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Nota Introdutória 
 

Ciente de que a educação é determinante no desenvolvimento do concelho e 

que pode acontecer tanto na escola como fora dela, o Município de Alcobaça 

apresenta um Plano de Atividades Educativas para o ano letivo 2014/2015 que 

assenta i) na articulação entre todas as instituições educativas e sociais do 

concelho; ii) na promoção de experiências enriquecedoras, em contextos 

formais e não formais, de forma a contribuir para o sucesso educativo; III) na 

formação de crianças e jovens, com vista à resolução de problemas sócio 

afetivos, educativos e ambientais. 

O presente documento tem o propósito de fomentar a partilha de informações 

sobre as ações que o Município propõe realizar com as escolas, abrindo a 

possibilidade de integrar outras propostas que venham a ser sugeridas pelos 

agentes educativos. Essas ações assentam nos seguintes domínios: 

 

1. Qualidade dos Sistemas de Educação 
 

• Equipamentos escolares; 

• Equipamentos informáticos;  

• Transportes;  

• Refeições 

 

2. Sucesso Educativo 
 

2.1. Sessões Formativas – Projeto Rumo - Encarregados de 
Educação/outros agentes educativos 

• "Posso ajudar o meu filho a estudar?" - Competências parentais e 

psicopedagógicas; 

 

• "Não sei o que se passa com o meu filho" - Dificuldades de leitura 

e escrita; 

 

• “Irrequietos” – Hiperatividade e défice de atenção – estratégias 

pedagógicas e parentais. 
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2.2. Sessões em contexto escolar – Projeto Rumo - Alunos 

• Histórias com sentido: 
a) Bullying e Cyberbullying; 
b) Ansiedade e medos; 
c) Emoções e sentimentos. 

 
• Aplicações do Microsoft Office. 

 
 

2.3. Promoção do livro e da leitura 

• Leituras de palmo e meio; 

• Arca de Histórias; 

• “A Biblioteca é uma casa onde cabe toda a Gente”; 

• As Histórias vão à escola 
• BiblioExpõe (Exposição mensal na Biblioteca Municipal); 

• Sábados com Imaginação; 

• Férias Divertidas são na Biblioteca Municipal de Alcobaça; 

• Oficinas de Expressão Plástica. 

 

2.4. Rede de Bibliotecas Escolares - RBCA 

• Iniciativas e eventos culturais relacionados com projetos e 

parcerias, nacionais ou locais, com o tema aglutinador Ciência, no 

âmbito do projeto Ano da Ciência, proposto pela Universidade de 

Coimbra. 

 

3. Cidadania e desenvolvimento pessoal e social 
 

3.1.  Comemorações 

• Dia Municipal da Educação, 11 de janeiro. Comemorações a 

cargo das Associações de Estudantes das Escolas 

Secundárias do Concelho de Alcobaça e Município. 
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3.2. Educação para a cidadania / Prevenção do risco em contexto 
escolar e abandono escolar 

3.2.1. Sessões formativas em contexto escolar – Projeto Rumo - 
Alunos 

• Violência no namoro: depois do não, pára; 

• Novas dependências e relações interpessoais: Eu Etiqueta  

• Despertador; 

• Sexualidade: esta cena dava um filme; 

• Espontaneidade e equilíbrio; 

• Bullying – as palavras também magoam; 

• Gestão de conflitos: fight club; 

• Comportamentos alimentares; 

 
3.2.2. Projetos 

• Projeto Romá – projeto de apoio à integração da comunidade 

de etnia cigana; 

 

• Projeto “Nós propomos! Cidadania, sustentabilidade e 

Inovação na Educação Geográfica” (Parceria entre o 

Município de Alcobaça, grupo disciplinar de Geografia dos 

Agrupamentos de Escolas e Externato Cooperativo da 

Benedita, ADEPA, Universidade Lusófona e Eri Portugal). 

 

3.3. Educação para a Saúde 

3.3.1. Sessões formativas em contexto escolar – Projeto Rumo - 
Alunos 

• À mesa com saúde. 

• Alimentação saudável na infância; 

 
3.3.2. Projetos e programas 

• Projeto “EcoEscovinha”; 

• Projeto “Dia do Desporto no Estádio Municipal”; 

• Programa “Regime de fruta escolar; 

• Projeto Heróis da fruta – lanche escolar saudável. 
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3.4. Educação ambiental 

3.4.1. Sessões formativas em contexto escolar – Projeto Rumo - 
Alunos 

• Educação ambiental nas escolas; 

• À descoberta do litoral; 

• A Veterinária municipal na escola; 

• Medidas de Cidadania – Parceria com a SUMA; 

• Disposto a tolerar – Parecia com a SUMA; 

• Agricultores com ciência; 

 
3.4.2. Projetos 

• Projeto COASTWATCH - G.E.O.T.A.  ; 

• Projeto Eco-Escolas, Bandeira Verde –A.B.A.E.; 

• Programa Eco-Valor - ValorSul; 

• Concurso Saca-Rolhas; 

• Ciência Viva no Verão - Biologia no Verão; 

• Bandeira Azul – A.B.A.E. 

 
3.4.3. Comemorações de dias temáticos 

• Dia da floresta autóctone / Dia Mundial da Ciência; 

• Dia nacional do mar; 

• Semana europeia de prevenção de resíduos; 

• Dia mundial das zonas húmidas; 

• Dia mundial da agricultura e da árvore; 

• Dia mundial da terra e do livro infantil; 

• Dia nacional de conservação da natureza; 

• Ciclo de Cinema Eco – sessões comemorativas do Dia da 

Criança, Dia Mundial do Ambiente e Dia Mundial dos Oceanos 

– incluído no Books & Movies. 
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3.5. Educação para a arte, cultura, ciência e tecnologia 

• Festival Books & Movies 2015 - Pretende contribuir para a 

afirmação da cidade de Alcobaça como espaço cultural, 

promotor da arte literária e do vídeo. 

• Espetáculos de teatro, dança, música para crianças 

(Artemrede); 

• Projeto “Alcobaça, os Museus e a Escola” - visitas educativas, 

oficinas pedagógicas e jogos lúdicos no Museu do Vinho e 

Museu Raul da Bernarda ou nas escolas; 

• O teatro vai à escola – representações em contexto escolar 

(Artemrede); 

• Projeto com arte – projeto direcionado para os alunos do 

ensino secundário, que pretende descobrir nas diferentes 

vertentes artísticas (dança, música, representação…) novos 

talentos; 

• Projeto História ao Vivo – representações teatrais alusivas à 

outorga dos forais por D. Manuel I, pelos alunos dos 

Agrupamentos de escolas e Externato Cooperativo da 

Benedita, inseridas nas comemorações dos 500 anos dos 

forais de alcobaça (parceria entre o Município de Alcobaça, 

Mosteiro de alcobaça, Juntas de Freguesia e grupo disciplinar 

de História dos Agrupamentos de Escolas e Externato 

Cooperativo da Benedita); 

• Ano da Ciência (promoção da ciência junto do público em 

geral e das comunidades escolares em particular, na região 

de Alcobaça, através da divulgação das atividades de ensino 

e de investigação da Faculdade de Ciência e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra. Parceria entre o Município de 

Alcobaça, Universidade de Coimbra, União de Freguesias de 

Alcobaça e Vestiaria e Caixa Agrícola de Alcobaça) 
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3.6. Formação encarregados de educação / Outros agentes 
educativos – Projeto RUMO - adultos 

3.6.1. Ações de formação / workshops 

• Aplicações do Microsoft Office  

• Web 2.0 

• Estratégias de promoção e animação do livro e da leitura  – 

“Um, dois, três… uma colher de cada vez”; 

• Violência no namoro: depois do não, pára; 

• Violência nas relações; 

• Novas dependências e ralações interpessoais: Eu Etiqueta; 

• Ambientes familiares: família & lda.; 

• Espontaneidade e Equilíbrio;  

• Gestão de conflitos: fight club; 

• Autonomia: larga-me a mão; 

• Autonomia: larga-me a mão – a entrada para o 1.º CEB; 

• Autonomia: larga-me a mão – a estranha escola dos crescidos 

(o 1.º ciclo); 

• Autonomia: larga-me a mão – a estranha escola dos crescidos 

(o 2.º ciclo); 

• Autonomia: larga-me a mão – a entrada no secundário; 

• Os Transparentes; 

• 1,99 – Um supermercado de palavras; 

• O tempo das redes: eu comunico, tu comunicas, ele 

comunica, nós não dialogamos; 

• Suicídio na adolescência; 

• Como abordar a perda e a morte com as crianças; 

• Nós e os animais de companhia; 

• Alimentação saudável na infância; 

• À mesa com saúde; 

• Hortoterapia e qualidade de vida. 
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3.6.2. Seminários 

• Educação para o Desenvolvimento Sustentável, 25 h00 – 

Julho; 

• Conversas com Ciência (CMA/UC) – 25h00 novembro a maio; 

• Rede de Bibliotecas do Concelho de Alcobaça (a confirmar). 

 



  

 
 
 

Anexos 
 

1. Descrições pormenorizadas dos projetos / atividades 
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a) Projeto RUMO – Alunos            

Sucesso Educativo      
Ação Palavras-chaves Destinatário Duração Inscrições / informações Execução 

Histórias com sentido: 
Bullying e Cyberbullying Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração. Alunos do 1., 2. CEB 60 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 

Histórias com sentido: 
Ansiedade e medos Conflitos, emoções, equilíbrio Alunos do 1. CEB 60 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 
Histórias com sentido: 
Emoções e sentimentos Emoções, equilíbrio emocional Alunos do 1. CEB 60 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 
Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint Alunos do 1. 2. CEB 60 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 
 

Educação para a cidadania / Prevenção do risco em contexto escolar e abandono escolar 

Violência no namoro: depois 
do não, pára 

Violência, namoro, adolescência, diálogo, 
comportamentos de risco, conflitos, prevenção. 

Alunos 3. CEB e 
secundário 

90 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 
Novas dependências e 
relações interpessoais: Eu 
Etiqueta 

Drogas, adições, toxicodependência, adolescência, 
comportamentos de risco, prevenção. Alunos 3. CEB e 

secundário 
90 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Despertador Motivação, inteligência emocional, automotivação, 
empreendedorismo 

Alunos 3. CEB e 
secundário 

150 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 
Sexualidade: esta cena dava 
um filme 

Sexualidade, comportamentos de risco, prevenção. Alunos 3. CEB e 
secundário 

90 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Espontaneidade e equilíbrio Emoções, conflitos, espontaneidade, equilíbrio Todos os ciclos, 
incluindo J.I. 

120 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 
Bullying – as palavras 
também magoam 

Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração. Alunos 2., 3. CEB e 
Secundário 

90 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Gestão de conflitos: fight club Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração. Alunos 3. CEB e 
Secundário 

90 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Comportamentos alimentares Anorexia, bulimia, comportamentos de risco. Alunos 3. CEB e 
Secundário 

90 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 
 

 

Educação para a saúde 

No refeitório com saúde Alimentação saudável, comportamentos alimentares, 
roda dos alimentos 

Alunos do 1. CEB e  
J.I. 

120 m joana.marques@cm-alcobaca.pt / 262580879 Ao longo do ano 

À mesa com saúde Hábitos alimentares saudáveis, refeições saudáveis Todos os níveis de 
ensino 

90 m joana.marques@cm-alcobaca.pt / 262580879 Ao longo do ano 
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Educação para os Museus 

Alcobaça, os museus e as 
escolas 

Património, arte, cerâmica, identificação Alunos do 1. CEB 120 m alberto.guerreiro@cm-alcobaca.pt / 968 497 
832 

Ao longo do ano 

 

Educação ambiental 

Ação Palavras-chaves Destinatário Duração Inscrições / informações Execução 

Educação Ambiental nas 
escolas Água, energia, floresta e biodiversidade. Pré-escolar, 1. 2. CEB 120 m sabina.alves@cm-alcobaca.pt  Ao longo do ano 

À descoberta do litoral Educação ambiental, praias, litoral Alunos do 3. e 4. anos 
do 1. Ciclo e 2. CEB 240 m sabina.alves@cm-alcobaca.pt Ao longo do ano 

Património Autóctone local: 
da floresta à fruta 

Património florestal e frutícola, características das 
árvores e dos frutos: sabor, aroma e cor Alunos 1. CEB 240 m sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt  Ao longo do ano 

A veterinária municipal na 
escola 

Animais de companhia, Animais de produção, bem-
estar e saúde animal, veterinário (saúde pública) Alunos 1. CEB 60 m alzira.antonio@cm-alcobaca.pt / 262580879 Ao longo do ano 

Medidas de cidadania Regras de urbanidade, cidadania ativa Pré-escolar 45 m tania.pereira@suma.pt / 964180661 (SUMA) Novembro 2014 

Disposto a tolerar Resíduos, acondicionamento, cidadania ativa, 
urbanidade Alunos 1. CEB 45 m tania.pereira@suma.pt / 964180661 (SUMA) Novembro 2014 
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b) Projeto RUMO – Encarregados de Educação / Outros Agentes Educativos 
 
Literacias 

Ação Palavras-chaves Destinatário Duração Inscrições / informações Execução 

Windows e Aplicações do 
Microsoft Office Windows, Word, Excel, PowerPoint Adultos 60 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 

Web 2.0 FaceBook, blogue, youtube Adultos 60 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 
Um, dois, três… uma colher 
de cada vez 

Promoção da leitura Adultos 60 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 
 

Educação para a cidadania 
Posso ajudar o meu educando  
a estudar 

Insucesso, métodos de estudo, comportamentos, 
equilíbrio.  Adultos 120 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 

Não sei o que se passa com o 
meu filho 

Dificuldades específicas de aprendizagem, 
competências leitura, escrita e cálculo Adultos 120 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 

Irrequietos Comportamentos, Hiperatividade, défice de atenção Adultos 120 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 
 

Educação para a cidadania / Prevenção do risco em contexto escolar e abandono escolar 
Violência no namoro: depois 
do não, pára 

Violência, namoro, adolescência, diálogo, 
comportamentos de risco, conflitos, prevenção. Adultos 90 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Novas dependências e 
relações interpessoais: Eu 
Etiqueta 

Drogas, adições, toxicodependência, adolescência, 
comportamentos de risco, prevenção. Adultos 90 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Ambientes familiares: família 
& lda. 

Infância, pré-adolescência, adolescência, 
comportamentos de risco, prevenção, família Adultos 150 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Espontaneidade e Equilíbrio Emoções, conflitos, espontaneidade, equilíbrio Adultos 120 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 
Gestão de Conflitos: fight 
club 

Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração Adultos 90 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Autonomia: larga-me a mão Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração, 
escola, família Adultos 150 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Autonomia: larga-me a mão – 
entrada para o 1. CEB 

Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração, 
escola, família Adultos 150 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Autonomia: larga-me a mão – 
a estranha escola dos 
crescidos (o 1. Ciclo) 

Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração, 
escola, família Adultos 150 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Autonomia: larga-me a mão – 
a estranha escola dos 
crescidos (o 2. Ciclo) 

Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração, 
escola, família, comportamentos de risco Adultos 150 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 
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Educação para a cidadania / Prevenção do risco em contexto escolar e abandono escolar (continuação) 

Ação Palavras-chaves Destinatário Duração Informações / inscrições Execução 

Autonomia: larga-me a mão – 
a entrada no secundário 

Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração, 
escola, família, comportamentos de risco Adultos 150 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Os transparentes Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração, 
escola, família, hiperatividade Adultos 150 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

1,99 – um supermercado de 
palavras 

Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração, 
escola, família, comunicação Adultos 150 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

O tempo das redes: eu 
comunico, ele comunica, nós 
não dialogamos  

Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração, 
escola, família, comunicação Adultos 150 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Suicídio na adolescência 
Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração, 
escola, família, comportamentos de risco, suicídio, 
adolescência  

Adultos 150 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Como abordar a perda e a 
morte com as crianças 

Conflitos, emoções, inteligência emocional, abstração, 
escola, família, morte, luto  Adultos 150 m centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

 
Educação Ambiental / Saúde 
Nós e os animais de 
companhia 

Animais de companhia, cuidados, bem-estar animal, 
higiene, saúde, adoção animal, abandono, legislação Adultos 60 m alzira.antonio@cm-alcobaca.pt / 262580879 Ao longo do ano 

Alimentação saudável na 
infância 

Hábitos alimentares saudáveis, obesidade infantil, 
crescimento da criança Adultos 90 m joana.marques@cm-alcobaca.pt / 262580879 Ao longo do ano 

À mesa com saúde Hábitos alimentares saudáveis, refeições saudáveis Adultos 90 m joana.marques@cm-alcobaca.pt / 262580879 Ao longo do ano 
Hortoterapia e qualidade de 
vida 

Depressão, Ansiedade, Emoções, Ocupação, Horta Adultos 90 m elia.pimenta@cm-alcobaca.pt / 262580879 Ao longo do ano 
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c) Projetos 
 

Promoção da Leitura 

Ação Palavras-chaves Destinatário Duração Informações / inscrições Execução 

Arca de histórias Promoção da leitura, promoção do livro, criatividade, 
valores éticos, cidadania A partir dos 4 anos 60 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 

A biblioteca é uma casa onde 
cabe toda a gente 

Promoção da leitura, promoção do livro, criatividade, 
valores éticos, cidadania 

Jardim de infância e 
1. CEB 

60 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 

As Histórias vão à escola Promoção da leitura, promoção do livro, criatividade, 
valores éticos, cidadania 

Jardim de infância e 
1. CEB 

60 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 

Sábados com imaginação Promoção da leitura, promoção do livro, criatividade, 
valores éticos, cidadania A partir dos 4 anos 60 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 

Férias divertidas são na 
biblioteca 

Promoção da leitura, promoção do livro, criatividade, 
valores éticos, cidadania A partir dos 8 anos --- bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 

Oficinas de expressão plástica Promoção da leitura, promoção do livro, criatividade, 
valores éticos, cidadania A partir 8 anos 60 m bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt / 262580880 Ao longo do ano 

 

Cidadania e desenvolvimento pessoal e social 
Romá Integração, Comunidade etnia cigana Comunidade cigana ----- centro.atendimento.jovens@gmail.com / 262580899 Ao longo do ano 

Nós Propomos Cidadania, sustentabilidade, inovação, educação Comunidade 
educativa 

----- ------- Ao longo do ano 
 

Educação e saúde 
EcoEscovinha Escovagem de dentes, reciclagem Alunos do 1. CEB 40 m sabina.alves@cm-alcobaca.pt  Ao longo do ano 

Dia do desporto no estádio 
municipal Desporto, exercício físico, família Família ---- tiago.carvalho@cm-alcobaca.pt   

Regime de fruta escolar Fruta, alimentação, adoção de comportamentos 
saudáveis. Alunos do 1. CEB ----- joana.marques@cm-alcobaca.pt / 262580879 Ao longo do ano 

Heróis da fruta- lanche 
escolar saudável Obesidade infantil, alimentação saudável Jardim de Infância e 

1. CEB 
----- joana.marques@cm-alcobaca.pt / 262580879 Ao longo do ano 

 

Educação Ambiental  
Agricultores com Ciência 
(sessão formativa) 

Horta pedagógica, agricultura, experienciar o trabalho 
de campo – manusear ferramentas agrícolas  Alunos do 1. CEB ---- elia.pimenta@cm-alcobaca.pt / 262580879 Ao longo do ano 

Coastwatch Monitorização do litoral  Alunos do 2. CEB ---- sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt  Ao longo do ano 
Projeto Eco-escolas – 
Bandeira Verde  Alunos do 1. CEB ---- sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt  Ao longo do ano 

EcoValor Reciclagem, Resíduos Todos os níveis de 
Ensino 

---- sabina.alves@cm-alcobaca.pt  Ao longo do ano 

Concurso saca-rolhas Reciclagem, educação ambiental, sobreiro Alunos do 1. CEB ---- sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt  Ao longo do ano 
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