permitam o desenvolvimento das competências das crianças, tais como: 
autodisciplina, perseverança, sensibilidade, coordenação, capacidade de memorização e de concentração.
BRINCAR COM ANIMAÇÃO
Potenciar um conjunto de atividades lúdicas que estimulem a criatividade e as potencialidades humanas das 
crianças, proporcionando o seu desenvolvimento físico, motor, emocional, cognitivo e social. 
[objetivo principal] Desenvolver competências em várias áreas
[grupo alvo] AAAF
[condições de participação] Alunos inscritos nas AAAF
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal / FapFeira
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Brincar com o Movimento – Semanal | Brincar com Sons » Brincar com Animação - Quinzenal
[local] JI

TERTÚLIA POÉTICA INFANTIL
Esta atividade consiste numa dramatização/encenação/recitação, de excertos/partes de uma obra infantil com 
destaque para uma obra nacional e outra concelhia. 
Esta tertúlia compreenderá poemas de referência aos palops ou de línguas indígenas, como por exemplo o miran-
dês.
[objetivo principal] Desenvolver a curiosidade intelectual, o gosto pelo saber e pela leitura; promover o convívio 
inter-geracional, entre crianças, família, educadores e assistentes operacionais.
[grupo alvo] AAAF e CAF
[condições de participação] Alunos inscritos nas AAAF/CAF
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal / Grande Sábio
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Fevereiro de 2019
[local] Biblioteca de São Paio de Oleiros

CORREIO DA AMIZADE
Cada criança é convidada a escrever/desenhar uma carta de afetos para os padrinhos. 
[objetivo principal] Interação entre os alunos e a família, fortalecendo os afetos e valores. 
[grupo alvo] AAAF e CAF
[condições de participação] Alunos inscritos nas AAAF/CAF
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal / FapFeira/ Grande Sábio
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] 04 de fevereiro de 2019
[local] JI e EB1

HALLOWEEN
Festa de Halloween para as crianças e alunos dos diferentes níveis de ensino.
[objetivo principal] Festa do Halloween, com base na pesquisa das diversas origens e tradições em torno desta 
mítica festa; Exposição: Caldeirão da Bruxa (0.75 m de altura/cumprimento). 
Nota: esta atividade deverá conter a área das ciências experimentais.
[grupo alvo] AAAF; CAF; Comunidade Educativa
[condições de participação] Alunos inscritos nas AAAF/CAF
[custo de participação] Gratuito (com participação obrigatório na exposição)
[entidade promotora] Câmara Municipal / FapFeira / Grande Sábio
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[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] 31 de outubro de 2018
[local] Castelo de Santa Maria da Feira

EM…PREENDEDORISMO
Projeto que visa desenvolver as competências do saber fazer às crianças. As crianças dos 3 aos 10 anos, acom-
panhadas por um educador e/ou professor responsável, têm a possibilidade de aprender e desenvolver 
competências como a iniciativa, a responsabilidade, a liderança e o trabalho de equipa, em atividades de jogo, 
diversão e motivação. Para isso, cada Jardim de Infância e/ou Escola Básica “criam” a sua própria “Em...presa”, 
com tudo o que acarreta, desde o nome, logotipo, corpos gerentes, imagem da empresa, execução do plano de 
negócio e confeção do produto.
Mega-acampamento.
[objetivo principal] Apresentação do projeto às entidades envolvidas
[grupo alvo] AAAF; CAF; Comunidade educativa
[condições de participação] Alunos inscritos nas AAAF/CAF
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal / FapFeira /Grande Sábio
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] 21 e 22 de junho
[local] EB23 Dr. Ferreira de Almeida

CONTO ENCENADO NAS AAAF
Durante o mês de Janeiro os Jardins de Infância são visitados por um Conto Encenado itinerante, que apresenta a 
nossa tradição de forma leve e divertida.  
[objetivo principal] Garantir uma primeira abordagem às nossas tradições.
[grupo alvo] AAAF
[condições de participação] A participação no projeto está sujeita ao plano delineado pela Divisão da Educação e 
é mediada com os agrupamentos.
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Janeiro 2019
[local] JI do concelho de Santa Maria da Feira

CARNAVAL “Cidadania: O nosso Mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro”
À semelhança de anos anteriores o Desfile de Carnaval irá envolver toda a comunidade escolar. Podem participar 
quaisquer entidades do Concelho, desde associações, IPSS, escolas de ensino público e privado. As entidades 
terão que efetuar previamente a sua inscrição e no dia deverão estar identificados, quer seja nos carros alegóricos 
quer seja nos disfarces. O Desfile de Carnaval será um concurso, e como tal a avaliação será levada a cabo por 
um júri que terá em consideração as seguintes categorias: imaginação, criatividade e originalidade do tema, elabo-
ração e construção dos carros e dos disfarces e ainda a animação proporcionada pelos grupos. 
[objetivo principal] Promover e dinamizar as tradições carnavalescas, apelando à criatividade, imaginação, 
animação e espírito de associativismo entre a comunidade escolar do Concelho. 
[grupo alvo] Pais, avós e crianças de todos os Agrupamentos de Escolas do Concelho bem como das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), Associações e Escolas de Ensino Privado. 
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal / FapFeira/ Grande Sábio
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] 02 de março de 2019
[local] Centro histórico de Santa Maria da Feira
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HALLOWEENBRINCAR COM ANIMAÇÃO

IMAGINARIUS INFANTIL CARNAVAL

CORO INFANTIL KIDS AND BOTS



IMAGINARIUS INFANTIL
Imaginarius Infantil é a consolidação de um processo de envolvimento do público de tenra idade nas temáticas 
Imaginarius. Encontrar um momento específico na programação do festival com temáticas, horários e infraestrutu-
ras adequadas à faixa etária compreendida entre a 1ª infância e a pré-adolescência.
[objetivo principal] Traçar uma linha de ação que nos permita manter a identidade do festival desencadeando desde 
cedo uma vontade de fruir, pensar e intervir no momento artístico presente é a nossa prioridade. Com esta missão 
em mente o Imaginarius Infantil oferecerá propostas, quer de espetáculos quer de workshops, que permitam aos 
participantes descobrir por eles próprios outras maneiras de sentir a realidade constituindo, assim, experiências 
enriquecedoras, estruturantes e inesquecíveis!
[grupo alvo] JI/1º CEB/ ES
[condições de participação] A participação no projeto está sujeita ao plano delineado pela divisão de educação e 
é mediada com os agrupamentos.
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Maio
[local] JI/ EB/ ES/ Evento

DIA DA FAMÍLIA
Neste dia toda a comunidade educativa está convidada a participar na construção de vários ateliers, workshops de 
ciências, luta de almofadas, magia, entre outras atividades.
Será subordinada ao tema “Cidadania: O nosso Mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro”.
Apresentação de palco: criar uma apresentação utilizando palavras indígenas em papel de folha de 0.75cm a imitar 
papiro ou folha velha, por escola. 
Línguas utilizadas: mirandês, criolo, língua cigana, calão e regional. 
[objetivo principal] Fortalecer os laços familiares e desenvolver a capacidade recreativa. 
[grupo alvo] JI/1º CEB/ AAAF
[condições de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal / FapFeira/ Grande Sábio
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] 17 ou 18 de maio de 2019
[local] A definir

BRINCAR AO TEATRO
Pretende-se trabalhar a relação do indivíduo com a construção da cena, tendo como principais características a 
improvisação e o uso da meia máscara expressiva. Este tipo de teatro orienta os princípios básicos da criação 
cénica e possibilita ao formando a experimentação de uma linguagem codificada para a construção do jogo teatral.
[objetivo principal] Desenvolver competências não só teatrais e artísticas como também pessoais e sociais, ajustar 
as metodologias às necessidades e potencialidades do grupo e zelar pela inclusão de todos os participantes. 
[grupo alvo] AAAF
[condições de participação] As atividades desenvolvidas serão de continuidade para os JI que participaram no ano 
letivo anterior.
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo 
[local] JI

OFICINA DE FANTOCHES
Construção de fantoches e cenários, a partir de uma história e posterior dramatização.
[objetivo principal] Desenvolver a criatividade, a motricidade fina, a interação de crianças com outras escolas, bem 
como desenvolver cognitivamente quer as crianças quer os adultos.
[grupo alvo] AAAF
[condições de participação] Alunos inscritos nas AAAF
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[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] JI

CORO INFANTIL
Ferramenta de educação musical que motiva as crianças na aprendizagem da música e desenvolve a criatividade, 
concentração, disciplina, trabalho em grupo e socialização. Considerando que cantar é um meio de expressão, e 
uma atividade espontânea, e ainda que temos ferramentas naturais musicais (corpo, ouvido e voz), é desenvolvido 
um trabalho de educação musical através do coro.  
[objetivo principal] Introduzir uma primeira abordagem ao ensino da música.
[grupo alvo] AAAF/CAF
[condições de participação] Alunos inscritos nas AAAF/CAF  
[custo de participação] Gratuito 
[entidade promotora] Câmara Municipal / Grande Sábio
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Permanente
[local] JI/EB

KIDS AND BOTS NOS JARDINS-DE-INFÂNCIA
Educação, mudança, tecnologia e futuro são as palavras mais utilizadas nos dias de hoje. A tecnologia tem invadi-
do a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso lar e o nosso dia-a-dia. No século 21, programar é tão 
importante como ler e escrever, se queremos estar adaptados ao nosso meio e, assim, sermos competitivos a 
nível nacional, europeu e mundial. Vamos ler, contar e “programar”. 
[objetivo principal] O projeto “robótica e programação na educação pré-escolar” pretende estimular o gosto pela 
programação e aprender programando de uma forma divertida e lúdica. Objetivo: consolidar conhecimentos 
através da introdução à robótica e programação de forma lúdica e criativa gerando o desejo de aprender a 
programar brincando. 
[grupo alvo] AAAF
[condições de participação] Alunos inscritos nas AAAF 
[custo de participação] Gratuito 
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] JI da rede pública do Município de Santa Maria da Feira

XADREZ .  
O valor pedagógico do xadrez é, hoje, reconhecido internacionalmente. O xadrez é um jogo de estraté-
gia de muita profundidade, que requer concentração e habilidade do jogador. 
[objetivo principal] Este projeto piloto tem como objetivo: estimular o raciocínio, a concentração, a 
iniciativa, a responsabilidade, as noções de respeito e hierarquia.
[grupo alvo] AAAF
[condições de participação] Alunos inscritos nas AAAF dos Agrupamentos de Escolas de Canedo e 
Paços de Brandão
[custo de participação] Gratuito 
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] JI da rede pública do Município de Santa Maria da Feiraa

VAMOS À HORTA
Este projeto pretende incentivar a criação de um cantinho de cultivo no espaço de recreio dos Jardins de Infância. 
Serão distribuídas sementes e/ou plantas hortícolas, arbustos e/ou árvores de fruto conforme as condições e o 
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interesse de cada Jardim de Infância inscrito no projeto. O projeto contempla, ainda, visitas a uma Horta comu-
nitária e Pomar em Santa Maria da Feira, que  constituirão um espaço de partilha, de experiência e aprendizagem. 
Os dias das visitas serão divididos entre plantação, colheita, identificação das diferentes espécies da Horta e do 
Pomar.
[objetivo principal]  Proporcionar momentos de lazer e aprendizagem reconhecendo o cultivo como bem suste-
ntável, despertando o gosto pela plantação e consumo de hortícolas e frutas
[grupo alvo]  Auxiliares de Ação Educativa e Crianças das AAAF
[condições de participação]  Com inscrição
[custo de participação]  Gratuito
[entidade promotora]  Câmara Municipal |  Casa dos Choupos 
[serviço responsável]  Divisão da Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] JI | Casa dos Choupos

YOGA . 
É sobejamente reconhecido os benefícios do yoga ao nível da saúde física e mental. Muitas das nossas 
crianças apresentam défices de concentração, principalmente nas atividades escolares. Esta atividade 
visa o desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças.
[objetivo principal] Melhorar a concentração, a segurança e a autoestima.
[grupo alvo]  AAAF
[condições de participação] Alunos inscritos nas AAAF
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora]  Câmara Municipal
[serviço responsável]  Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local]  JI
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PÉ NA ESTRADA » PEQUENOS
Projeto educativo dirigido às crianças dos Jardins-de-infância, que visa abordar a prevenção rodoviária nos seus 
três temas principais: peões, passageiros e ciclistas.
[objetivo principal] Promover a educação e prevenção rodoviária junto da comunidade em geral 
[grupo alvo] JI
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Escola de Educação Rodoviária
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escola de Educação Rodoviária

JANELA ABERTA 
O projeto Janela Aberta visa promover a diversidade e a interculturalidade através da ligação Skype entre JI de 
Santa Maria da Feira e JI de outros países. Utilizando as TICE, as crianças são motivadas para o conhecimento de 
si próprias, da sua comunidade e do mundo, com o foco na diversidade, solidariedade, tolerância e respeito pelo 
ser humano, independentemente da sua cor, etnia, religião, cultura, sexo ou língua. Todas as atividades desen-
volvidas pretendem, direta ou indiretamente, desconstruir estereótipos, preconceitos e racismo e privilegiar a 
defesa dos direitos das crianças.
[objetivo principal] As comunicações e atividades efetuadas visam a partilha de saberes, reconhecer a diversidade 
cultural, promover o diálogo e a aprendizagem intercultural, bem como educar e informar para a desconstrução de 
estereótipos, preconceitos e racismo, privilegiando a defesa dos direitos das crianças.
[grupo alvo] JI 
[condições de participação] A participação no projeto está sujeita ao plano delineado pela Divisão da Educação em 
mediação com Agrupamento.
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Relações Internacionais | Centro de Recursos Educativos Municipal  
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Estabelecimento de ensino 

SORRISOS FELIZES
Este projeto consiste num rastreio psicopedagógico que visa a identificação de dificuldades de aprendizagem das 
crianças em idade pré-escolar, de modo a intervir precocemente e corrigi-las, antes da entrada no 1.º Ciclo do 
ensino básico. Para este efeito, contamos com vários protocolos com entidades clínicas que nos permitem 
reencaminhar as crianças que acusam algum défice no seu desenvolvimento para devido acompanhamento espe-
cializado.
[objetivo principal] Identificar sinais de alerta para dificuldades de aprendizagem das crianças em idade pré-escolar, 
de modo a intervir precocemente e corrigi-las promovendo assim o sucesso escolar.
[grupo alvo] Crianças de 5 anos dos JI do AE Fernando Pessoa 
[condições de participação] Sinalização do aluno através de ofício enviado pelo agrupamento de escola 
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Período letivo e não letivo (intervenções) de acordo com as necessidades. 
[local] Estabelecimento de ensino da criança referenciada / gabinete de reencaminhamento.
 
PROGRAMA DE RASTREIO DE FATORES AMBLIOGÉNICOS
Idealmente, todas as crianças devem fazer um exame visual aos 3-4 anos e aos 5-6 anos, pois a visão é um senti-
do essencial para o adequado desenvolvimento da criança, uma vez que é através deste sentido que a criança 
interage com os outros e com o mundo que a rodeia. O Programa de Rastreio de Fatores Ambliogénicos é desen-
volvido por uma equipa de profissionais do Hospital S. Sebastião, desde o ano letivo 2000/2001, nos jardins-de-in-
fância do concelho. 
[objetivo principal] Detetar os fatores ambliogénicos em crianças até aos 6 anos; Procurar relacionar fatores ambi-
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entais e genéticos com os fatores ambliogénicos.
[grupo alvo] JI
[condições de participação] Alunos inscritos nos JI do concelho
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal | Hospital de São Sebastião
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo 
[local] JI

PROGRAMA DE SAÚDE ORAL
O Programa de Promoção de Saúde Oral é desenvolvido por uma equipa de profissionais do Centro de Saúde de 
Santa Maria da Feira desde o ano letivo 2000/2011 nos Jardins-de-Infância e Escolas Básicas de 1º Ciclo.
[objetivo principal] Melhorar conhecimentos e comportamentos sobre alimentação e higiene oral; Diminuir a 
incidência da cárie dentária; Reduzir a prevalência da cárie dentária; Aumentar a percentagem de crianças livres de 
cárie dentária.
[grupo alvo] JI e 1º CEB
[condições de participação] Alunos inscritos nos JI e escolas do1º CEB do concelho
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal | Centro de Saúde de Santa Maria da Feira
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] JI/EB 

PERLIM » UMA QUINTA DE SONHOS 
Com o Natal chega a magia às escolas do concelho num projeto pedagógico que tem como base difundir o evento 
cultural da época – Perlim – uma quinta de sonhos.
[objetivo principal] Envolver a comunidade escolar numa viagem ímpar por Perlim.
[grupo alvo] JI e 1.º CEB
[condições de participação] Alunos inscritos nos JI e escolas do1º CEB do concelho
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal | Feira Viva
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] De 1 a 31 de dezembro
[local] Quinta do castelo» Perlim

NOSSO PRESÉPIO
Os Jardins-de-infância e Escolas do 1º CEB são convidados a conceber presépios maioritariamente em cortiça.
[objetivo principal] Dinamizar a interação com a comunidade escolar concelhia; estimular a criatividade; 
[grupo alvo] JI e 1º CEB
[condições de participação] Com inscrição 
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal / Cincork/ FapFeira
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] ao longo ano letivo
[local] JI/ EB

A VIAGEM DE PERLIM
O município envolve-se de uma forma particular, tendo neste evento Perlim – uma Quinta de Sonhos, uma platafor-
ma pedagógica. Assumimos assim, um papel de promotor do envolvimento da comunidade escolar neste grande 
evento.
[objetivo principal] Envolver a comunidade escolar, jardim de infância e 1º CEB numa “viagem” ímpar com objetivo 
potenciador de aprendizagens e experiências para as crianças e alunos do concelho e, simultaneamente, confira 
um sentimento de pertença a um território que se tem vindo a destacar no panorama nacional e que todos preten-
demos que seja um território de desenvolvimento global.
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[grupo alvo] JI e 1º CEB
[condições de participação] A participação no projeto está sujeita ao plano delineado pela Divisão da Educação em 
mediação com Agrupamento.
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Setembro a dezembro
[local] JI/EB/ Evento

O CRESCER DO LER
O desenvolvimento de competências de literacia em idades precoces, desempenham um papel importante e 
decisivo no posterior processo de aprendizagem e de aquisição da leitura e da escrita e é nesse assimilar de 
competências, conhecimentos e de experiências precoces sobre a linguagem oral e escrita por parte da criança 
que se focaliza e se alicerça o presente projeto O CRESCER DO LER.
A fase inicial do projeto, visa a caracterização de cada grupo/turma no domínio da literacia emergente, que orientará 
a planificação da intervenção a implementar pela educadora, em consultadoria com o psicólogo do SPO (Serviço 
de Psicologia e Orientação) do Agrupamento, através da definição de objetivos e de estratégias específicas. Os 
resultados desta intervenção serão reavaliados no final do ano letivo, sendo que os dados obtidos serão uma 
medida útil e adicional à educadora, aquando da formação de turmas e da transição da criança para o 1.º ano de 
escolaridade, assim como na comunicação com os pais e encarregados de educação. 
[objetivo principal] Prevenir e minimizar precocemente as dificuldades inerentes ao processo de aprendizagem, 
promovendo o desenvolvimento de competências de literacia emergente
[grupo alvo] JI
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal/ FapFeira
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] JI

IMAGINARIUS INFANTIL [consultar pág. 12 ]
DIA DA FAMÍLIA [consultar pág. 12]

VIAGEM MEDIEVAL- PEQUENOS GUERREIROS
Ciente de que a Viagem Medieval é o maior evento de recriação histórica medieval do país e que as suas matrizes 
são, por um lado, a dimensão, e por outro, o envolvimento da população, o Pelouro da Educação tem vindo, ao 
longo dos últimos anos, a assumir um papel de promotor do envolvimento da comunidade escolar neste grande 
evento. 
[objetivo principal] Pretende-se que este envolvimento, entendido como matéria de educação não formal, seja 
potenciador de aprendizagens e experiências para as crianças e alunos do concelho e que, simultaneamente, 
confira um sentimento de pertença a um território que se tem vindo a destacar no panorama nacional e que todos 
pretendemos que seja um território de desenvolvimento global.
[grupo alvo] JI /1º CEB /Associações de Pais/ IPSS / Turmas de Artes plásticas do ensino secundário.
[condições de participação] A participação no projeto está sujeita ao plano delineado pela Divisão da Educação.
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Junho a agosto
[local] Estabelecimentos de ensino de Santa Maria da Feira

ESCOLA A MEXER» CONCURSO        
Este concurso consiste na intervenção artística e lúdica na escola e espaços públicos da freguesia, dando cor aos 
diversos equipamentos urbanos, recuperação de materiais já existentes. 
[objetivo principal] Adquirir responsabilidade, respeito e sentimento de pertença pela sua freguesia; Estimular o 
envolvimento da comunidade escolar no espaço público; Recuperar e animar espaços e equipamentos locais; 
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Prevenção de vandalismo.         
[grupo alvo] JI e 1º CEB         
[condições de participação] Inscrição prévia com projeto 
[custo de participação] Gratuito  
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Centro de Recursos Educativos Municipal  
[calendarização] Ao longo do ano letivo      
[local] Estabelecimento de ensino inscrito

REINVENTAR O TRAJE DAS FOGACEIRAS» CONCURSO
Este concurso consiste na recriação artística do traje das fogaceiras, onde os participantes podem intervir num traje 
branco com diversas materiais. Os trajes são apresentados numa exposição coletiva a decorrer nos festejos da 
Festa das Fogaceiras e, posteriormente noutros locais de interesse.
[objetivo principal] O concurso pretende a recriação do traje das fogaceiras e, desta forma, permitir que os partici-
pantes vivam a tradição da Festa das fogaceiras numa vertente lúdica e de intervenção. 
[grupo alvo] JI, 1º CEB e IPSS
[condições de participação] Inscrição prévia
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Centro de Recursos Educativos Municipal
[calendarização] Outubro a janeiro
[local] JI/EB ou IPSS | Santa Maria da Feira

DESPORTO PLURAL NAS ESCOLAS
O projeto “Desporto plural” criado em 2016 propõe a todos a inclusão pelo desporto, através da criação de 
condições para desenvolver capacidades criativas e espontâneas em contexto informal, a integração pela diversi-
dade, proximidade e interação e evidenciar as capacidades de cada indivíduo, secundarizando as incapacidades. 
Sendo este um projeto para todos, é importante a integração das crianças e jovens neste contexto plural.
O “Desporto Plural nas Escolas” pretende dar a oportunidade à comunidade escolar de ter contacto com despor-
tistas de modalidades paralímpicas e de experimentarem o modo como a modalidade é praticada, com os 
mesmos desafios.
[objetivo principal] Considerando o envolvimento ativo da comunidade escolar e a pertinência do projeto na 
construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva, a Divisão de Educação e a Provedoria Municipal para os 
Cidadãos com Deficiência, decidiu lançar o projeto “Desporto Plural nas Escolas”, para crianças do pré-escolar, 1º, 
2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Pretende-se, com estas sessões, o fomento de uma educação inclusiva, a 
alteração de atitudes e de comportamentos e a eliminação de barreiras sociais e comunicacionais, através do 
desporto. Deseja-se a inclusão da pessoa especial na vida da comunidade escolar e local, realçando o enriqueci-
mento individual, educacional e cultural pelo convívio com a diversidade, ao mesmo tempo que se promove a igual-
dade na cidadania, ambicionando uma comunidade que se orgulhe de ser acolhedora e diversa.
Com a dinamização destas sessões pretende-se transmitir a mensagem de que os limites não nos limitam e que 
o ser humano tem capacidade de se desafiar a si próprio, reinventando-se e descobrindo recursos internos que 
permitem ultrapassar qualquer barreira.
[grupo alvo] 1º, 2º e 3º CEB
[condições de participação] Estar inscrito numa escola da rede pública do Concelho de Santa Maria da Feira. Estas 
sessões serão realizadas nas escolas que adiram ao projeto, em dias específicos dedicados à atividade, definidos 
posteriormente.
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal /Provedoria Municipal para a Mobilidade
[serviço responsável] Provedoria Municipal para a Mobilidade / Gabinete da Juventude 
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Estabelecimentos de ensino

COMEMORAÇÃO DIA DA FLORESTA
O FAPAS promove a comemoração do Dia Internacional  da  Floresta  Autóctone com data de  23 de  Novembro, 
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com vista ao envolvimento das escolas para a preservação e plantação de espécies árvores autóctones, nomea-
damente sobreiro, amieiro, carvalho-negral, carvalho-alvarinho, freixo e azevinho. 
[objetivo principal] Sensibilizar e envolver os alunos para as questões ambientais.
[grupo alvo] JI/ EB/ ES
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] FAPAS e Câmara Municipal
[serviço responsável] Centro de Recursos Educativos Municipal
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas inscritas

ECO ESCOLAS | DIA DA BANDEIRA VERDE
É um programa Internacional que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido 
pela escola, no âmbito da Educação Ambiental/ EDS. Fornece fundamentalmente metodologia, formação, materi-
ais pedagógicos, apoio e enquadramento ao trabalho desenvolvido pela escola.
[objetivo principal] Sensibilizar e envolver os alunos para as questões ambientais.
[grupo alvo] JI /1º, 2º e 3º CEB / ES
[condições de participação] Inscrição prévia
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] ABAE / Câmara Municipal 
[serviço responsável] Centro de Recursos Educativos Municipal
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas do concelho de Santa Maria da Feira

BÊ-À-BÁ DA BICHARADA
Será que as cegonhas têm algo e comum com as tartarugas? E será que só as aves é que voam? Quais são os 
animais que põem ovos? Vamos descobrir quais as principais características das aves e o que é que as distingue 
dos outros animais do planeta.
[objetivo principal] Incentivar o gosto e interesse pelo mundo animal em geral e pelas aves em particular; Mostrar 
algumas características que permitem diferenciar as aves de outros animais; Incentivar a observação e identificação 
de algumas aves do Zoo.
[grupo alvo] JI » 3 aos 5 anos
[condições de participação] Marcação prévia. Número mínimo de participantes: 10 e máximo: 30 
[custo de participação] Mediante consulta 
[entidade promotora] Zoo de Lourosa
[local] Zoo de Lourosa 
[observações] “Zoo vai à escola”- possibilidade de realização desta atividade na escola. Condições mediante 
consulta.

OVOS MISTERIOSOS
A postura de ovos é comum a muitas espécies animais. Tendo como ponto de partida a exploração do livro “Os 
ovos misteriosos”, vamos conhecer ovos de diferentes espécies e com tamanhos, texturas e cores distintos.
[objetivo principal] Incentivar a curiosidade e o interesse pelo mundo animal em geral e em particular pelas aves; 
Dar a conhecer alguns animais que, tal como as aves, põem ovos; Mostrar alguma da diversidade de ovos 
existente.
[grupo alvo] JI » 3 aos 5 anos
[condições de participação] Marcação Prévia. Número mínimo de participantes: 10 e máximo: 30 
[custo de participação] Mediante consulta 
[entidade promotora] Zoo de Lourosa
[Local] Zoo de Lourosa 
[observações] ”Zoo vai à escola”- possibilidade de realização desta atividade na escola. Condições mediante 
consulta.



O CRESCER DO LER VIAGEM MEDIEVAL

ESCOLA A MEXER DIA DA FAMÍLIA

DIA DA FLORESTA ECO ESCOLAS
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JARDIM DO VISITANTE
Chegada a primavera, o Zoo abre as suas portas a todos aqueles que queiram fazer deste espaço o seu jardim. 
Sendo esta a estação mais alegre e colorida do ano, celebraremos a sua chegada de uma forma muito especial, 
com um “Concerto de flores e cores!”. Com esta peculiar orquestra, e através de um conjunto harmonioso de tons 
e sons, queremos que o nosso jardim fique mais encantador que nunca. Mas, para dar mais vida a este projeto, 
convidamos os Jardins de Infância a juntarem-se a nós, sendo que cada uma das salas participantes terá a diverti-
da tarefa de adornar um canteiro enquadrado com o tema da edição deste ano.
[objetivo principal] Fomentar o gosto por atividades ao ar livre e em contacto com a natureza. 
[grupo alvo] JI
[condições de participação] Participação mediante inscrição; Limitada a 30 salas
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e Zoo de Lourosa
[serviço responsável] Zoo de Lourosa
[calendarização] Janeiro a Março
[local] Zoo de Lourosa
[observações] Todos os participantes receberão uma entrada para visitarem o Zoo de Lourosa no dia do Jardim do 
Visitante. Os participantes dos trabalhos mais votados terão a oportunidade de participar numa atividade dinamiza-
da pelo Zoo de Lourosa. 

VISITA ORIENTADA À EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO “DAS ORIGENS DO POVOAMENTO…”
O MCL é um espaço dedicado à História do concelho e da região, tem o propósito de salvaguarda, valorização e 
divulgação de testemunhos e memórias da herança histórica e cultural a transmitir às gerações futuras. O Museu 
Convento dos Lóios  apresenta na exposição permanente os núcleos de Arqueologia, História e Etnografia, 
explicando a origem do Homem, a evolução e o desenvolvimento do vasto território administrativo que outrora, se 
designava por Terra de Santa Maria.
[objetivo principal] Divulgar o património material e imaterial local de uma forma lúdica.
[grupo alvo] JI / EB/ ES
[condições de participação] Marcação prévia; grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] Gratuita (contexto escolar) / 1,00  (público em geral)
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Museu Convento dos Lóios.

UMA AVENTURA NA CORTIÇA
De onde vem a cortiça? Como se transforma em rolha? Será que a cortiça só serve para fazer rolhas? Vamos 
responder a todas estas questões na tua visita ao núcleo temático com a ajuda do David. 
[objetivo principal] Proporcionar o conhecimento de uma atividade industrial com uma grande marca nacional e até 
mundial, sediada no concelho de Santa Maria da Feira.
[grupo alvo] JI / 1º, 2º, 3º CEB
[condições de participação] Marcação prévia; grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] 2 rolhas de cortiça  
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Museu Convento dos Lóios

TESOUROS NO MUSEU
Vem descobrir que tesouros estiveram escondidos durante milhares de anos e que agora estão expostos no 
Museu.
[objetivo principal] Desenvolver o interesse pela história local e estimular o imaginário infantil, recorrendo à utilização 
de diversos materiais para recriar diferentes peças de adorno.
[grupo alvo] JI / 1º, 2º e 3º CEB
[condições de participação] Marcação prévia; grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
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[custo de participação] 1,00  (contexto escolar) / 2  (público em geral)
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Museu Convento dos Lóios

ENCONTROS MULTISENSORIAIS
Vem descobrir novas sensações de forma divertida, utilizando materiais cheios de cores, cheiros e várias formas. 
Vem pintar, recortar, ouvir e… sentir.
[objetivo principal] Estimular e despertar os sentidos, oferecendo aos participantes uma vivência e exploração 
multissensorial com recurso a diversos materiais.
[grupo alvo] JI / 1º, 2º e 3º CEB
[condições de participação] Marcação prévia: grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] Gratuita
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Museu Convento dos Lóios

É NATAL NO MCL
O Natal está a chegar. Vem ao Museu criar objetos natalícios para a tua casa decorar.
[objetivo principal] Envolver o nosso público no espírito de natal, desenvolvendo a capacidade de expressão e 
criativa.
[grupo alvo] JI / 1º, 2º e 3º CEB 
[condições de participação] Marcação prévia: grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] Gratuita
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] 20 de Novembro a 21 de dezembro’18
[local] Museu Convento dos Lóios

CUMPRINDO A TRADIÇÃO
Inserida na tradicional Festa das Fogaceiras, podes efetuar uma visita orientada ao núcleo temático, ficando a 
conhecer a tradição, as memórias e os símbolos da mais importante festa concelhia. Depois, numa oficina à escol-
ha podem construir alguns dos objetos mais simbólicos e que marcam esta festividade. 
[objetivo principal] Estimular o gosto pela história concelhia.
[grupo alvo] JI / 1º, 2º e 3º CEB 
[condições de participação] Marcação prévia: grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] Gratuita
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] 8 a 26 de janeiro’19
[local] Museu Convento dos Lóios

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS
O Museu Convento dos Lóios associa-se às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
promovendo diversas atividades.
[objetivo principal] Sensibilizar para o interesse e preservação dos sítios arqueológicos do concelho.
[grupo alvo] JI / 1º, 2º e 3º CEB /ES
[condições de participação] Marcação prévia: grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] Gratuita
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] 18 de abril’19

PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL 2018’19
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[local] Museu Convento dos Lóios / Castro de Romariz

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
Propomos visitas orientadas para comemorar o Dia Internacional dos Museus para além de outras atividades asso-
ciadas à temática deste ano.
[objetivo principal] Consciencializar para a importância e preservação do Património Local.
[grupo alvo] JI / 1º, 2º e 3º CEB /ES
[condições de participação] Marcação prévia: grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] Gratuita
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] 18 de maio
[local] Museu Convento dos Lóios 

FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU: Brincadeiras de outros tempos
Participa nesta aventura, aprendendo e recordando jogos tradicionais com vários séculos de existência.
[objetivo principal] Despertar o interesse por atividades lúdico-desportivas; Valorizar o património Imaterial.
[grupo alvo] JI / 1º, 2º e 3º CEB
[condições de participação] Marcação prévia: grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] Gratuito 
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] junho e julho
[local] Museu Convento dos Lóios 

FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU: Scriptorium
Scriptorium era um lugar de escrita, desenho e pintura, onde os monges copistas elaboravam manuscritos, escre-
vendo e copiando as orações, os ensinamentos de Deus, e de tantos outros saberes. 
[objetivo principal] Dar a conhecer a arte da escrita na Idade Média; Promover a sensibilização dos materiais usados 
na elaboração dos manuscritos.
[grupo alvo] 1º, 2º e 3º CEB/ ES
[condições de participação] Marcação prévia: grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] Gratuito 
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] julho
[local] Museu Convento dos Lóios 

AS ESTAÇÕES DO ANO NO MUSEU 
Todos nós sabemos que durante o ano ocorrem quatro estações: Primavera, Verão, Outono e Inverno. Em cada 
uma, o meio ambiente adquire cores, aromas e sensações diferentes. Desafiamos-te a participar numa pequena 
dramatização na qual vais fazer de conta que és o Sr. Sol, na sua aparente viagem anual em torno da terra. Ou 
então uma das quatro estações onde esta estrela se diverte durante 3 meses. Terminada a viagem, na oficina de 
expressão plástica vais criar um objeto em cortiça e outros materiais, alusivo à estação do ano em curso no 
momento da tua visita ao Museu.
[objetivo principal] Formação cívica face ao património artístico; sensibilização para as diversas manifestações 
artísticas formando novos públicos para os museus e cultura e aproximação mais fácil e lúdica às diversas 
coleções do Museu.
[grupo alvo] JI/ 1º, 2º e 3.º CEB (possibilidade de adaptação a outros grupos)
[condições de participação] Marcação prévia obrigatória
[custo de participação] 3  
[entidade promotora] Museu de Santa Maria de Lamas
[serviço responsável] Serviço Educativo
[calendarização] Atividade desenvolvida diariamente entre 10h-12h/14:30h-16:30h



BÊ-À-BÁ DA BICHARADA OVOS MISTERIOSOS

TESOUROS NO MUSEUUMA AVENTURA NA CORTIÇA

DESCOBRIR AS REGIÕES AS ROUPAS DO SOBREIRO
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[local] Museu de Santa Maria de Lamas

O MISTÉRIO DO DESAPARECIMENTO DAS ROUPAS DO SOBREIRO 
Certo dia de Verão, num montado alentejano, um grupo de homens de machado na mão, tiram a “roupa” de um 
sobreiro ainda novato e marcam nas suas costas um número com tinta branca. Cansado de esperar pelos homens 
que tardavam a voltar, pôs-se a caminho para os homens procurar. No seu percurso, encontra animais e outros 
sobreiros que lhe explicam para onde foi a sua “roupa”, a cortiça. Depois de pensar com as suas bolotas, chega 
à conclusão que há um Museu onde existe uma sala cheia de objetos feitos com cortiça que decide ir visitar…
[objetivo principal] Potenciar o núcleo museológico da cortiça – identidade do território; Formação cívica face ao 
património artístico; sensibilização para as diversas manifestações artísticas formando novos públicos para os 
museus e cultura e aproximação mais fácil e lúdica às diversas coleções do Museu. 
[grupo alvo] JI/ 1º e 2º CEB
[condições de participação] Marcação prévia obrigatória
[custo de participação] 3 
[entidade promotora] Museu de Santa Maria de Lamas
[serviço responsável] Serviço Educativo
[calendarização] Atividade desenvolvida diariamente entre 10h-12h/14:30h-16:30h
[local] Museu de Santa Maria de Lamas

DESCOBRIR AS REGIÕES A PARTIR DAS COLEÇÕES . VISITA/JOGO/OFICINA 
Através de uma visita dramatizada ao longo da exposição permanente do Museu, vamos juntos descobrir para 
onde foram as roupas do sobreiro?!
[objetivo principal] Potenciar o núcleo museológico da cortiça – identidade do território; Formação cívica face ao 
património artístico; sensibilização para as diversas manifestações artísticas formando novos públicos para os 
museus e cultura e aproximação mais fácil e lúdica às diversas coleções do Museu. 
[grupo alvo] JI/ 1º, 2º e 3º CEB/ ES
[condições de participação] Marcação prévia obrigatória
[custo de participação] 3 
[entidade promotora] Museu de Santa Maria de Lamas
[serviço responsável] Serviço Educativo
[calendarização] Atividade desenvolvida diariamente entre  10h-12h/14:30h-16:30h
[local] Museu de Santa Maria de Lamas

PARA ONDE FORAM AS ROUPAS DO SOBREIRO?! 
Através de uma visita dramatizada ao longo da exposição permanente do Museu, vamos juntos descobrir para 
onde foram as roupas do sobreiro?!
[objetivo principal] Potenciar o núcleo museológico da cortiça – identidade do território; Formação cívica face ao 
património artístico; sensibilização para as diversas manifestações artísticas formando novos públicos para os 
museus e cultura e aproximação mais fácil e lúdica às diversas coleções do Museu. 
[grupo alvo] Pré-escolar ao 2.º ciclo (possibilidade de adaptação a outros grupos)
[condições de participação] Marcação prévia obrigatória                                                          
[custo de participação] 3 
[entidade promotora] Museu de Santa Maria de Lamas
[serviço responsável] Serviço Educativo
[calendarização] Atividade desenvolvida diariamente entre 10h-12h/14:30h-16:30h
[local] Museu de Santa Maria de Lamas
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PASSAPORTE ESCOLAR 
O Passaporte Escolar apresenta-se sob a forma de um suporte documental, distribuído pela autarquia a todas 
as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico. O passaporte é pessoal e acompanha todo o percurso escolar do 
aluno durante o 1º ciclo. O aluno deve levar o passaporte escolar, sempre que participe numa atividade em 
contexto escolar. Este será carimbado ou assinado, quando apresentado pelo aluno ao frequentar atividades 
realizadas nos diversos equipamentos. [
objetivo principal] Promover a educação não formal; Contribuir para a formação de cidadãos conscientes e 
informados, através de uma oferta educativa alargada e diversificada; Registar as visitas, oficinas, atividades e 
viagens realizadas durante o percurso escolar no 1º ciclo. [
grupo alvo] 1º CEB 
[condições de participação] Ser aluno do 1º ano do 1ºCEB das escolas do concelho 
[custo de participação] Gratuito 
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Centro de Recursos Educativos Municipal 
[calendarização] Ao longo do ano letivo 
[local] Equipamentos do concelho  

TIC 
É consensual que a utilização das TIC constitui um instrumento fundamental para combater a info-exclusão, 
ajudando a promover boas práticas e a tornar mais eficientes os jovens, nomeadamente quando chegam ao 
mundo do trabalho. Assim, a escola enquanto entidade responsável pela educação, deve assumir a 
responsabilidade acrescida no que respeita a formação dos alunos na Sociedade da Informação e 
Conhecimento, garantindo igualdade de oportunidades no acesso e uso das tecnologias.  
[objetivo principal] Reconhecer, pela pesquisa e indagação, as principais características tecnológicas dos diver-
sos recursos audiovisuais e ferramentas que compõem um sistema informático.  
[grupo alvo] 1º CEB
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito 
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo 
[local] Escolas do 1º CEB  

PROJETO DE LITERACIA FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO DR ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA  
O projeto “No Poupar Está o Ganho” visa transmitir aos alunos do 1º CEB, conhecimentos de literacia financei-
ra, para que se consciencializem da importância do dinheiro e possam adquirir competências que lhes 
permitam a tomada de decisões corretas e informadas no futuro, contribuindo para que sejam consumidores 
mais responsáveis. Tem como base os princípios que constam do Referencial de Educação Financeira, apoia-
do pelo Plano Nacional de Formação Financeira, e os seus objetivos foram desenvolver hábitos de poupança; 
promover o consumo responsável; promover uma relação saudável com o dinheiro, sabendo gerir o aspeto 
emocional das opções; promover maior confiança na tomada de decisões financeiras no futuro; criar hábitos 
de precaução em relação a situações de risco; contribuir para uma mudança social e económica efetiva, 
através da criação de uma nova geração de consumidores. 
[objetivo principal] contribuir para que alunos sejam consumidores mais responsáveis
[grupo alvo] Alunos do 3º ano do 1º CEB
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[condições de participação] Inscrições limitadas às primeiras oito turmas inscritas por ordem cronológica
[entidade promotora] Câmara Municipal | Área Metropolitana do Porto | Fundação Dr. António Cupertino de Miranda
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escola do 1º CEB
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TEATRO E A MÁSCARA
Pretende-se trabalhar a relação do indivíduo com a construção da cena, tendo como principais características a 
improvisação e o uso da meia máscara expressiva. Este tipo de teatro, até hoje, orienta os princípios básicos da 
criação cénica e possibilita ao formando a experimentação de uma linguagem codificada para a construção do 
jogo teatral.
[objetivo principal] Desenvolver competências não só teatrais e artísticas como também pessoais e sociais, ajustar 
as metodologias às necessidades e potencialidades do grupo e zelar pela inclusão de todos os participantes.
[grupo alvo] 1º CEB
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas do 1º CEB
[Observações] As atividades desenvolvidas serão de continuidade para as escolas que participaram no ano letivo 
anterior.

MENOS É MAIS 
A passagem do 1º para o 2º ciclo  implica alterações a nível do contexto escolar das regras e nas relações com o 
grupo de pares e professores. Neste sentido é fundamental dotar as crianças de competências para fazer face aos 
novos desafios que se avizinham.
Através de atividades, jogos e dinâmicas de grupo será trabalhado o conceito de bullying e de cyberbullying de 
modo a capacitar a crianças para lidar eventuais situações problemáticas.
[objetivo principal] identificar e sinalizar situações de bullying e de cyberbullying dentro da comunidade escolar
[grupo alvo] 4ºano do 1º CEB
[condições de participação] Com inscrição, limitado às primeiras 10 turmas inscritas
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas do 1º CEB

“À BARCA, À BARCA” .    
Um criador / ator trabalhará semanalmente com professores e alunos desenvolvendo atividades provo-
cadoras, porque impulsoras, do projeto; serão promovidas formações destinadas aos professores de 
todos os grupos disciplinares; serão organizadas idas às escolas de pequenos teatros, o “teatro 
portátil”, a partir das obras do PNL, com conversas com os atores; será organizado um espetáculo 
anual aberto a toda a população; será criada uma plataforma digital que permitirá o envolvimento e 
interação de toda a comunidade escolar, criando-se uma rede de troca de experiências.
[objetivo principal] Pretende, através de estratégias e metodologias de trabalho, apoiar e desenvolver 
o domínio da leitura, da comunicação oral e da escrita da língua portuguesa, através do teatro e da 
“escola do teatro”, com vista ao combate ao insucesso escolar.
[grupo alvo] 1º, 2º, 3º CEB do AE Coelho e Castro
[condições de participação] a participação no projeto está sujeita ao plano delineado pela divisão de 
educação e é mediada com o agrupamento.
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal / Teatro do Bolhão
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas do AE Coelho e Castro

NOSSO PRESÉPIO [consultar pag. 18 ]
PROGRAMA DE SAÚDE ORAL [consultar pag. 18 ]
PERLIM – UMA QUINTA DE SONHOS [consultar pag. 18 ]
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A VIAGEM DE PERLIM [consultar pag. 18 ]
DIA DA FAMÍLIA [consultar pag. 19 ]

DIVULGAÇÃO DA TRADIÇÃO DAS FOGACEIRAS
Sendo a Festa das Fogaceiras uma festividade secular e o dia de feriado municipal, o que por si só demonstra a 
importância da data, o município envolve-se de uma forma particular na comemoração do dia 20 de janeiro, com 
a realização de atividades durante todo o mês de janeiro nas escolas do 1º CEB.
[objetivo principal] Manter vivas as tradições associadas a esta festividade, nomeadamente garantindo a partici-
pação das meninas fogaceiras.
[grupo alvo] 3º ano do 1º CEB.
condições de participação] a participação  no projeto está sujeita ao plano delineado pela divisão de educação e 
é mediada com os agrupamentos.
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Janeiro 2018
[local] EB 1 do concelho de Santa Maria da Feira

“AFETOS, PRECISAM-SE” 
Os alunos são convidados a desenvolver trabalhos sobre a temática dos afetos para com os mais velhos, e a 
receber um elemento do Fórum Sénior para conversa sobre o tema. Resultará numa exposição de trabalhos, no 
fim do ano letivo.
[objetivo principal] Sensibilizar as crianças para a importância dos afetos, de um modo especial os dedicados aos 
mais velhos que se encontram na Idade Maior; alertar e informar para a realidade que se abate sobre os idosos e 
a violência psicológica e física que sobre eles é exercida.
[grupo alvo] 1º CEB
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal / Fórum Sénior
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas do 1º CEB

DESPORTO PLURAL NAS ESCOLAS [consultar pag. 20 ]

PÉ NA ESTRADA » MÉDIOS
Projeto educativo dirigido aos alunos do 2º ano, que visa abordar a prevenção rodoviária nos seus três temas 
principais: peões, passageiros e ciclistas.
[objetivo principal] Promover a educação e prevenção rodoviária junto da comunidade em geral.
[grupo alvo] 2º ano do 1º CEB
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Escola de Educação Rodoviária
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas do 1ºCEB e EER

PÉ NA ESTRADA » GRANDES
Projeto educativo dirigido aos alunos do 4º ano, que visa abordar a prevenção rodoviária nos seus três temas 
principais: peões, passageiros e ciclistas.
[objetivo principal] Promover a educação e prevenção rodoviária junto da comunidade em geral.
[grupo alvo] 4º ano do 1º CEB
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
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[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Escola de Educação Rodoviária
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas do 1º CEB e EER

ABC DO CONCELHO
Santa Maria da Feira é um dos concelhos mais ricos do nosso país ao nível histórico-cultural.
O programa “ABC do Concelho”, neste ano letivo de 2018/2019, vai proporcionar aos alunos, uma visita pelo 
nosso concelho através de um roteiro virtual, e um melhor conhecimento dos equipamentos e do que de melhor e 
belo existe e os identifica como sendo “feirenses”, com uma vertente pedagógica e ao mesmo tempo com uma 
vertente lúdica muito vincada.
Neste projecto com 3 fases distintas no espaço e no tempo, vamos tentar numa primeira fase levar a cultura do 
nosso concelho até ao alunos e posteriormente trazer os alunos até nós para, e numa vertente mais lúdico-ped-
agógica, cativar os feirenses mais novos para identificá-los cada vez mais com as suas origens 
[objetivo principal] Pretende-se desenvolver nas crianças sentimentos de responsabilidade em relação ao patrimó-
nio cultural do nosso concelho, incentivando-as a serem os agentes ativos na pesquisa e elaboração de trabalhos 
e identificá-las com a sua terra, a começar pelos mais pequenos. Com quase duas décadas de existência, este 
projeto é agora repensado com o intuito de atingir as necessidades pedagógicas histórico-culturais do nosso 
concelho mas ao mesmo tempo, e para que os alunos consigam “absorver” o máximo de informação e desfrutar 
deste projeto, vamos inovar com uma parte lúdica bastante forte.
[grupo alvo] 3º ano do 1º CEB
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] EB

ASSEMBLEIA DE CRIANÇAS
A Assembleia de Crianças é um projeto de cidadania, onde há partilha de opiniões. Os intervenientes questionam 
sobre o seu meio, refletem e debatem temas do interesse da comunidade. Um espaço onde os alunos do 3º e 4º 
anos das escolas básicas do 1º ciclo do concelho, têm um papel ativo e participativo. 
[objetivo principal] O objetivo principal é implementar uma política coerente e de parceria, trabalhar para uma visão 
nova da educação, educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política através das 
novas tecnologias e desta forma encurtar distâncias entre os utilizadores e os organismos de decisão, permitindo 
que crianças e jovens participem mais ativamente na melhoria da sua comunidade. Sublinhar a importância da sua 
contribuição para a resolução de questões que afetem o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir 
as suas propostas junto do poder político.
[grupo alvo] 3º e 4º anos do 1º CEB
[condições de participação] Com inscrição (3º ano)
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
[serviço responsável] Centro de Recursos Educativos Municipal
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] EB/ CREM

INTERCÂMBIO ASSEMBLEIA DE CRIANÇAS/CONSEIL DES ENFANTS
O Intercâmbio celebrado entre a cidade geminada de Joué les Tour e Santa Maria da Feira, nasce em 2006 com 
dois projetos em comum, Assembleia de Crianças e Conseil des enfants, com linhas orientadoras semelhantes. 
Uma vez por ano promove-se um encontro entre os participantes dos dois projetos, para darem a conhecer as 
ações realizadas, partilharem experiências e saberes, assim como darem a conhecer a sua terra, costumes e 
tradições.
[objetivo principal] Desenvolver a auto estima; Reconhecer a importância das suas ações; Estimular o contacto 
com novas culturas; Partilhar experiências.
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[grupo alvo] Grupo da Assembleia de Crianças e Conseil des Enfants
[condições de participação] Ser deputado da AC
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
[serviço responsável] Centro de Recursos Educativos Municipal
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Santa Maria da Feira (Portugal) Joué les Tour (França)

ESCOLA DOS DIREITOS
O projeto “Escola dos Direitos” orienta a sua intervenção no recursos a metodologias participativas de reflex-
ão-ação, baseadas em histórias de vida, para dar voz às e aos atores do Sul Global, nomeadamente Angola, e do 
Norte Global, nomeadamente Portugal e o concelho de Santa Maria da Feira no que refere aos desafios que 
encontram no seu quotidiano na salvaguarda e garantia dos direitos humanos. Tendo as instituições educativas 
formais como espaço privilegiado, o projeto propõe um processo de aprendizagem entre pares, através da 
educação não formal, sobre as desigualdades e assimetrias entre os contextos onde se encontram os diferentes 
atores envolvidos no projeto e as ações possíveis para a promoção de igualdade de oportunidades. 
[objetivo principal] Contribuir para uma maior consciencialização, reflexão crítica e ação em prol da defesa e 
proteção universal dos direitos humanos, numa lógica de promoção de processos educativos como veículos de 
transformação social e no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável .
[grupo alvo] 1º CEB
[condições de participação] Inscrição prévia
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal | Rosto Solidário
[serviço responsável] Relações Internacionais | Centro de Recursos Educativos Municipal 
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Estabelecimento de ensino inscrito

ESCOLA A MEXER » CONCURSO  [consultar pag. 19]
REINVENTAR O TRAJE DAS FOGACEIRAS» CONCURSO [consultar pag. 20 ]

TERRA DOS DIREITOS » Por um mundo com Direitos . 
O projeto “Crianças com Direitos” orienta a sua intervenção na utilização de metodologias participati-
vas de reflexão-ação, baseadas em histórias de vida, dando voz aos atores do Sul (África) e do Norte 
(Europa), às suas dificuldades e sucessos no âmbito da defesa e proteção universal do direito da 
criança, no espaço da opinião pública portuguesa e em contexto de ações de educação de crianças e 
jovens.
[objetivo principal] O projeto “Terra dos Direitos” tem como objetivo contribuir para uma maior 
consciencialização, reflexão crítica e ação na defesa e proteção universal dos direitos da criança, numa 
lógica de intervenção baseada na solidariedade internacional e na adoção de exigências comuns de 
equilíbrio e coesão social e apoiada nos processos educativos como fatores primordiais de transfor-
mação social. As disparidades existentes entre países no acesso das crianças aos seus direitos, inter-
nacionalmente reconhecidos, põem em evidência que ainda há muito a fazer até atingirmos um nível de 
proteção plena. Para que tal aconteça, é necessária uma forte mobilização à escala global, que impulsi-
one os cidadãos para a proteção universal da criança, capaz de gerar mudanças drásticas ao nível dos 
comportamentos individuais/familiares, das políticas e das sanções por incumprimento. Assim, o 
“Terra dos Direitos” promove diretamente a Cidadania Global nas suas ações de sensibilização junto 
das crianças e jovens e, de forma transversal, conscientiza os cidadãos e os decisores políticos para a 
necessidade de garantir a proteção universal de todas as crianças, focando-se em cinco dimensões 
concretas: educação, saúde, nutrição, proteção e cuidados.
[grupo alvo] 3º e 4º anos do 1º CEB
[condições de participação] 8 turmas 
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] FEC  | Câmara Municipal
[serviço responsável] Relações Internacionais | Centro de Recursos Educativos Municipal
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[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Estabelecimento de ensino inscrito

GIP – GABINETE DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
O projeto GIP destina-se a alunos em idade escolar do concelho de santa maria da feira e que sejam referenciados 
para avaliação psicológica ou acompanhamento terapêutico. 
[objetivo principal] Com este projeto ambiciona-se atuar em duas vertentes que nos parecem fundamentais: 
Insucesso escolar e abandono escolar precoce.
Este Gabinete de intervenção Psicopedagógica pretende combater o Insucesso escolar e consequentemente 
diminuir consideravelmente o abandono escolar precoce. É prioritário ajudar crianças com dificuldades de apren-
dizagem. Para isso, este gabinete/centro de intervenção conta com uma equipa multidisciplinar  (psicólogos, 
psicopedagogos, terapeutas ocupacionais e terapeutas da fala) emergente de vários protocolos realizados entre o 
Município e gabinetes terapêuticos. Porque o insucesso escolar é uma causa de exclusão social, esta equipa 
multidisciplinar intervirá diretamente no problema de cada criança. Juntamente com os responsáveis dos agrupa-
mentos de escolas do Concelho de Santa Maria da Feira, são identificados os alunos que pretendem abandonar 
os estudos para que este aluno seja devidamente acompanhado na sua tomada de decisão e também sinalizar os 
alunos com dificuldades de aprendizagem de modo a reencaminhar para apoios que sejam fundamentais para o 
progresso no desenvolvimento de cada criança. 
Uma outra vertente será atuar junto das famílias de forma a ajudar os pais na resolução de conflitos que interferem 
no desenvolvimento da criança. Esta intervenção será adequada a cada caso em particular.
Serão também realizadas palestras para informar pais abordando temas-chave para o desenvolvimento normal da 
criança. Existirá um espaço de atendimento a pais, onde estes poderão recorrer sempre que necessitarem de 
esclarecimentos. Os professores também terão apoio Psicopedagógico para lidar com as diversas problemáticas 
com que se deparam na sala de aula.
[grupo alvo] Alunos em idade escolar 
[condições de participação] Alunos referenciados pelo agrupamento 
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Estabelecimento de ensino da criança referenciada / gabinete de reencaminhamento

CAMPOS DE FÉRIAS – VIVES 2018’19
Os Campos de Férias é um programa para a aquisição de uma imagem positiva da escola e reforço de competên-
cias individuais, de criatividade e de sociabilidade, a promoção de uma melhor integração num novo ciclo de esco-
laridade, a prevenção do abandono escolar e do ingresso precoce no mundo do trabalho, através da ocupação 
saudável e construtiva do tempo de férias, que proporcionem aos jovens a participação em atividades desportivas, 
culturais, lúdicas e criativas, são os objetivos presentes com os Campos de Férias da Câmara Municipal. Este 
programa decorre nas sete semanas seguintes ao final do ano letivo, nos nove Agrupamentos de Escolas do 
concelho, acolhendo cerca de 500 alunos oriundos de todas as freguesias. No período em que decorre o 
Programa as crianças e jovens têm a oportunidade de vivenciar múltiplas experiências.
[objetivo principal] Promoção do desenvolvimento integral das crianças e jovens, prevenindo situações de risco e 
exclusão social, pela ocupação saudável e construtiva do tempo de férias. 
[grupo alvo] 1º, 2º, 3º CEB/ ES
[condições de participação] Inscrição prévia
[custo de participação] A definir
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de educação
[calendarização] VIVE O NATAL – interrupção letiva do Natal | VIVE A PÁSCOA - interrupção letiva da Páscoa | VIVE 
O VERÃO –  interrupção letiva do Verão
[local] EB

ORQUESTRA CRIATIVA DE SANTA MARIA DA FEIRA
A Orquestra Criativa de Santa Maria da Feira é o local da improvisação e criação musical que permite o desenvolvi-
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mento de um processo socioeducativo e artístico com grande impacto social, cultural e educacional, cuja intenção 
é tornar a música acessível a todos.
Atualmente integra o projeto internacional “PINOCCHIO JOINS THE ORCHESTRA (on S.TR.E.E.T.), resultado de 
uma candidatura ao programa Erasmus +, com a duração de 3 anos –1 de setembro de 2017 a 31 de dezembro 
2020. Contempla um programa diversificado de atividades, como encontros internacionais, formação de profes-
sores a animadores musicais, campos de férias musicais nos três países envolvidos (Portugal, Itália e Sérvia), e 
concertos integrados nos festivais locais dos diferentes países. 
[objetivo principal] O objetivo deste projeto é proporcionar experiências musicais enriquecedoras que abram camin-
hos à criatividade e que venham a culminar em concertos, também estes, verdadeiros momentos de fruição e 
realização artística. Além do seu valor artístico oferece a oportunidade de todos os participantes mostrarem com 
dignidade o seu valor individual e coletivo.
[grupo alvo] Alunos a partir do 3º ano do 1º CEB
[condições de participação] A participação no projeto está sujeita ao plano delineado conjuntamente com pela 
divisão de Educação e pela divisão de Ação Social e é efetivada mediante acordo prévio com as escolas convida-
das 
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação e Divisão Social e Qualidade de Vida
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] EB

O BAIRRO DO PINÓQUIO .  
“O Bairro do Pinóquio” será a nova criação da Orquestra Criativa SMF, a desenvolver no âmbito da 
candidatura Erasmus+ “PINOCCHIO JOINS THE ORCHESTRA (on S.TR.E.E.T.), e a apresentar em maio 
no Imaginarius-  Festival Internacional de Teatro de Rua. Pretende-se criar um espetáculo musical 
itinerante num dos empreendimentos habitacionais do Município, envolvendo a comunidade na criação 
de composições musicais originais, e os alunos em laboratórios de escrita-poesia e de cinema de 
animação. Partindo da história original” As aventuras do Pinóquio”, de Carlo Collodi, desenvolver-se-á 
um trabalho criativo de interpretação da história a partir das vivências dos habitantes, na tentativa de a 
transportar ao séc. XXI.
[objetivo principal] Construir a cenografia do espetáculo “O Bairro do Pinóquio”. Desenvolver técnicas 
de expressão inerentes ao cinema de animação. Melhorar o domínio da educação literária. Desenvolver 
a escrita criativa.
[grupo alvo] 1º CEB
[condições de participação] A participação no projeto está sujeita ao plano delineado conjuntamente 
com pela divisão de Educação e pela divisão de Ação Social e é efetivada mediante acordo prévio com 
as escolas convidadas 
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Centro de Recursos Educativos Municipal
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] EB1

COLOR ADD “VER E SENTIR AS CORES”
Ação dinâmica e de interação realizada com os alunos, sensibilizando-os para a questão do daltonismo e seus 
constrangimentos no dia-a-dia. Esta ação será realizada, em simultâneo, com o rastreio precoce do daltonismo e 
a entrega de kits ColorADD.
[objetivo principal] Tornar a comunidade escolar cada vez mais inclusiva e sensível à diferença através da apren-
dizagem do que é ser daltónico e código Color ADD bem como os constrangimentos que isso implica. 
[grupo alvo] 3º ano do 1º CEB
[condições de participação] com inscrição, limitado a 20 turmas (dando-se prioridade às escolas inscritas pela 
primeira vez).
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal / Color ADD / AMP
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REINVENTAR O TRAJE DAS 
FOGACEIRAS

DIFUSÃO DA TRADIÇÃO DAS 
FOGACEIRAS

PÉ NA ESTRADA ABC DO CONCELHO

ASSEMBLEIA DE CRIANÇAS INTERCÂMBIO AC/CE



[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] EB

IMAGINARIUS INFANTIL [consultar pag. 19]
VIAGEM MEDIEVAL- PEQUENOS GUERREIROS [consultar pag. 19]

A COMPOSTAGEM DOMÉSTICA VAI À ESCOLA
A atividade “A Compostagem Doméstica vai à escola” desenvolve-se em dois momentos. O primeiro momento em 
que um técnico se desloca à escola e onde é efetuada uma exposição sobre Compostagem Doméstica e é dinam-
izada uma atividade com caráter mais lúdico relacionada com a temática.  
O segundo momento consiste na criação de uma Banda Desenhada pelos alunos, relacionada com o tema. A 
Banda Desenhada deverá ter duas versões, uma a cores e outra a preto e branco destinada à pintura lúdica. As 
Bandas Desenhadas serão alvo de concurso e a Banda desenhada vencedora será publicada no site da Câmara 
Municipal e usada como meio de divulgação da Compostagem Doméstica (Março a Abril).
[objetivo principal] Sensibilizar os alunos e professores para reduzir a produção de resíduos orgânicos a encaminhar 
para aterro e fomentar a utilização de composto como fertilizante em jardins ou hortas, envolvendo indiretamente 
os encarregados de educação na gestão dos resíduos urbanos e na preservação do meio ambiente.
[grupo alvo] 2º ano do 1º CEB
[condições de participação] A turma inscrita deverá pertencer a uma escola da rede pública do concelho de Santa 
Maria da Feira.
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Saneamento e Ambiente 
[calendarização] 1ª Sessão: 2h, fevereiro | 2ª sessão Março e Abril
[local] Estabelecimento de ensino inscrito
[observações] As inscrições são limitadas e serão consideradas por ordem de chegada. Deverá ser feita uma 
inscrição por turma. A atividade não prevê entrega de compostor à escola.

OBSERVAR O UÍMA - BIRDWATCHING PARA MIÚDOS DE PALMO E MEIO
A observação de aves, ou Birdwatching, é uma atividade realizada ao ar livre, em contacto com a natureza e que 
pode ser praticada por qualquer pessoa de todas as idades.
[objetivo principal] promover um primeiro contacto com a observação de aves em ambiente natural ribeirinho, e dar 
a conhecer as regras básicas e os materiais utilizados no Birdwatching (binóculos e guias de aves).
[grupo alvo] 3º e 4º ano do 1º CEB
[condições de participação] Número máximo de participantes por atividade: 30 alunos 
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Saneamento Básico e Ambiente
[custo de participação] Gratuito
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Parque das Ribeiras do Uíma, Fiães
[observações] as inscrições são limitadas e serão consideradas por ordem de chegada. Esta atividade será dinam-
izada pelo Zoo de Lourosa – Parque Ornitológico.

CUIDAR DO UÍMA – COMO FUNCIONA UMA ETAR?
Nesta atividade as crianças poderão conhecer o funcionamento de uma ETAR e a sua importância para a preser-
vação dos ecossistemas ribeirinhos.
[objetivo principal] dar a conhecer o funcionamento e importância das ETAR e sensibilizar para a sua importância 
no contexto da conservação da natureza, mais concretamente na preservação da fauna e flora ribeirinha.
[grupo alvo] 3º e 4º anos do 1º CEB
[condições de participação] limitado a 30 participantes por atividade
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Saneamento e Ambiente
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[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Parque das Ribeiras do Uíma, Fiães
[observações] as inscrições são limitadas e serão consideradas por ordem de chegada. Esta atividade será dinam-
izada pela Indaqua Feira.

DESENHAR O UÍMA – O UÍMA DESENHADO EM CADERNOS
Nesta atividade as crianças vão desenhar o que observam no ambiente natural que as rodeias, num diário gráfico, 
e aprender a interpretar e a diferenciar as várias espécies arbóreas através das suas folhas. 
[objetivo principal] tornar as crianças mais observadoras dos elementos naturais, proporcionando uma evolução 
nas suas capacidades de serem felizes e de registar as suas memórias.
[grupo alvo] 1º e 2º anos do 1º CEB
[condições de participação] Limitado a 30 participantes por atividade
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Saneamento e Ambiente 
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Parque das Ribeiras do Uíma, Fiães
[observações] As inscrições são limitadas e serão consideradas por ordem de chegada.

SENTIR O UÍMA – CONVERSAR COM O UÍMA ATRAVÉS DOS SENTIDOS
Através de uma pequena caminhada ao longo das margens do Rio Uíma, as crianças serão guiadas através dos 
sentidos e convidadas a explorar os segredos deste recanto ribeirinho que só com os sentidos apurados é 
possível.
[objetivo principal] Proporcionar o contacto com a natureza explorando os sentidos e as sensações provocadas 
pelos elementos naturais. Alertar para a importância dos ecossistemas ribeirinhos e sensibilizar para a sua preser-
vação.
[grupo alvo] 1º e 2º anos do 1º CEB
[condições de participação] Limitado a 30 participantes por atividade
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Saneamento e Ambiente.
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Parque das Ribeiras do Uíma, Fiães
[observações] As inscrições são limitadas e serão consideradas por ordem de chegada.

UMA AVENTURA EM ESTADO LÍQUIDO
O projeto tem como tema principal a água, sendo esta trabalhada em 4 áreas distintas: ciclo urbano da água (da 
ETA à ETAR); qualidade da água para consumo humano; água virtual (a Qualidade de água necessária para produ-
zir um alimento ou um bem de consumo); uso sustentável da água.
[objetivo principal] transmissão de pilares fundamentais nos domínios da saúde e ambiente, para a garantia da 
sustentabilidade e de uma melhor qualidade de vida das populações.
[grupo alvo] 1º e 2º anos do 1º CEB
[condições de participação] o projeto é direcionado ao 1º e 2º ano de escolaridade das escolas que pertencem 
aos Municípios abrangidos pela Indáqua, neste caso Santa Maria da Feira
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] INDAQUA S.A.
[serviço responsável] Departamento de Marketing e Comunicação da Indáqua.
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] estabelecimento de ensino
[observações] pode ser consultada a Brochura Informativa sobre o projeto no site da Indáqua, na secção relativa à 
Educação Ambiental em http://www.indaqua.pt/pt/educacao-ambiental/educacao-ambiental/.

O LIXO NÃO É SENÃO UMA QUESTÃO DE EDUCAÇÃO
A atividade consiste na realização de uma sessão na sala de aula da escola, com uma apresentação multimédia, 
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pró-ativa, seguida de distribuição de material lúdico de modo a consolidar e prolongar a mensagem veiculada.
[objetivo principal] Sensibilizar os alunos, professores e, indiretamente, os encarregados de educação sobre: os 
corretos procedimentos de utilização de espaços e equipamentos públicos, nomeadamente no âmbito da limpeza 
urbana e do acondicionamento e deposição de resíduos; a tipologia e os fluxos corretos de encaminhamento e 
valorização dos resíduos produzidos; a importância da gestão partilhada de responsabilidades na manutenção de 
higiene urbana e suas implicações na qualidade de vida de cada um e no bem-estar de todos 
[grupo alvo]  3º e 4º anos do 1º CEB
[condições de participação] Sessões efetuadas simultaneamente a duas turmas; computador, data show e quadro 
interativo (poderá ser garantido caso não estejam disponíveis)
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Divisão de Saneamento Básico e Ambiente | Suma S.A.
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] estabelecimento de ensino
[observações] Abrange todas as EB, no início do ano escolar será dado conhecimento a cada uma das escolas a 
data de realização da sessão.

OS SEGREDOS DOS OVOS
Chegou o momento de descobrir que segredos existem por baixo da casca de um ovo. Contamos com a vossa 
ajuda para abrir e investigar o que existe no interior desta pequena “caixinha”. E para terminar nada melhor que 
construir um ovo… que não parte!
[objetivo principal] Incentivar a curiosidade e o interesse pelo mundo animal em geral e em particular pelas aves; 
Dar a conhecer alguns animais que, tal como as aves, põem ovos; Mostrar alguma da diversidade de ovos 
existente; Dar a conhecer a anatomia geral de um ovo fresco;
[grupo alvo] 1º CEB
[condições de participação] Marcação Prévia; Número mínimo de participantes:10 e máximo: 30
[custo de participação]  Mediante consulta
[entidade promotora] Zoo de Lourosa
[serviço responsável] Zoo de Lourosa
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Zoo de Lourosa
[observações] ”Zoo vai à escola”- possibilidade de realização desta atividade na escola. Condições mediante 
consulta.

E SE EU FOSSE… UM FLAMINGO?
Vamos conhecer os flamingos como as palmas das mãos e ficar a saber como vive, de que se alimentam, porque 
é que os seus ninhos têm a forma de um vulcão e muitas outras curiosidades do seu dia-a-dia.
[objetivo principal] Incentivar a curiosidade e o interesse pelo mundo animal em geral e em particular pelas aves; 
Dar a conhecer algumas das características específicas dos flamingos, nomeadamente alguns dos seus hábitos 
reprodutivos e alimentares.
[grupo alvo] 1º CEB 
[condições de participação] Marcação Prévia; Número mínimo de participantes:10 e máximo: 30
[custo de participação] Mediante consulta
[entidade promotora] Zoo de Lourosa
[serviço responsável] Zoo de Lourosa
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Zoo de Lourosa
[observações] Zoo vai à escola - possibilidade de realização desta atividade na escola. Condições mediante 

COMEMORAÇÃO DIA DA FLORESTA [consultar pag. 20 ]
ECO ESCOLAS | DIA DA BANDEIRA VERDE [consultar pag. 22]

OFICINA DE ANIMAÇÃO
Este projeto aborda a história do cinema de animação, desde os objetos óticos até às diferentes técnicas do 
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cinema de animação. Resulta um filme de animação, a partir de fotogramas e desenhos criados pelos alunos.
[objetivo principal] Conhecer a história do cinema e explorar várias técnicas de animação.
[grupo alvo] 1º ano do 1º CEB
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Centro de Recursos Educativos Municipal
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas inscritas

HORA DE PROGRAMAR
Serão desenvolvidas sessões quinzenais em turmas do 4º ano de escolaridade e num grupo de alunos do 
2º/3ºCEB, em que se irá descobrir e explorar o Sctach, interagir com os diversos atores/ cenários / botões de 
programação disponíveis, resolver problemas e realizar competições.
[objetivo principal] Fazer com que o aluno conceba e desenvolva, com orientação e apoio do professor, trabalhos 
escolares recorrendo a diferentes ferramentas digitais para exprimir e representar conhecimentos, ideias e senti-
mentos; estimular o relacionamento interpessoal e de grupo; potenciar estratégias cognitivas; desenvolver a comu-
nicação.
[grupo alvo] 4º ano do 1º CEB, / 2º e 3º CEB
[condições de participação] 13 turmas de 4º ano (total de todos os Agrupamentos) e 1 grupo de alunos de 2º/3º 
CEB por cada Agrupamento
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas inscritas

HORA DE EXPERIMENTAR
Serão desenvolvidas sessões quinzenais em que se despertará a curiosidade, o gosto e o sentido de observação 
das pequenas coisas do mundo à nossa volta e, a brincar, relacionar os fenómenos da natureza com a “técnica” 
das ciências. O ver e o mexer em objetos são elementos essenciais no processo de descoberta do mundo.
[objetivo principal] Despertar a curiosidade, o gosto e o sentido de observação das pequenas coisas do mundo à 
nossa volta, e a brincar, relacionar os fenómenos da natureza e a “técnica” das ciências, com o objetivo maior de 
reduzir o insucesso e prevenir o abandono escolar.
[grupo alvo] 1º CEB
[condições de participação] 5 turmas de cada um dos seguintes Agrupamentos: AE Arrifana, AE Argoncilhe, AE 
Coelho e Castro e AE Fernando Pessoa
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] EB

VISITA ORIENTADA AO CASTRO DE ROMARIZ
O Castro de Romariz é um povoado fortificado cuja ocupação humana remontará à última fase do Bronze Final 
(c.900-700 a.C.) indo até ao século I d.C., considerada uma das estações arqueológicas mais expressivas da 
região de Entre Douro e Vouga (EDV). 
Os trabalhos arqueológicos aqui realizados permitiram identificar as diversas fases de ocupação proto-histórica e 
romana deste povoado. O seu espólio é constituído por numerosas espécies de cerâmicas, vidros, metais, 
moedas e epígrafes, destacando-se um expressivo conjunto de cerâmica indígena, púnica, grega e romana e dois 
tesouros monetários, indicador da ergologia indígena, dos intercâmbios regionais e de longa distância que referen-
ciam a riqueza do quadro cronológico e cultural do povoado, permitindo reconhecer a sua importância no contexto 
da cultura castreja do Noroeste Peninsular.
[objetivo principal] Sensibilização para a importância de preservar o património histórico.
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[grupo alvo] EB/ ES
[condições de participação] Marcação prévia obrigatória; grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] Gratuita 
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] Longo do ano letivo
[local] Castro de Romariz

DOMUS: OS SEGREDOS DA CASA ROMANA
A cultura castreja é uma das manifestações culturais mais importantes da proto-história peninsular com uma 
destacada presença na nossa região. Vem conhecer os modos de vida e costumes dos nossos antepassados e 
desvendar alguns dos seus segredos. 
[objetivo principal] Promover a divulgação e proteção do património cultural, histórico e arqueológico do nosso 
concelho.
[grupo alvo] 1º, 2º e 3º CEB
[condições de participação] Marcação prévia; grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] 1  (contexto escolar)/ 2  (público em geral) 
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Museu Convento dos Lóios

FIOS E LAÇADAS . 
Os primeiros vestígios da atividade têxtil no concelho de Santa Maria da Feira, remontam à última fase 
do Bronze Final. Do linho à lã, com fios e laçadas, vais aprender algumas técnicas de tecelagem… 
[objetivo principal] Desenvolver o interesse pela aprendizagem dos ofícios ancestrais 
[grupo alvo] 1º, 2º e 3º CEB
[condições de participação] Marcação prévia; grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] Gratuita
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Museu Convento dos Lóios

DESCOBRIR AS ARTES E OFÍCIOS . 
A diminuição da população ligada às atividades agrícolas e o aumento da industrialização conduziram 
ao desaparecimento de diversas práticas ancestrais provocando consequentes alterações nas artes e 
ofícios tradicionais. Com este projeto, pretende-se mostrar algumas dessas atividades em desuso e a 
influência que tiveram no contexto económico e social daquele tempo.
[objetivo principal] Desenvolver o interesse pela aprendizagem de antigas artes e ofícios; Facultar o 
conhecimento de atividades quase em desuso na sociedade moderna.
[grupo alvo] 3º e 4º anos do 1º CEB
[condições de participação] Marcação prévia; grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] Gratuita
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Museu Convento dos Lóios/ Escola

DO PAPEL À ESCRITA
Neste projeto educativo da Rede Municipal de Museus, vais aprender a arte ancestral do fabrico do papel e como 
monges escreviam e copiavam manualmente documentos com uma leve pena.
[objetivo principal] Promover o saber-fazer da produção manual do papel; Dar a conhecer a arte da escrita na idade 
média.
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[grupo alvo] 1º, 2º e 3º CEB
[condições de participação] marcação prévia; Nº mínimo de participantes: 10 e máximo: 25
[custo de participação] Gratuita
[entidade promotora] Rede Municipal de Museus
[serviço responsável] Museu Convento dos Lóios e Museu do Papel Terras de Santa Maria
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas, IPSS, Museu Convento dos Lóios, Museu do Papel Terras de Santa Maria

DESIGN FOR CHANGE
É um programa Internacional que começou na India, neste momento é desenvolvido em mais de 35 países contan-
do com a participação de mais de 60 000 professores e 2 000 000 de crianças. Em Portugal já vai na 6ª edição, 
envolveu mais de 12 000 alunos em 125 escolas com 130 projetos nos primeiros 5 anos de edição. O DFC é um 
projeto que desafia as crianças a intervirem e mudarem de forma positiva a comunidade onde estão inseridas., 
através das suas próprias ideias. Resume-se a demonstrar a cada criança que participa a força da expressão – EU 
POSSO!”
Suporta-se num processo simples composto por quatro fases: Sente (Identificar o problema que afeta a comuni-
dade); Imagina (Imaginar e criar uma solução e planear a sua implementação): Faz (Reunir os recursos necessários 
implementar e registar); Partilha (Partilhar a história de mudança com a comunidade).
[objetivo principal] Construção de um mundo Melhor! Pretende-se que as crianças libertem o seu poder “Eu 
Posso”, sejam os agentes impulsionadores da mudança, tenham um papel ativo trabalhando pelo bem da comuni-
dade e que no fim percebam que eles próprios também mudaram.
[grupo alvo] 1º e 2º CEB
[condições de participação] inscrição prévia
[custo de participação] gratuito
[entidade promotora]  Associação High Play
[serviço responsável] Centro de Recursos Educativos Municipal
[calendarização] ao longo do ano letivo
[local] EB
 
CIDADANIA E VALORIZAÇÃO DO RIO INHA . 
O projecto pretende que seja dado um enfoque aos serviços dos ecossistemas fluviais, com ênfase no 
rio Inha bem como aos factores que afectam os seus habitats, as espécies de animais e plantas que por 
si só já se debatem com a adaptação e recuperação perante um cenário de alterações climáticas; 
incentivar a participação dos cidadãos na sua preservação. Para o efeito, prevêm-se várias ações que 
incluem actividades de educação-ação, plataformas digitais, exposições, guiões digitais, 
seminário-formação e capacitação que potenciem a disseminação do conhecimento.
[objetivo principal] Incutir na comunidade jovem atitudes positivas face aos ecossistemas fluviais, com 
ênfase os do Rio Inha e aumentar o nível de participação ativa em ações de preservação dos ecossiste-
mas; dar visibilidade a um curso de água- Rio Inha.
[grupo alvo] 1º, 2º e 3º CEB das freguesias de Romariz, Louredo, Vale e Canedo  
[condições de participação] Com inscrição as escolas devem trabalhar o tema em interação com o 
plano curricular e o projecto deve fazer parte do plano educativo da escola
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] FAPAS em parceria com a Câmara Municipal 
[serviço responsável] FAPAS | Lucília Guedes
[calendarização] Ao longo do ano letivo 2018/2019
[local] EB/ Rio Inha
[observações] Atividades previstas:
» Produção de um desdobrável de divulgação do projecto
» Apresentação do projecto no Agrupamento de Escolas de Canedo, Arrifana e Lobão 
» Circulação de 2 exposições de 10 roll-up cada. Os temas contemplados serão o ciclo da água, vege-
tação ripícola, habitats, espécies exóticas invasoras e alterações climáticas (a partir de Janeiro de 
2019). 
» Formação com acompanhamento da exposição, quando necessário .
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» Visitas ao Rio Inha com alunos. Pretende-se um contacto  com os ecossistemas,  ação de limpeza e 
plantação de árvores-contacto com a realidade e intervenção. 
» Seminário “Descobrir e conhecer o Rio Inha”. Pretende-se que seja um evento acreditado para 
professores do 1º, 2º e 3º ciclos (Pedimos já a acreditação ao Conselho Científico Pedagógico de 
Braga). Data 10 e 11 de Novembro; 
» Construção de um Guião digital e website de apoio

HORA DE BRINCAR . 
Os jogos tradicionais portugueses são uma peça fundamental da nossa identidade porque relatam a 
história e cultura do nosso país. Com a premissa de “ensinar” as nossas crianças a brincar livremente, 
quer seja sozinho, quer seja com colegas, pais, etc,  esta iniciativa pretende estimular e recuperar 
tradições e jogos tradicionais para a hora do recreio.
[objetivo principal]  ensinar às crianças alguns jogos tradicionais que fazem parte do nosso património 
afetivo e cultural 
[grupo alvo] 1º CEB
[condições de participação] A participação no projeto está sujeita ao plano delineado conjuntamente 
com pela divisão de Educação e pela divisão de Ação Social e é efetivada mediante acordo prévio com 
as escolas convidadas 
[custo de participação] gratuito
[entidade promotora]  Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] ao longo do ano letivo
[local] EB
 
VISITA ORIENTADA À EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO “DAS ORIGENS DO POVOAMENTO…” 
[consultar pag. 24 ]
UMA AVENTURA NA CORTIÇA [consultar pag. 24]
TESOUROS NO MUSEU [consultar pag. 24]
ENCONTROS MULTISSENSORIAIS [consultar pag. 25]
É NATAL NO MCL [consultar pag. 25]
CUMPRINDO A TRADIÇÃO [consultar pag. 25]
DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS [consultar pag. 25]
DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS [consultar pag. 26]
FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU: Brincadeiras de outros tempos [consultar pag. 26]
FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU: Scriptorium [consultar pag. 26]
AS ESTAÇÕES DO ANO NO MUSEU [consultar pag. 26]
O MISTÉRIO DO DESAPARECIMENTO DAS ROUPAS DO SOBREIRO [consultar pag. 28]
DESCOBRIR AS REGIÕES A PARTIR DAS COLEÇÕES – VISITA/JOGO/OFICINA [consultar pag. 28]
PARA ONDE FORAM AS ROUPAS DO SOBREIRO?! [consultar pag. 28]
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CRIATIVIDADE®  . 
CriAtividade® é um programa de mentoria, tendo como propósito desenvolver competências de 
resolução criativa de problemas, pensamento futurista/estratégico, comunicação igualitária e colabo-
ração, em crianças e jovens (JI aos 18 anos) e em adultos (professores e outros elementos da comuni-
dade) que com eles partilham processos de ensino aprendizagem. Os modelos estruturantes são o 
CPS- Creative Problem Solving, o Futuristic Thinking e a Comunicação Igualitária, permitindo assim, em 
simultâneo, aprender conteúdos e desenvolver os 4C para o séc. XXI: Criatividade (competências de 
resolução criativa de problemas), Colaboração, Critical Thinking e Comunicação.
Serão desenvolvidas sessões semanais de 90’, dinamizadas por um CoMentor onde serão implementa-
das atividades e estratégias motivadoras.
[objetivo principal] Diminuir o insucesso (percentagem de notas de nível 1 e 2 na língua portuguesa e a 
percentagem de notas de nível 1 e 2 nas demais disciplinas envolvidas); Aumentar a qualidade do 
sucesso em todos os jovens abrangidos (percentagem de notas de nível 4 e 5 na língua portuguesa e a 
percentagem de notas de nível 4 e 5 nas demais disciplinas envolvidas); Aumentar a motivação dos 
jovens para aprender, medida por escalas validadas; Aumentar a ligação pais-comunidade-escola 
(percentagem de elementos da comunidade envolvidas em ações educativas); Aumentar a percenta-
gem de aulas lecionadas pelos professores envolvidos (Mentores e CoMentores), com recurso a 
metodologias centradas no aluno. 
[grupo alvo] 5º ano do 2º CEB
[condições de participação] A participação no projeto está sujeita ao plano delineado pela Divisão da 
Educação e é efetivada mediante acordo prévio com as escolas convidadas.
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal/ Torrance Centre 
[serviço responsável] Divisão da Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] EB

MOSTRAS DE ARTES PERFORMATIVAS
Aberto à participação de jovens estudantes a frequentar os estabelecimentos de ensino no Concelho de Santa 
Maria da Feira, do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário.
[objetivo principal] Este concurso, de âmbito concelhio, visa incentivar diferentes talentos e promover o espírito 
competitivo dos jovens em diversas áreas de estudo, designadamente nas artes performativas (teatro, dança, 
música, circo, performance, etc).
[grupo alvo] 3º CEB/ Ensino secundário
[condições de participação] Com inscrição (frequentar uma associação ou escola do nosso concelho e ter idade 
estabelecida no concurso; o número máximo de grupos a concurso são 7).
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão da Educação
[calendarização] Março 2019
[local] escolas e associações do concelho

PROGRAMA AVANÇADO DE SONHADORISMO
Programa a decorrer durante o ano letivo, desenvolvendo-se em três fases: Workshops para alunos e educadores; 
Laboratório e DreamConf.com vista ao desenvolvimento de soft skills dos alunos que integram o programa.
[objetivo principal] combater o abandono escolar, incentivando os jovens na conquista dos seus objetivos, encora-
jando-os a ter voz e fazerem diferença na sua comunidade através de projetos de inovação social.
[grupo alvo] turmas de 10º ano de escolaridade
[condições de participação] A participação no projeto está sujeita ao plano delineado pela Divisão da Educação e 
é efetivada mediante acordo prévio com as escolas convidadas.
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal/ Rui Loureiro 
[serviço responsável] Divisão da Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
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[local] EBS Santa Maria da Feira e EBS Coelho e Castro, outros espaços

BOLSAS DE LÍNGUAS
Oferta de 20 bolsas de estudo de línguas no Lancaster College (frequência de 1 ano letivo) a alunos do concelho, 
com comprovado mérito escolar e carência económica.
[objetivo principal] Promover a oferta de cursos de ensino e apoiar atividades de natureza social e de interesse para 
os munícipes, apoiando famílias de reduzidos recursos económicos e alunos com comprovado mérito escolar; 
promover a aprendizagem de uma língua estrangeira, o que potencia a qualificação profissional e a entrada e 
manutenção num mercado de trabalho competitivo.
[grupo alvo] 2º e 3º CEB
[condições de participação] Alunos indicados pelos respetivos Agrupamentos, com cumulativamente mérito esco-
lar e comprovada carência económica, perfazendo um total de 20 alunos abrangidos
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal/ Lancaster College Santa Maria da Feira 
[serviço responsável] Divisão da Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] instalações do Lancaster College Santa Maria da Feira (pólos Feira, Paços de Brandão e Canedo)

PRÉMIO ROTARY MELHORES ALUNOS
Esta é uma iniciativa organizada pelo Rotary com o apoio da Câmara Municipal e da comunidade escolar local, 
visando incentivar a qualidade, promovendo as boas práticas e os seus protagonistas, de forma a evitar o abando-
no escolar. Procurando distinguir os alunos que se destacam da mediana e são modelos a seguir, o Rotary 
pretende dar sinais à sociedade, e neste caso específico à comunidade escolar, de que vale a pena o esforço de 
lutar por aquilo que é gratificante, assumindo uma cultura de mérito, qualidade e empenho, em detrimento da medi-
ocridade e do facilitismo.
[objetivo principal] Promover a qualidade do ensino e o reconhecimento da tão nobre profissão de ensinar.
[grupo alvo] Melhores alunos do 3º CEB, ES, ensino profissional e ensino superior 
[condições de participação] Não aplicável 
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal / Rotary Clube da Feira
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] A designar
[local] Biblioteca Municipal 

UNIVERSIDADE JÚNIOR
A Universidade Júnior é o maior programa nacional de iniciação ao ambiente universitário. Durante uma semana, 
vários alunos têm oportunidade de sentir a vida académica e de conviver com outros jovens vindos de todos os 
pontos do país, dando-lhes a oportunidade de promover o gosto pelo conhecimento em áreas tão diversificadas 
como as Ciências, as Engenharias, as Letras, o Desporto e as Belas Artes. No âmbito do protocolo que é celebra-
do entre o Município e a Universidade Júnior, proporciona-se aos alunos do concelho que frequentam os vários 
estabelecimentos de ensino do concelho, apoio para o transporte.
[objetivo principal] Através desta iniciativa pretende-se realizar pequenos projetos sobre vários temas, descobrir um 
pouco do mundo académico, conhecer e explorar algumas faculdades, trocar ideias e conhecer vários projetos, 
conhecer e conviver com alunos oriundos de diversos pontos do país.
[grupo alvo] 2º, 3º CEB e Ensino Secundário
[condições de participação] o município comparticipa 56 alunos (transporte)
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão da Educação
[calendarização] 2ª semana de Julho
[local] A definir

JOVEM AUTARCA
“Jovem Autarca” é um projeto que pretende potenciar comportamentos de cidadania, valorizar as opiniões dos 

52



ARTES PERFORMATIVAS SONHADORISMO

PRÉMIO ROTARY UNIVERSIDADE JÚNIOR

JOVEM AUTARCA IMAGINARIUS PARTICIPA



jovens, suas ideias e perspetivas para o futuro. Ao assumir uma participação ativa nas decisões políticas do seu 
concelho, o jovem desempenha o papel de porta-voz dos seus pares, sendo corresponsável pela gestão de um 
orçamento que lhe é atribuído, e procurando concretizar os projetos que idealizou, numa lógica de diálogo e suste-
ntabilidade.
[objetivo principal] Promoção de comportamentos de cidadania ativa
[grupo alvo] Jovens entre os 13 e os 17 anos de idade que estudam e/ou residem no Concelho de Santa Maria 
da Feira
[condições de participação] Apresentação de candidatura
[custo de participação] Gratuito 
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Gabinete de Juventude
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Santa Maria da Feira

APRENDIZAGEM E MOBILIDADE - SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU (SVE)
O SVE permite, sem custos, aos jovens dos 17 aos 30 anos, num período que pode ir até doze meses, desen-
volverem uma ação de voluntariado num país diferente do seu país de residência. Pretende-se com o SVE a 
criação de uma visão de serviço cívico, de apoio comunitário, de defesa dos mais desfavorecidos, de partilha 
constante, de dádiva sem nada esperar em recompensa. As entidades que recebem os voluntários garantem as 
viagens, o alojamento, a alimentação, as despesas correntes, a formação e os cursos linguísticos. Salientamos 
aqui as possibilidades que o SVE oferece de aprendizagem: linguística, cultural, técnica, social e relacional. O SVE 
pode ser uma espécie de ano sabático entre os ciclos de formação do secundário para o superior e entre a licenci-
atura e o mestrado para dar mundo aos jovens portugueses.
[objetivo principal] Divulgar e promover, aos jovens de Santa Maria da Feira, a oportunidade que constituí a possibil-
idade de fazerem SVE. Apoiar os jovens interessados na pesquisa de projetos, elaboração de candidatura e candi-
datura a projetos de SVE; Apoiar os jovens interessados na pesquisa de projetos, elaboração de candidatura e 
candidatura a projetos de SVE.
[grupo alvo] Jovens dos 17 aos 30 anos e/ou Professores do Ensino Secundário
[condições de participação] Candidatura ao SVE
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] A Rosto Solidário (RS) - organização não-governamental para o desenvolvimento sedeada em 
Santa Maria da Feira 
[serviço responsável] Gabinete da Juventude
[calendarização] Em função dos períodos de candidatura
[local] A definir

IMAGINARIUS PARTICIPA
O Voluntário Imaginarius assumirá funções de contacto com público, companhias e artistas, nomeadamente 
cedência de informações e encaminhamento para espetáculos, gestão de público, participação em espetáculos e 
acompanhamento das companhias, entre outros. Respeitando a natureza do conceito de voluntariado e dando 
cumprimento aos seus requisitos legais, o voluntário recebe como recompensa a oportunidade de viver o Imaginar-
ius na sua essência e estabelecer redes de contactos com o mundo artístico. A somar à oportunidade de enriquec-
imento individual e profissional que advém da participação ativa no Festival, os voluntários terão acesso livre a um 
conjunto de outros eventos e equipamentos da área da cultura e do desporto.
[objetivo principal] Promoção de comportamentos de cidadania ativa
[grupo alvo] Jovens a partir dos 16 anos
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Gabinete de Juventude
[calendarização] Março a maio
[local] Santa Maria da Feira 
[observações] O período de abertura de candidaturas será publicado no site acima referido, bem como no site do 
Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua, sendo igualmente divulgado nos meios de comunicação 
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locais.

JOVEM ATIVO
O programa “Jovem Ativo” visa articular o ensino e o mundo do trabalho, através da dinamização de espaços 
comuns que permitam o contacto entre os jovens do concelho de Santa Maria da Feira e diferentes empresas do 
mesmo. Este programa divide-se em dois grandes projetos, pretendendo envolver jovens entre os 15 e os 25 
anos, que se encontrem a estudar ou, tendo terminado a escolaridade obrigatória, se encontrem em processo de 
orientação vocacional e/ou profissional. Neste sentido, foram desenhados dois projetos: “Põe-te à Prova” e “Con-
ta-me Negócios”. O projeto “Põe-te à Prova” consiste na possibilidade de realização de estágios de diferentes 
naturezas numa das empresas que aderiram a este programa. Os estágios assumem três modalidades: 
1. Visita guiada à empresa;
2. Estágio de dois dias (com oscilação entre um ou dois dias);
3. Estágio de duas semanas (com oscilação entre uma ou duas semanas).
A concretização de cada uma das três opções depende dos requisitos da empresa de acolhimento, bem como 
da escolha e características do candidato, sendo que este é sujeito a um processo de seleção simples, com o 
intuito de acautelar expectativas e necessidades de cada uma das partes – empresa e candidato. O projeto “Con-
ta-me Negócios” consiste na proposta de realização de sessões de informação e sensibilização junto dos alunos 
das escolas do Concelho de Santa Maria da Feira. Estas sessões são protagonizadas por representantes das 
empresas que aderiram ao programa e realizam-se em função da manifestação de interesse da parte dos agentes 
da comunidade educativa, sejam eles professores, alunos ou representantes das associações de pais.
[objetivo principal] Articulação entre o ensino e o mercado de trabalho, procurando reduzir a taxa de desemprego 
jovem e responder às necessidades do tecido empresarial do concelho de Santa Maria da Feira.
[grupo alvo] Jovens entre os 15 e os 25 anos
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
[serviço responsável] Gabinete de Juventude
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Santa Maria da Feira

DESAFIA-TE!
O projeto propõe a aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais, tornando os jovens mais confi-
antes e capazes na construção do seu projeto de vida, através de experiências de educação não formal proporcio-
nadas por agentes do tecido associativo local e entidades locais e regionais que desenvolvem atividades em áreas 
que trabalham estas dimensões do desenvolvimento e da aprendizagem. 
Prevê-se a capacitação dos jovens no desenho de um projeto de vida que permita inserção plena na sociedade, 
a emancipação e redução da taxa de desemprego jovem.
[objetivo principal] Como principais objetivos estratégicos do projeto traçamos: promover a aquisição de diferentes 
competências através de experiências de educação não formal; proporcionar aos jovens um ambiente informal de 
partilha de experiências; promover o contacto com diferentes realidades do mundo do trabalho; estabelecer redes 
de contacto com vários agentes com competência em matéria de emprego e formação profissional; fomentar os 
valores de cidadania ativa bem como reforçar a participação dos jovens nas mais variadas ações que permitam a 
sua inclusão social. Importa sublinhar que o valor a ser considerado no âmbito deste projeto é de cariz social uma 
vez que se relaciona com a aquisição de competências.
[grupo alvo] Jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Gabinete de Juventude
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Santa Maria da Feira

CICLO DE WORKSHOPS » JOVENS CRIATIVOS
O Ciclo de Workshops, Jovens Cri@tivos é um programa de ocupação de tempos livres de natureza recreativa, 
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lúdica e pedagógica, onde se pretende criar ateliers, workshops e formação nos períodos de interrupção letiva, 
aberto a todos os jovens, com vista a desenvolver e potenciar a criatividade nas diferentes artes (música, dança, 
design, teatro, etc.). Os workshops são dos mais variadíssimos temas, tais como: Lindy hop, pastelaria, enologia, 
ilustração, vídeo, fotografia, DJ, defesa pessoal, entre outros.
Destina-se a jovens das mais diferentes faixas etárias, procurando responder a diferentes desejos e expectativas 
de ocupação de tempos livres. As atividades são diversas e pretendem resultar em momentos de socialização, 
com uma pitada de aprendizagem e muita diversão.
[objetivo principal] Desenvolver e potenciar a criatividade nas diferentes artes( música. Dança, design, teatro, etc.).
[grupo alvo] entre os 12 e os 30 anos de idade
[condições de participação] com inscrição
[custo de participação] sujeito à consulta das condições apresentadas aquando da divulgação
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Gabinete da juventude
[calendarização] ao longo ano letivo
[local] Santa Maria da Feira

LIVRO HUMANO VAI Á ESCOLA 
Uma biblioteca, três histórias de vida e uma turma do 9º ano de escolaridade são os pressupostos necessários 
para folhear o livro humano ao longo de 45 minutos. O Livro Humano é folheado a cada pergunta efetuada pelo(a) 
jovem tentando ultrapassar os estereótipos, as barreiras, o desconhecido. Livro Humano é uma pessoa, voluntária, 
que passou por momentos difíceis e que se coloca à disposição dos alunos, permitindo-lhes aprender um pouco 
com a sua experiencia de vida, que reflete a experiencia de um grupo frequentemente alvo de preconceito, 
estereótipo e vítima de discriminação ou exclusão social. Este é um projeto apadrinhado pelo Conselho da Europa 
que tem por base o slogan “Não julgues o livro pela capa”.
[objetivo principal] Pretende-se, com estas sessões promover junto dos alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico, a 
troca e partilha de experiências de vida diversificadas, permitindo assim o contacto com diferentes realidades e 
formas de ultrapassar desafios, comuns ao desenvolvimento humano.
Com a dinamização destas sessões pretende-se transmitir a mensagem de que os limites não nos limitem e que, 
dentro de cada história de vida, o ser humano tem capacidade de se desafiar a si próprio, reinventando-se e 
descobrindo recursos internos que permitem ultrapassar qualquer barreira.
[grupo alvo] Professores e Jovens do 3.º Ciclo do Ensino Básico
[condições de participação] com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal e Provedoria Municipal para a Mobilidade
[serviço responsável] Gabinete da Juventude e Provedoria Municipal para a Mobilidade 
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas

ASSOCIAÇÕES DE ESTUDANTES BÁSICO E SECUNDÁRIO
Este programa tem como objetivo promover ações que permitam sensibilizar os alunos e restante comunidade 
educativa no âmbito da atuação das associações de estudantes do ensino básico e secundário. Estas ações 
pretendem consolidar e rede local de proximidade, apoiando no processo de criação, capacitação e sustentabili-
dade dos dirigentes e respetivas associações.
[objetivo principal] Promoção de comportamentos de participação e cidadania ativa.
[grupo alvo] Jovens entre os 13 e os 17 anos de idade
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Gabinete da juventude
[calendarização] ao longo ano letivo
[local] a definir

VIAGEM MEDIEVAL- PEQUENOS GUERREIROS [consultar pag. 19]
IMAGINARIUS INFANTIL [consultar pag. 19]
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COMEMORAÇÃO DIA DA FLORESTA [consultar pag. 20 ]
DESPORTO PLURAL NAS ESCOLAS [consultar pag. 20 ]
ECO ESCOLAS | DIA DA BANDEIRA VERDE[consultar pag. 22]
ECO ESCOLAS | DIA DA BANDEIRA VERDE [consultar pag. 22]
VISITA ORIENTADA À EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO “DAS ORIGENS DO POVOAMENTO…” 
[consultar pag. 24] 
UMA AVENTURA NA CORTIÇA [consultar pag. 24]
TESOUROS NO MUSEU [consultar pag. 24]
DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS [consultar pag. 24]
ENCONTROS MULTISSENSORIAIS[consultar pag. 25]
É NATAL NO MCL [consultar pag. 25]
CUMPRINDO A TRADIÇÃO [consultar pag. 25]
DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS [consultar pag. 25]
DESCOBRIR AS REGIÕES A PARTIR DAS COLEÇÕES » VISITA/JOGO/OFICINA [consultar pag. 28]
AS ESTAÇÕES DO ANO NO MUSEU [consultar pag. 26]
FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU: Brincadeiras de outros tempos [consultar pag. 26]
FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU: Scriptorium [consultar pag. 26]
O MISTÉRIO DO DESAPARECIMENTO DAS ROUPAS DO SOBREIRO [consultar pag. 28]
“ À BARCA, À BARCA” [consultar pag. 32]
CAMPOS DE FÉRIAS – VIVES 2018’19 [consultar pag. 37]
HORA DE PROGRAMAR [consultar pag. 44 ]
VISITA ORIENTADA AO CASTRO DE ROMARIZ [consultar pag. 44]
FIOS E LAÇADAS [consultar pag. 45]
DO PAPEL À ESCRITA [consultar pag. 45]
DOMUS: OS SEGREDOS DA CASA ROMANA [consultar pag. 45]

CLUBE DOS ARQUEÓLOGOS
O que faz afinal um Arqueólogo? Criem o vosso Clube dos Arqueólogos e venham ao museu descobrir como os 
vossos antepassados interagiram no passado com o seu ambiente. 
[objetivo principal] Despertar o gosto pela Arqueologia; Sensibilizar para a preservação do Património arqueológico 
do concelho; Desenvolver a capacidade de observação e análise, de concentração e espírito de investigação.
[grupo alvo] 5º, 6º anos do 2º CEB e 7 ºano do 3º CEB
[condições de participação] Marcação prévia; grupos com mínimo de 10 participantes e máximo de 25 
[custo de participação] Gratuita
[entidade promotora] Museu Convento dos Lóios
[serviço responsável] Serviço Educativo Museu Convento dos Lóios. 
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Museu Convento dos Lóios/ EB/ Castro de Romariz

CORTIÇA: DO MONTADO PARA O MUNDO 
Conhecida e apreciada pelas suas potencialidades ímpares, a cortiça é uma matéria-prima fascinante, onde 
praticamente “nada se perde e tudo se transforma”. Ligada ao Museu, ao seu criador, à freguesia de Santa Maria 
de Lamas, ao seu concelho e à região, a cortiça e as suas diferentes utilizações encontram-se em destaque numa 
das áreas temáticas do Museu. Potenciando parte do seu espólio e da sua alcunha de “Museu da Cortiça”, este 
espaço, partindo sobretudo do seu “Núcleo Museológico da Cortiça” - que combina arqueologia industrial e arte 
modelada em cortiça natural e derivados – permitirá ao visitante, mediante a sua faixa etária e o nível académico, 
perceber as características desta matéria e o seu percurso “Do Montado para o mundo”. 
[objetivo principal] Potenciar o núcleo museológico da cortiça – identidade do território; Formação cívica face ao 
património artístico; sensibilização para as diversas manifestações artísticas formando novos públicos para os 
museus e cultura e aproximação mais fácil e lúdica às diversas coleções do Museu. 
[grupo alvo] 3º CEB, secundário, universitário, adulto e seniores (possibilidade de adaptação a outros grupos)
[condições de participação] Marcação prévia obrigatória
[custo de participação] 3
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PEQUENOS GUERREIROS CLUBE DOS ARQUEÓLOGOS

DO MONTADO PARA O MUNDO DO PAPEL À ESCRITA

FÉRIAS NO MUSEU CUMPRINDO A TRADIÇÃO



[entidade promotora] Museu de Santa Maria de Lamas
[serviço responsável] Serviço Educativo
[calendarização] Atividade desenvolvida diariamente entre 10h-12h/14:30h-16:30h
[local] Museu de Santa Maria de Lamas

60







PREVENÇÃO PARA TODOS
Dirige-se a todo o público que não está abrangido pelos projetos educativos municipais (escolas, associações de 
pais e IPSS´s) e que têm interesse em visitar a Escola de Educação Rodoviária e abordar o tema. 
[objetivo principal] Promover a educação e prevenção rodoviária junto da comunidade em geral.
[grupo alvo] Comunidade em geral
[condições de participação] Com inscrição prévia
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Escola de Educação Rodoviária
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] EER

SÁBADOS EM PREVENÇÃO
Atividade que se realiza ao sábado (sujeita a marcação prévia) e que se dirige a todas as associações e instituições 
que estejam interessadas em explorar o tema: educação e prevenção rodoviária.
[objetivo principal] Promover a educação e prevenção rodoviária junto da comunidade em geral
[grupo alvo] Comunidade em geral
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Escola de Educação Rodoviária
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] EER

EDUCAR EM ALIMENTAÇÃO
A alimentação é sem dúvida um fator ambiental essencial à promoção da saúde, estando relacionada com a 
prevenção ou desenvolvimento de determinadas doenças, nomeadamente a obesidade, a diabetes, doenças 
cardiovasculares e certos tipos de cancro.
[objetivo principal]  A autarquia tem assim como objetivo reforçar a sua atuação no âmbito da Educação Alimentar 
e, com isso, melhorar a saúde dos seus munícipes, propondo a dinamização de palestras pelos diferentes locais 
do concelho, nas seguintes áreas: saúde escolar, do idoso e do adulto.
[grupo alvo] População em geral
[condições de participação] Por solicitação
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Divisão da Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] A definir

WORKSHOPS “CULINÁRIA SAUDÁVEL”
Sabendo-se que a adoção de uma alimentação saudável não é sinónimo de pratos sem sabor ou de refeições 
rotineiras e que a variedade é uma regra a seguir quando se pretende a aquisição de hábitos alimentares 
saudáveis, iremos promover a dinamização de um Workshop de Culinária Saudável, por uma nutricionista e um 
Chefe. A culinária saudável não são só cozidos e grelhados, existindo outros métodos de confeção, como estufa-
dos, caldeiradas, jardineiras ou assados no forno, que também podem ser ótimas alternativas, desde que seja 
utiliza gordura de boa qualidade e em pequena quantidade, pouco sal, muitas ervas aromáticas, especiarias e 
marinadas. É fundamental usar a imaginação e a criatividade, misturar ingredientes e atrever-se a consumir 
refeições com muita cor, ricos em aromas e sabores e muito saudáveis. É este o desafio a que nos propomos com 
a dinamização destes workshops.
[objetivo principal] Realização de uma sessão de sensibilização sobre “Alimentação Saudável”, dirigida aos encarre-
gados de educação (agendar ao longo do 1º e 2º período). Após a exposição teórica serão confecionados pelo 
Chefe, alguns exemplos de pratos saudáveis, a serem degustados no final da atividade.
[grupo alvo] Encarregados de Educação, dos Agrupamentos de Escolas do concelho de Santa Maria da Feira
[condições de participação] Por solicitação
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[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] A definir

SERVIÇOS MULTIMÉDIA
Apoio no desenvolvimento de produtos multimédia. Este apoio traduz-se na elaboração de cartazes, folhetos, 
páginas de internet, apresentações multimédia, cd’s interativos, produção e edição áudio e vídeo e demais valên-
cias nesta área.
[objetivo principal] Promover a cooperação entre as instituições do sistema educativo localizadas no concelho de 
Santa Maria da Feira, o que se traduzirá numa mais-valia, possibilitando o intercâmbio de experiências e de recur-
sos. 
[grupo alvo] Comunidade escolar, associações e IPSS’s.
[condições de participação] Inscrição prévia 
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Centro de Recursos Educativos Municipal
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] CREM

JORNADAS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA QUE TEMOS À ESCOLA QUE QUEREMOS 
As Jornadas de Educação pretendem proporcionar aos diferentes agentes educativos a oportunidade de partilhar 
e favorecer o intercâmbio de práticas educativas consideradas exemplares, para uma melhor compreensão dos 
desafios e obstáculos na área da Educação.
Com estas Jornadas visa-se, também, alargar os espaços de reflexão e apreciação, plurais e interativos, para que 
se identifiquem novos problemas, que se conheçam melhor outras propostas e suas consequências.
Neste sentido serão abordados temas relacionados com a família, a escola, a comunidade local, a vida nacional e 
as pertenças europeia e global.
[objetivo principal] Debater, refletir e partilhar experiências e saberes que, por certo, contribuirão para a qualidade 
educativas.
[grupo alvo] Comunidade educativa
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] a definir
[local] Europarque

ACÇÃO DE FORMAÇÃO » EKUI . 
A Metodologia e Estratégia de Alfabetização Inclusiva e Comunicação Universal , EKUI, representa uma 
metodologia de aprendizagem do alfabeto com material lúdico/didático inclusivo, com uma linguagem 
universal e acessível a toda a população (Cartões do alfabeto com Leitura em Braille, datilologia Língua 
Gestual Portuguesa – LGP e Alfabeto Fonético Internacional), para todas as crianças, desde o pré-es-
colar.
Pretende-se que com esta formação os/as docentes desenvolvam competências que os permitam 
conhecer e aplicar este método de alfabetização e assim incluir todos os alunos, dando-lhes ferramen-
tas práticas e úteis de alfabetização desde o ponto de vista gráfico (grafia convencional não serifada), 
táctil (Braille), visual (LGP) ou fonético.
[objetivo principal] Desenvolver competências específicas na área da Comunicação Acessível e 
alfabetização para todos.
[grupo alvo] Comunidade educativa do AE de Santa Maria da Feira
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
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EDUCAR EM ALIMENTAÇÃO CULINÁRIA SAUDÁVEL

JORNADAS DA EDUCAÇÃO DA CRIAÇÃO À ESTREIA

OFICINA DE IMPROVISAÇÃO GERAR’TE



[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] A definir
[local]  A definir

O TEATRO » DA CRIAÇÃO À ESTREIA 
Esta formação pretende dotar os participantes de ferramentas necessárias para explorar a expressão corporal em 
contexto de sala de aula. A formação será divida em 2 atos:1 “Construção de máscaras”; 2 Treino Corporal 
-Trabalho do ator/indivíduo. 
[objetivo principal] o ator/indivíduo deve conseguir conhecer e ultrapassar os seus limites, descobrir e reencontrar, 
abrindo caminho à espontaneidade criativa, dentro do rigor de uma estrutura adequada à disciplina do Teatro. 
Dotar os profissionais de novas competências, contribuindo para o sucesso escolar e a formação de gerações 
mais criativas.
[grupo alvo] Professores que se encontram a lecionar no concelho
[condições de participação] Com inscrição, limitado a 15 participantes
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] A definir
[local] Sede do Teatro Quadrilha, EB de Badoucos, Souto

OFICINA DE IMPROVISAÇÃO E CRIATIVIDADE MUSICAL 
Esta ação de formação pretende formar através de ações práticas e de processos inovadores de trabalhar a 
música. As experiências vivenciadas serão facilmente replicáveis a diferentes contextos e grupos, cruzando com 
outras disciplinas.
[objetivo principal] Refletir sobre o modo como a aprendizagem musical, enquanto processo transformativo das 
nossas próprias práticas, pode ser potenciado em contexto escolar e/ ou institucional. Dotar os profissionais de 
novas competências, contribuindo para o sucesso escolar e a formação de gerações mais criativas.
[grupo alvo] Professores que se encontram a lecionar no concelho
[condições de participação] Com inscrição, limitado a 15 participantes
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação e Divisão da Ação Social e Qualidade de Vida
[calendarização] a definir
[local] Sede da Orquestra Criativa | EB da Carvalhosa, Arrifana

PROJETO GERAR’TE » Apoio a projetos Educativos 
O projeto Gerar’te promove o desenvolvimento desportivo associativo e cultural, é um projeto de cooperação com 
os Clubes, Associações e equipamentos Municipais no sentido de dar a conhecer aos alunos do concelho quais 
as ofertas de formação e capacitação existentes- Facilitador Associativo e Cultural. 
[objetivo principal] Contribuir para o aumento a prática desportiva e participação nas propostas associativas e 
culturais do nosso concelho. Mediador e facilitador de oportunidades para os alunos do nosso concelho.
[grupo alvo] Comunidade escolar
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal/ Associações e Equipamentos do concelho
[serviço responsável] Divisão de Educação 
[calendarização] Ao longo ano letivo
[local] A definir
[observações] Adaptamos esta cooperação consoante as necessidades, interesses e disponibilidade de cada 
Clube/ Associação e Equipamentos Municipais.

PROJETO COOPCLUBE » Facilitador desportivo 
Projeto Coopclube promove o desenvolvimento desportivo/associativo, é um projeto de cooperação com os 
Clubes, no sentido de dar a conhecer aos alunos do concelho quais as ofertas de formação e capacitação 
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existentes.
[objetivo principal] Contribuir para o aumento a prática desportiva do nosso concelho. Mediador e facilitador de 
oportunidades para os alunos do nosso concelho.
[grupo alvo] Comunidade escolar
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal/ Clubes e Associações do concelho
[serviço responsável] Divisão de Educação 
[calendarização] ao longo ano letivo
[local] a definir
[observações] Adaptamos esta cooperação consoante as necessidades, interesses e disponibilidade de cada 
Clube/ Associação.

COLOR ADD | BIBLIOTECAS ESCOLARES
O código ColorADD é um Sistema de Identificação de Cores para Daltónicos. É uma ferramenta que procura garan-
tir a plena integração de um público daltónico sempre que a Cor é fator determinante na comunicação e na apren-
dizagem. De acordo com a CDU – Classificação Decimal Universal, recomendação da UNESCO para as bibliote-
cas escolares, cada classe deverá ser identificada por um número e uma cor.
[objetivo principal] Realizar ações de sensibilização e divulgação na biblioteca escolar piloto. Apoiar a adaptação de 
todas as bibliotecas interessadas.
[grupo alvo] Professores(as) Bibliotecárias do 1º CEB
[condições de participação] com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal / Color ADD 
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Bibliotecas escolares

BANCO DE MANUAIS ESCOLARES USADOS
Grande parte das nossas famílias vive com grandes dificuldades económicas, dificultando o acesso dos seus 
educandos ao mínimo de condições de educação e consequentemente o aumento do abandono escolar. Neste 
âmbito, todos os anos, o Município de Santa Maria da Feira, em parceria com o Centro Coordenador da FapFeira, 
realiza uma campanha de recolha de manuais escolares usados de todos os níveis de ensino e de material escolar, 
potenciando a sua reutilização e a igualdade de oportunidades para todos os alunos.
[objetivo principal] Com esta iniciativa, pretende-se minimizar os efeitos da atual conjuntura socioeconómica, 
combater o abandono escolar e proporcionar os mínimos de condições a todos os alunos.
[grupo alvo] Alunos de todos os níveis de ensino (desde o 1º CEB ao secundário). 
[condições de participação] Não aplicável
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal e FapFeira.
[serviço responsável] Divisão da Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] CCAP

JOVEM MUNDIS
O Além Feira é um projeto com o objetivo de identificar jovens que realizam experiências de educação e/ou 
formação fora do território português, atribuindo-lhes o título de Jovens Embaixadores Feirenses. Este projeto 
pretende impulsionar e capacitar os/as jovens para o estabelecimento de relações internacionais, de carácter 
formal e/ou informal. 
[objetivo principal] 
[grupo alvo] Jovens entre os 18 e os 30 anos, residente e/ou estudante no concelho de Santa Maria da Feira que 
realiza uma experiência de educação e/ou formação fora do território português, nomeadamente nos programas 
Erasmus e Leonardo da Vinci.
[condições de participação] sujeito a inscrição
[custo de participação] Gratuito
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[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Gabinete Juventude
[calendarização] ao longo ano letivo
[local] a definir

APOIO A PROJETOS E ATIVIDADES
A autarquia tendo em conta o interesse, inovação e envolvimento da escola e da comunidade no dá um conjunto 
de apoios logísticos para o desenvolvimento de projetos, ações e iniciativas dos estabelecimentos de ensino da 
rede pública, bem como das Associações de Pais, Comissões de Pais, Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, Associações de Estudantes, grupos de alunos, etc.
[objetivo principal] Apoiar projetos, ações e iniciativas com carácter inovador e com a envolvência de toda a
comunidade.
[grupo alvo] Professores, Educadores, alunos, pais e toda a comunidade.
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Não aplicável
[observações] O pedido terá que ser realizado com antecedência de 1 mês à atividade/ projeto, por escrito. 

ESTÁGIOS CURRICULARES
Todos os anos letivos, o Município de Santa Maria da Feira acolhe estágios curriculares de todos os níveis de 
ensino. Para tal, deve ser remetido para o Município um pedido de estágio, onde deverá ser mencionada a identifi-
cação dos alunos, a área de formação e os plano de estágio. Posteriormente, os pedidos serão analisados e será 
dada uma resposta aos Estabelecimentos de Ensino.
[objetivo principal] Dar oportunidade dos nossos jovens colocarem em prática os conhecimentos adquiridos ao 
longo do seu percurso académico.
[grupo alvo] Alunos de qualquer nível de ensino
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Todas as solicitações de estágio devem ser remetidas para o Município até ao final de Fevereiro
[local] A definir
PRÁTICAS SEGURAS EM SALAS DE REFEIÇÃO
No seguimento da implementação do manual de procedimentos para as salas de refeição pretende-se dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido, até à data, continuando a promover ações de formação, nas diferentes 
pausas letivas, para todas as funcionárias afetas ao serviço de refeições.
As temáticas a desenvolver, em cada um dos momentos, serão definidas de acordo com as necessidades verifica-
das aquando das visitas aos refeitórios escolares. 
[objetivo principal] Promover uma melhoria contínua do serviço prestado, capacitando as funcionárias ao serviço 
nas salas de refeição, para os cuidados a ter, nos diferentes momentos do serviço.
[grupo alvo] Pessoal não docente
[condições de participação] Com inscrição
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Escolas

TONELADAS DE AJUDA, CAMPANHA DE RECOLHA DE RESÍDUOS DE EMBALAGEM COM FIM 
SOLIDÁRIO
Esta atividade está orientada para a promoção da política dos 3R’s, junto da comunidade escolar. Paralelamente, 
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pretende-se aumentar as quantidades de materiais recicláveis recolhidos junto destas entidades. O Programa 
Integrado contempla ação de sensibilização nas escolas envolvidas, visitas às instalações da Suldouro, apoio na 
dinamização de tertúlias e participação num concurso solidário de recolha de material reciclável (contentor amarelo- 
embalagens de plástico, metal, cartão para alimentos líquidos; contentor azul - papel e embalagens de cartão). Por 
tonelada de material entregue, as escolas receberão um prémio monetário que deverá ser usado no apoio a uma 
causa social devidamente identificada.
As informações e calendarizações das ações de sensibilização, visitas à Suldouro e concurso solidário, serão 
dadas e efetuadas junto das escolas após a devida inscrição. O evento da entrega de prémios a todas as escolas 
participantes será realizado durante o mês de julho’19.
[objetivo principal] Incentivar e sensibilizar os alunos, professores e indiretamente, a comunidade geral, para a 
correta deposição seletiva dos resíduos de embalagem, de modo a, permitir o correto tratamento e valorização, 
para a redução da produção de resíduos indiferenciados no universo escolar e em casa; para a importância do uso 
da política dos 3R’s; e aproximar a escola da comunidade, promovendo o exercício de uma cidadania ativa.
[grupo alvo] Alunos, professores e auxiliares dos Jardins de Infância, Ensino Básico e Ensino Secundário 
[condições de participação] É necessário o preenchimento da ficha de inscrição. A Suldouro assegura os meios 
para a deposição dos recicláveis, como também a sua recolha. 
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Suldouro S.A. e Câmara Municipal
[serviço responsável] Suldouro S.A.
[calendarização] Durante o ano letivo.
[local] Estabelecimento de ensino inscrito, instalações da Suldouro.

HORA GOURMET
Nesta atividade de enriquecimento alimentar a cozinha do zoo passa para as mãos dos visitantes que irão preparar 
alguns pratos especiais para as aves. As pinhas tropicais e as maçãs recheadas são alguns dos petiscos a confe-
cionar, sendo que ainda haverá tempo para acompanhar a distribuição destas deliciosas iguarias.
[objetivo principal] Incentivar o gosto e interesse pelo mundo animal em geral e em particular pelas aves; Dar a 
conhecer o que é enriquecimento alimentar; Dar a conhecer o tipo de alimentação comum de alguns grupos de 
aves; Sensibilizar os participantes sobre a importância de se fornecer às aves o alimento de uma forma que lhes 
permita recriar o seu comportamento alimentar natural; Incentivar a observação in loco de comportamentos naturais 
de algumas espécies.
[grupo alvo] Todos os ciclos de escolaridade
[condições de participação] Marcação prévia. Número mínimo de participantes: 10 e no máximo: 60, desde que 
devidamente divididos em grupos mais pequenos.
[custo de participação] Mediante consulta
[entidade promotora] Zoo de Lourosa
[serviço responsável] Zoo de Lourosa
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Zoo de Lourosa

AVIPAPER
Desafiamos-te a percorrer o Zoo assumindo a pele e um explorador, e descobrir as respostas sobre o parque e os 
seus habitantes. A astúcia e a perspicácia são elementos-chave para ser bem-sucedido. Prepara a tua equipa e 
1, 2, 3, …vamos começar! 
[objetivo principal] Fomentar o interesse pelas aves e os seus problemas de conservação; Sensibilizar e conscien-
cializar para a importância da conservação da natureza.
Incentivar a leitura das placas informativas e consequente interiorização de algumas informações sobre as espécies 
do Zoo; estimular a observação de comportamentos naturais das aves.
[grupo alvo] Recomendado para todas as idades » ciclos de escolaridade, exceto Pré-escolar 
[condições de participação] Marcação Prévia; Número mínimo de participantes: 10 e no máximo: 60 (desde que 
devidamente divididos em grupos mais pequenos). 
[custo de participação] Mediante consulta
[entidade promotora] Zoo de Lourosa
[serviço responsável] Zoo de Lourosa
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[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Zoo de Lourosa

VISITA GUIADA AO ZOO
Percorrer os trilhos do Zoo constitui um dos pontos altos da visita e para isso nada melhor do que usufruir da 
companhia de um monitor do Zoo. Ele é a pessoa indicada para dar a conhecer as aves do parque, contar as mais 
recentes novidades e dar resposta a todas as curiosidades sobre este espaço único. 
[objetivo principal]
[grupo alvo] Todos os ciclos de escolaridade
[condições de participação] Marcação Prévia; Número mínimo de participantes: 10 e no máximo: 30 
[custo de participação] Mediante consulta
[entidade promotora] Zoo de Lourosa
[serviço responsável] Zoo de Lourosa
[calendarização] Ao longo do ano letivo
[local] Zoo de Lourosa

VISITA ORIENTADA GERAL À EXPOSIÇÃO PERMANENTE
Popularmente apelidado de “Museu da Cortiça”, o Museu Santa Maria de Lamas constitui um caso particular na 
história da museografia portuguesa do século XX. Um acervo singular, recuperado e reorganizado a partir de 2004, 
que exibe perante o seu público coleções de Arte Sacra, Estatuária Portuguesa, Etnografia, Ciências Naturais, 
Escultura em Cortiça/aglomerado de Cortiça e Arqueologia industrial - maquinaria usada nos primórdios da 
Industria transformadora de Cortiça - que evidencia as potencialidades desta matéria-prima e reflete a identidade 
da comunidade local. Um espaço socialmente ativo, cultural e pedagogicamente relevante, pela evocação de 
histórias e estórias, contribuindo dessa forma para aprofundar e divulgar o conhecimento do património português.
[objetivo principal] Formação cívica face ao património artístico; sensibilização para as diversas manifestações 
artísticas formando novos públicos para os museus e cultura e aproximação mais fácil e lúdica às diversas 
coleções do Museu.
[grupo alvo] Geral (possibilidade de adaptação a todos os grupos)
[condições de participação] Marcação prévia obrigatória
[custo de participação] Adulto: 3 EUR, Seniores, estudantes, portadores de cartão-jovem: 2 EUR, gratuito para 
crianças com menos de 5 anos.
[entidade promotora] Museu de Santa Maria de Lamas
[serviço responsável] Serviço Educativo
[calendarização] Atividade desenvolvida diariamente entre 09:30h-12:30h/14h-17:30h 
[local] Museu de Santa Maria de Lamas

PARA ONDE FORAM AS ROUPAS DO SOBREIRO?! [consultar pag. 28]
CORTIÇA: DO MONTADO PARA O MUNDO [consultar pag. 60 

A MINHA FAMÍLIA VAI AO MUSEU! E A TUA?!
Num domingo por mês, lançamos um convite especial para as famílias: visitar o Museu e participar nas diferentes 
atividades educativas que promovemos ao longo do ano…
[objetivo principal] Formação cívica face ao património artístico; sensibilização para as diversas manifestações 
artísticas formando novos públicos para os museus e cultura e aproximação mais fácil e lúdica às diversas 
coleções do Museu.
[grupo alvo] famílias (possibilidade de adaptação a qualquer grupo)
[condições de participação] Marcação prévia obrigatória
[custo de participação] 3
[entidade promotora] Museu de Santa Maria de Lamas
[serviço responsável] Serviço Educativo
[calendarização] Atividade desenvolvida um domingo por mês entre as 15h-17h.
[local] Museu de Santa Maria de Lamas
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O MUSEU VAI TER CONTIGO
O Museu vai ter contigo tem como objetivo levar atividades do Serviço Educativo junto de diferentes públicos 
integrados em instituições (que não apresentam meios para se deslocar ao Museu), e assim proporcionar momen-
tos lúdico-pedagógicos enriquecedores.
[objetivo principal] Formação cívica face ao património artístico; sensibilização para as diversas manifestações 
artísticas formando novos públicos para os museus e cultura e aproximação mais fácil e lúdica às diversas 
coleções do Museu.
[grupo alvo] Comunidade em geral
[condições de participação] Marcação prévia obrigatória
[custo de participação] 3  (mais taxa de deslocação, valor sob consulta)
[entidade promotora] Museu de Santa Maria de Lamas
[serviço responsável] Serviço Educativo
[calendarização] Atividade desenvolvida diariamente entre 10h às 12h ou 15h às 17h no horário solicitado.
[local] Entidades que solicitem o serviço. Atividade desenvolvida diariamente

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO NO MUSEU
As Jornadas Europeias do Património (JEP) são uma iniciativa anula do Conselho da Europa e da União Europeia 
e têm como principal objetivo a sensibilização dos cidadãos para a importância da proteção do Património. Aprove-
ite a ocasião para visitar gratuitamente o museu de Santa Maria de Lamas. Celebre connosco as Jornadas Europe-
ias do Património!
[objetivo principal] Formação cívica face ao património artístico; sensibilização para as diversas manifestações 
artísticas formando novos públicos para os museus e cultura e aproximação mais fácil e lúdica às diversas 
coleções do Museu.
[grupo alvo] Comunidade em geral
[condições de participação] Marcação prévia para visitas orientadas
[custo de participação] gratuito
[entidade promotora] Museu de Santa Maria de Lamas
[serviço responsável] Serviço Educativo
[calendarização] Atividade desenvolvida diariamente entre 10h às 12h ou 15h às 17h no horário solicitado.
[local] Museu de Santa Maria de Lamas

ATIVIDADES TEMPORÁRIAS
Setembro » Descobrir as regiões a partir das coleções| visita/jogo/oficina | 17 a 28 de Setembro
Jornadas Europeias do Património | 28, 29 e 30 de setembro
Outubro » Músicos de Bremen – teatro de sombras e oficina de expressão plástica | 01 a 31 de Outubro
Noite de Halloween no Museu| 31 de outubro
Novembro » Bazar de Natal | 02 de Novembro a 6 de Janeiro de 2019
S. Martinho: o santo do Outono que traz o Verão – história e Oficina de expressão plástica | 2 a 11 de Novembro
Investigar e descobrir a floresta autóctone no Museu – visita e oficina de expressão plástica | 5 a 30 de novembro
Dezembro » Natal no Museu - hora de conto, visitas dramatizadas, teatro de sombras e oficinas de expressão 
plástica | 5 de 30 novembro
Janeiro » São Sebastião: o voto- a identidade – a arte – visita orientada ao núcleo temático | Janeiro
Fogaça ou Fogaceiras?!- visita e oficina de expressão plástica | 02 a 31 de Janeiro
“A minha família vai ao museu! E a tua?!”- especial festa das fogaceiras | 13 de janeiro
Fevereiro » Para nossa amizade nunca esquecer, no Museu, um lenço dos namorados vamos fazer! – visita e 
oficina de expressão plástica | 18 de fevereiro a 04 de Março.
“A minha família vai ao museu! E a tua?!”- Para nossa amizade nunca esquecer, no Museu, um lenço dos namora-
dos vamos fazer!- oficina de expressão plástica | 10 de fevereiro
Carnaval no Museu – visita e oficina de expressão plástica “ Máscaras Venezianas” | 18 de fevereiro a 04 de março
Março » Um presente especial para o Pai!- visita e oficina de expressão plástica | 1 e 19 de Março
A minha família vai ao Museu! E a tua?! – Especial Dia do Pai – oficina de expressão plástica | 10 de Março
Celebre o dia da Mulher de forma diferente e visite o Museu! | 08 de março
Abril » Páscoa no Museu – Vem divertir-te aprendendo connosco! | 8 a 18 de Abril
A minha família vai ao Museu! E a tua?! - Especial Páscoa – A galinha medrosa - Hora do conto e oficina de 

72



ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
RODOVIÁRIA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

MUSEU DO PAPEL
TERRAS DE SANTA MARIA

MUSEU SANTA MARIA DE LAMAS

ZOO DE LOUROSA MUSEU CONVENTO DOS LÓIOS



expressão plástica
Uma visita… movimentada | - Visita e expressão plástica | 1 a 30 de Abril (excepto feriados)
Comemoração do dia Internacional dos Monumentos e Sítios | 18 de Abril
Um presente especial para a mãe – visita e oficina de expressão plástica | 26 de Abril a 04 de Maio
A minha família vai ao Museu! E a tua?!- um presente especial para a mãe! – oficina de expressão plástica | 28 de 
abril
Maio » Comemoração do Dia Internacional dos Museus | 18 de maio
Junho » Festas populares: os santos da casa – visita e oficina de expressão plástica | 01 a 28 de Junho
Julho » Um presente para os avós! – oficina de expressão plástica | 02 a 25 de Julho
A caminho da Viagem Medieval no Museu – oficinas | 01 a 31 de julho
Agosto » “Pequenos Artistas”- área temática dinamizada pelo Museu de Sta. Maria de Lamas na Viagem Medieval 
| 1 a 12 de agosto.
[objetivo principal] Formação cívica face ao património artístico; sensibilização para as diversas manifestações 
artísticas formando novos públicos para os museus e cultura e aproximação mais fácil e lúdica às diversas 
coleções do Museu.
[grupo alvo] Comunidade em geral
[condições de participação] Marcação prévia obrigatória
[custo de participação] Sob consulta
[entidade promotora] Museu de Santa Maria de Lamas
[serviço responsável] Serviço Educativo
[calendarização] Mensal
[local] Museu de Santa Maria de Lamas

CIDADE AMIGA DAS CRIANÇAS 
O Programa Cidades Amigas das Crianças foi relançado em Portugal, em Portugal em 2015 pela UNICEF e 
preconiza o desenvolvimento e a adoção de uma política coordenada para a infância e adolescência. A partici-
pação das crianças na vida da comunidade, um marco distintivo deste programa, é um elemento essencial para o 
exercício da cidadania e para o desenvolvimento de um sentimento de pertença. Para que essa participação seja 
efetiva, e não meramente ocasional e, por vezes, mesmo decorativa, é necessário que sejam criadas oportuni-
dades de envolvimento cívico que permitam aos mais jovens expressar os seus pontos de vista e dar o seu contrib-
uto para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade.                                                                  
[objetivo principal] Potenciar a articulação entre todos os sectores municipais (educação, habitação, cultura, lazer 
e tempos livres) e o estabelecimento de parcerias com instituições e entidades da comunidade que trabalham com 
e para as crianças (escolas, hospitais, centros de saúde, museus, tribunais, empresas); Educar para a cidadania.
[grupo alvo] comunidade em geral
[condições de participação] Não aplicável 
[custo de participação] Gratuito
[entidade promotora] Câmara Municipal 
[serviço responsável] Divisão de Educação
[calendarização] Ao longo do ano letivo

VIAGEM MEDIEVAL» PEQUENOS GUERREIROS [consultar pag. 19]
REINVENTAR O TRAJE DAS FOGACEIRAS» CONCURSO [consultar pag. 20]
FEIRA DAS PROFISSÕES [consultar pag. 51]
PRÉMIO ROTARY MELHORES ALUNOS [consultar pag. 52]
IMAGINARIUS PARTICIPA [consultar pag. 54]
APRENDIZAGEM E MOBILIDADE - SERVIÇO VOLUNTÁRIO EUROPEU (SVE) [consultar pag. 54]
LIVRO HUMANO VAI Á ESCOLA [consultar pag. 56]
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Museu Convento dos Lóios
Praça Dr. Guilherme Alves Moreira

Santa Maria da Feira

Tel 256 331 770 

email: museuconventodosloios@cm-feira.pt

www.visitfeira.pt

FAPAS - Fundo para a Protecção dos 
Animais Selvagens
Rua Alexandre Herculano, 371 4ºdto

4000-055 Porto 

Tel | Fax 222 002 472 

email: fapas@fapas.pt

www.fapas.pt








