


PAG.  4

EDUCAÇÃO PARA 
A CULTURA

PAG.  7

EDUCAÇÃO PARA 
OS MUSEUS

PAG.  11

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

PAG.  16

EDUCAÇÃO PARA A 
SAÚDE E BEM-ESTAR

PAG.  18

EDUCAÇÃO PARA A 
LEITURA E LITERACIA

PAG.  20

EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA

PAG.  24

OUTRAS AÇÕES
E SERVIÇOS



3

EDITORIAL

O Plano de Atividades Educativas 2015-2016 é um instrumento ao dispor da comu-

nidade educativa, com o propósito de fomentar a partilha de informações sobre as

ações que o Município de Alcobaça pretende 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:

- educação para a cultura

- educação para os museus

- educação ambiental

- educação para a saúde e bem-estar

- educação para a leitura e literacia

- educação para a cidadania

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

pode acontecer tanto na escola como fora dela, o Município procura com este

plano i) manter uma articulação entre todas as instituições educativas e sociais do

concelho; ii) promover experiências enriquecedoras, em contextos formais e não

formais, de forma a contribuir para o sucesso educativo; iii) contribuir na formação

de crianças e jovens, com vista à resolução de problemas sócio afetivos, educativos

e ambientais.

"Desejo a toda a comunidade educativa um excelente ano letivo!"

INÊS SILVA - VEREADORA
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1. "JÚLIA RAMALHO: TAPEÇARIAS.
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA DE JÚLIA
RAMALHO"

Descrição: Visita guiada à exposição com
artista.
Destinatários: Ensino pré-escolar, ensino 
básico, ensino secundário e ensino tecnológico
Duração: 30 min.
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Calendarização: 12 de setembro a 8 de 
outubro
Preço: Gratuito 
Entidade Parceira: Júlia Ramalho
Para inscrições e informações adicionais: 
Alberto Guerreiro, 
alberto.guerreiro@cm-alcobaca.pt

2. "NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA CENTRAL
DA CONFLUÊNCIA DOS RIOS. EXPOSIÇÃO
PERMANENTE"

Descrição: Visita guiada à exposição.
Destinatários: Ensino pré-escolar, ensino 
básico, ensino secundário e ensino tecnológico
Duração: 30 min.
Local: Central da Confluência dos Rios
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Entidade Parceira: Fundação EDP
Para inscrições e informações adicionais:
Alberto Guerreiro, 
alberto.guerreiro@cm-alcobaca.pt

3. "ONDE PARA O TEU PRESENTE?"

Descrição: Projeto que, pelo segundo ano
consecutivo, dá a oportunidade aos alunos
para participarem nas decorações natalícias 
da cidade de Alcobaça através da decoração
criativa de "embrulhos". Os mesmos serão
colocados em diversos locais no centro 
histórico da cidade durante o período 
natalício para o apreço de todos os 
munícipes e visitantes.
Destinatários: Ensino pré-escolar, ensino 
básico e ensino secundário 
Duração: Setembro a janeiro
Local: Alcobaça
Calendarização: Setembro a janeiro
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Turismo, Cultura e Desporto, 
cultura@cm-alcobaca.pt

4. "FESTIVAL BOOKS & MOVIES"

Descrição: Festival que pretende proporcionar
um espaço para a partilha entre leitores,
autores, realizadores ou especialistas, 
professores ou alunos que, no contexto 
de ensino/aprendizagem atual, procurem
descobrir mais sobre a produção literária e
cinematográfica. A próxima edição deste 
evento terá lugar em outubro de 2016.
Contudo, conta-se com a participação de 
toda a comunidade escolar durante o ano

EDUCAÇÃO PARA A

CULTURA
O hábito da leitura de textos literários e não literários é um dos mais importantes
para o desenvolvimento do intelecto, sendo ainda o caminho mais curto para
adquirir conhecimento. Com a explosão tecnológica das últimas décadas, esse
hábito tem sido, de certa forma, relegado para segundo plano. Torna-se, por isso,
essencial inverter esta situação e voltar a inserir o hábito da leitura na vida das 
pessoas. A Biblioteca Municipal promove um conjunto de atividades com o intuito
de estimular e fomentar o gosto pelo livro e pela leitura, desde a primeira idade.

mailto:alberto.guerreiro@cm-alcobaca.pt
mailto:alberto.guerreiro@cm-alcobaca.pt
mailto:cultura@cm-alcobaca.pt
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letivo 2015/2016 para a elaboração de 
trabalhos para a exposição que integra 
este festival.
Destinatários: Ensino pré-escolar, ensino 
básico, ensino secundário e público em geral
Duração: 7 dias
Local: Alcobaça
Calendarização: Outubro 2016
Preço: Gratuito
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Turismo, Cultura e Desporto, 
cultura@cm-alcobaca.pt 
e/ou Biblioteca Municipal de Alcobaça, 
biblioteca@cm-alcobaca.pt 

5. "OPERAÇÃO SER CRIANÇA É SER FELIZ!"

Descrição: Atividade que proporciona aos
alunos a possibilidade de festejarem o Dia
Mundial da Criança no seu próprio espaço
escolar. 
Destinatários: Ensino pré-escola e 1.º ciclo 
do ensino básico
Duração: 5 dias
Local: Escolas
Calendarização: 1 a 12 de junho
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Turismo, Cultura e Desporto, 
cultura@cm-alcobaca.pt 

6. "DESFILE DE CARNAVAL"

Descrição: Desfile que se realiza durante a
época carnavalesca. À semelhança dos anos
anteriores, os alunos e professores do concelho
percorrem as ruas de Alcobaça, mostrando à
comunidade os seus fatos/disfarces alusivos 
ao tema.
Destinatários: Ensino pré-escolar e 1.º ciclo
do ensino básico
Duração: 4h00
Local: Alcobaça
Calendarização: Época do Carnaval (datas a
definir)
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Turismo, Cultura e Desporto, 
cultura@cm-alcobaca.pt 

7. "ERA UMA VEZ... MONGES, REIS E
CAVALEIROS. À DESCOBERTA DOS
MOSTEIROS PORTUGUESES PATRIMÓNIO
DO CENTRO."

Descrição: Projeto que consiste numa viagem
até à Idade Média, que tem como destinos o
Mosteiro de Alcobaça, o Convento de Cristo 
e o Mosteiro da Batalha. Inspirados pela
época, os alunos do 4.º ano dos concelhos 
de Alcobaça, Tomar e Batalha terão a 
oportunidade de descobrir os três
Monumentos - Património Mundial da
Humanidade da região centro e desenvolver
ateliers alusivos às personagens emblemáticas
de cada Monumento. Ao embarcar nessa
viagem, com duração de um dia e meio, os
alunos vão explorar a História, conhecer a
forma como viviam os Monges, os Cavaleiros 
e os Reis e reconhecer o seu impacto do 
ponto de visto contemporâneo na região 
onde vivemos.
Destinatários: 4.º ano do ensino básico
Duração: 1 dia e uma manhã ou tarde
Local: Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da
Batalha e Convento de Cristo
Calendarização: Outubro 2015 a março 2016 
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Turismo, Cultura e Desporto, 
cultura@cm-alcobaca.pt 

8. "ELOGIO A JVNATIVIDADE. EXPOSIÇÃO
TEMPORÁRIA DEDICADA À VIDA E OBRA
DE JOAQUIM VIEIRA NATIVIDADE"

Descrição: Visita guiada à exposição orientada
na perspetiva cultural e científica.
Destinatários: 2.º e 3.º ciclo do ensino básico,
ensino secundário e ensino tecnológico
Duração: 60 min.
Local: Pólo do INIAV de Alcobaça - Estação 
de Fruticultura Vieira Natividade
Calendarização: 11 de setembro a 1 de
novembro
Preço: Gratuito 
Entidade Parceira: INIAV
Para inscrições e informações adicionais:
Alberto Guerreiro, 
alberto.guerreiro@cm-alcobaca.pt

cont. »

mailto:cultura@cm-alcobaca.pt
mailto:biblioteca@cm-alcobaca.pt
mailto:cultura@cm-alcobaca.pt
mailto:cultura@cm-alcobaca.pt
mailto:cultura@cm-alcobaca.pt
mailto:alberto.guerreiro@cm-alcobaca.pt
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9. "ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL. UM
MUNDO A DESCOBRIR, UM MUNDO A
DEFENDER. 30 ANOS DEPOIS. EXPOSIÇÃO
ITINERANTE SOBRE A 1.ª EXPOSIÇÃO DE
ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL EM
PORTUGAL"

Descrição: Visita guiada à exposição.
Destinatários: 3.º ciclo do ensino básico, 
ensino secundário e ensino tecnológico
Duração: 30 min.
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Calendarização: Outubro a novembro
Preço: Gratuito 
Entidade Parceira: Associação Portuguesa 
de Arqueologia Industrial
Para inscrições e informações adicionais:
Alberto Guerreiro, 
alberto.guerreiro@cm-alcobaca.pt

10. "PASSEIO DE BOAS-VINDAS"

Descrição: Passeio destinado a todos os
docentes do concelho e que tem o objetivo 
de assinalar o arranque do ano letivo e 
proporcionar, ainda, um encontro de 
confraternização entre todos. 
Destinatários: Docentes do concelho
Duração: 1 dia 
Local: Jardim do Amor, Mosteiro de Alcobaça,
Parque dos Monges, Museu do Vinho, Granja
de Cister.
Calendarização: 8 de setembro 
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Turismo, Cultura e Desporto, 
cultura@cm-alcobaca.pt 

11. "DIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO"

Descrição: Grandioso espetáculo realizado
pelos alunos do ensino secundário do concelho 

e oferecido aos docentes.
Destinatários: Docentes do concelho
Duração: 120 min. 
Local: Alcobaça
Calendarização: 11 de janeiro
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Turismo, Cultura e Desporto, 
cultura@cm-alcobaca.pt 

mailto:alberto.guerreiro@cm-alcobaca.pt
mailto:cultura@cm-alcobaca.pt
mailto:cultura@cm-alcobaca.pt
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EDUCAÇÃO PARA OS 

MUSEUS
Hoje os museus deixaram de ser um arquivo de depósito de "coisas velhas" e
passaram a ser um centro interativo, com carácter pluridisciplinar. O museu é 
um meio de aprendizagem único e estimulante, que proporciona um espaço
onde os objetos e as ideias podem ser explorados. 
A educação para os Museus engloba visitas guiadas ao Museu do Vinho de
Alcobaça, Museu Raul de Bernarda e Central da Confluência dos Rios, que
incluem jogos educativos e oficinas temática. Estas atividades lúdicas evocam 
a história, a cultura, o território e as gentes do vinho e prometem criar 
experiências gratificantes que fomentem visitas regulares aos Museus.

1. "DESCOBRE O VITIVINICULTOR QUE HÁ
EM TI"

Descrição: Atividade que inclui a exploração
de conceitos básicos de vitivinicultura, seguida
de uma visita guiada às instalações do Museu
do Vinho de Alcobaça e a realização de jogos
educativos de consolidação dos conceitos 
apresentados.
Destinatários: Ensino pré-escolar
Duração: 1h30
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito para escolas do concelho
Entidade Parceira: Adega Cooperativa de
Alcobaça
Nota: Mínimo 8 participantes e máximo 
30 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

2. "ARTISTAS DE PALMO E MEIO"

Descrição: Oficina temática que inclui uma
visita guiada às instalações do Museu do 
Vinho de Alcobaça e atelier de expressão 
plástica.
Destinatários: Ensino pré-escolar e 1.º ciclo
do ensino básico
Duração: 2h00
Local: Museu do Vinho de Alcobaça

Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: € 2,50 por pessoa
Entidade Parceira: Adega Cooperativa de
Alcobaça
Nota: Mínimo 8 participantes e máximo 
30 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

3. "BOLACHAS DE PASSAS"

Descrição: Oficina temática que inclui uma
visita guiada às instalações do Museu do 
Vinho de Alcobaça, com ênfase na fabricação
de vinho, confeção de bolachas com passas e,
por fim, atelier de expressão plástica com 
pintura de azulejos.
Destinatários: Ensino pré-escolar e 1.º ciclo
do ensino básico
Duração: 2h00
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: € 2,50 por pessoa
Entidade Parceira: Adega Cooperativa 
de Alcobaça
Nota: Mínimo 8 participantes e máximo 
30 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

cont. »

mailto:museus@cm-alcobaca.pt
mailto:museus@cm-alcobaca.pt
mailto:museus@cm-alcobaca.pt
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4."CONSTRÓI O MUSEU"

Descrição: Oficina temática que inclui uma
visita guiada às instalações do Museu do 
Vinho de Alcobaça e a construção de 
puzzles alusivos ao museu.
Destinatários: Ensino pré-escolar, 1.º ciclo 
do ensino básico
Duração: 90 min.
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: € 2,50 por pessoa
Entidade Parceira: Adega Cooperativa 
de Alcobaça
Nota: Mínimo 8 participantes e máximo 
30 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

5. "JOGO DA GLÓRIA"

Descrição: Visita guiada às instalações do
Museu do Vinho de Alcobaça e realização 
do "Jogo da Glória" alusivo ao museu.
Destinatários: Ensino pré-escolar, 1.º e 
2.º ciclo do ensino básico
Duração: 1h30- 2h00
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: €1,50 por pessoa
Entidade Parceira: Adega Cooperativa 
de Alcobaça
Nota: Mínimo 8 participantes e máximo 
30 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

6. "UVINHAS SABICHONAS"

Descrição: Visita guiada às instalações do
Museu do Vinho de Alcobaça e a realização 
do jogo "Mostra o que Vales e Aprende".
Destinatários: Ensino pré-escolar, 1.º e 
2.º ciclo do ensino básico
Duração: 2h00
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito para escolas do concelho 

Entidade Parceira: Adega Cooperativa 
de Alcobaça
Nota: Mínimo 8 participantes e máximo 
30 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

7."VISITA AO MUSEU"

Descrição: Visitas guiadas ao Património
Histórico-Cultural de Alcobaça, com intuito de
transmitir conteúdos relativos aos diferentes
espaços museológicos, enquanto se estimula 
a criatividade e a participação do público 
estudantil.
Destinatários: Ensino pré-escolar, ensino 
básico e ensino secundário e público em geral
Duração: 60 min.
Local: Museu Raul da Bernarda; Museu do
Vinho de Alcobaça e/ou Central da
Confluência dos Rios
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito para escolas do concelho 
Entidade Parceira: Adega Cooperativa 
de Alcobaça; Fundação EDP
Nota: Mínimo 8 participantes e máximo 
30 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

8. "À DESCOBERTA DO MUSEU"

Descrição: Visita guiada às instalações 
do Museu do Vinho de Alcobaça e a 
realização do jogo "Caça ao tesouro".
Destinatários: Ensino básico
Duração: 2h30
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: €1,50 por pessoa
Entidade Parceira: Adega Cooperativa 
de Alcobaça
Nota: Mínimo 14 participantes e máximo 
30 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

mailto:museus@cm-alcobaca.pt
mailto:museus@cm-alcobaca.pt
mailto:museus@cm-alcobaca.pt
mailto:museus@cm-alcobaca.pt
mailto:museus@cm-alcobaca.pt
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9. "XADREZ TEMÁTICO"

Descrição: Visita guiada às instalações do
Museu do Vinho de Alcobaça e a realização 
do Jogo de Xadrez com copos de prova.
Destinatários: Ensino básico
Duração: 2h30
Local: Museu do Vinho do Alcobaça
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: €1,50 por pessoa
Entidade Parceira: Adega Cooperativa 
de Alcobaça
Nota: Mínimo 8 participantes e máximo 
30 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

10. "MÃOS À OBRA"

Descrição: Oficina temática que inclui uma
visita guiada às instalações do Museu do 
Vinho de Alcobaça, com especial incidência
nos azulejos expostos no museu, projeção 
de conteúdos com os benefícios do vinho e 
os malefícios do álcool e atelier de expressão
plástica com pintura de azulejos.
Destinatários: Ensino básico
Duração: 2h00
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Preço: €2,50 por pessoa
Entidade Parceira: Adega Cooperativa 
de Alcobaça
Nota: Mínimo 8 participantes e máximo 30
por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

11. "NA TALHA DE BARRO"

Descrição: Oficina temática que inclui uma
visita guiada às instalações do Museu do 
Vinho de Alcobaça, orientada especialmente
para as talhas de barro expostas no museu e
atelier de expressão plástica com realização 
de talhas de barro.
Destinatários: Ensino básico
Duração: 2h00
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Preço: €2,50 por pessoa

Entidade Parceira: Adega Cooperativa 
Alcobaça
Nota: Mínimo 8 participantes e máximo 
30 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

12. "DA UVA AO VINHO"

Descrição: Visita guiada ao Museu do Vinho
de Alcobaça com exibição do filme "Vinhos
Verdes e Maduros" de Luís Andrade (SNI/JNV
1967)
Destinatários: 3.º ciclo do ensino básico 
e ensino secundário
Duração: 90 min.
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Preço: Gratuito para escolas do concelho 
Entidade Parceira: Adega Cooperativa de
Alcobaça
Nota: Mínimo 8 participantes e máximo 
30 por atividade.
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

13. "DA VIDEIRA AO VINHO"

Descrição: Visita guiada a vinhas de 
Alcobaça, à unidade de produção da Adega
Cooperativa de Alcobaça e ao Museu do
Vinho de Alcobaça.
Destinatários: 3.º ciclo do ensino básico 
e ensino secundário 
Duração: 5h00
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Preço: €15 por pessoa
Entidade Parceira: Adega Cooperativa de
Alcobaça
Nota: Mínimo 15 participantes e máximo 
50 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

cont. »

mailto:museus@cm-alcobaca.pt
mailto:museus@cm-alcobaca.pt
mailto:museus@cm-alcobaca.pt
mailto:museus@cm-alcobaca.pt
mailto:museus@cm-alcobaca.pt
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14. "MALEFÍCIOS E BENEFÍCIOS DO
ÁLCOOL"

Descrição: Ação pedagógica que incide 
na prevenção associada aos malefícios e 
do álcool. Inclui uma visita guiada às 
instalações do Museu do Vinho de 
Alcobaça seguida de uma comunicação 
audiovisual sobre o tema.
Destinatários: 3.º ciclo do ensino básico 
e ensino secundário
Duração: 90 min.
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Entidade Parceira: Adega Cooperativa 
de Alcobaça
Preço: € 2,50 por pessoa
Nota: Mínimo 8 participantes e máximo 
30 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

15. "WORKSHOP DE VINHOS COM VISITA
GUIADA AO MUSEU"

Descrição: Visita guiada ao Museu do Vinho
por um museólogo. Inclui a realização de
workshop por um enólogo.
Destinatários: Ensino secundário 
Duração: 2h00
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Preço: €10 por pessoa
Entidade Parceira: Adega Cooperativa 
de Alcobaça
Nota: Mínimo 15 participantes e máximo 
50 por atividade.
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

16. "DO ESPÍRITO DE BACO À LUZ 
DO SABER"

Descrição: Visita guiadas temáticas, 
orientadas por especialista de Museologia,
Arqueologia Industrial, História, Enologia,
Agricultura e Etnologia.
Destinatários: Ensino secundário e ensino 
universitário
Duração: 60 min.
Local: Museu do Vinho de Alcobaça
Preço: €10 por pessoa
Entidade Parceira: Adega Cooperativa 
de Alcobaça
Nota: Mínimo 15 participantes e máximo 
50 por atividade
Para inscrições e informações adicionais:
Museu do Vinho de Alcobaça, 
museus@cm-alcobaca.pt

mailto:museus@cm-alcobaca.pt
mailto:museus@cm-alcobaca.pt
mailto:museus@cm-alcobaca.pt
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3. "MISSÃO RECICLAGEM"

Descrição: Sessão teórico-prática alusiva 
ao tema que tem como objetivo sensibilizar 
os alunos para a importância dos 3R´s.
Destinatários: Ensino pré-escolar, 1.º e 
2.º ciclo do ensino básico
Duração: 30-45 min.
Local: Escola
Calendarização: Outubro a junho
Preço: Gratuito
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes, 
sabina.alves@cm-alcobaca.pt

4. "VAMOS CONHECER OS MORCEGOS"

Descrição: Sessão teórico-prática alusiva 
ao tema que tem como objetivo sensibilizar 
os alunos para a importância dos morcegos,
dando a conhecer a forma como vivem, 
como se alimentam e quais as suas principais
ameaças. 
Destinatários: Ensino pré-escolar, 1.º 
e 2.º ciclo do ensino básico
Duração: 30-45 min.
Local: Escola
Calendarização: Outubro a junho
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes, 
sabina.alves@cm-alcobaca.pt

cont. »

1. "AS ÁRVORES E A FLORESTA"

Descrição: Sessão teórico-prática alusiva ao
tema que tem como objetivo sensibilizar os
alunos para a importância das árvores na 
proteção do solo e promover comportamentos
de proteção da floresta e da natureza.
Destinatários: Ensino pré-escolar e 1.º ciclo
Duração: 30-45 min.
Local: Escola
Calendarização: Outubro a junho
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes, 
sabina.alves@cm-alcobaca.pt

2. "ÁGUA, UM BEM PRECIOSO A
PRESERVAR"

Descrição: Sessão teórico-prática alusiva 
ao tema que tem como objetivo promover
mudança de atitudes relativamente ao 
consumo e poupança de água.
Destinatários: Ensino pré-escolar, 1.º e 
2.º ciclo do ensino básico
Duração: 30-45 min.
Local: Escola
Calendarização: Outubro a junho
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes, 
sabina.alves@cm-alcobaca.pt

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL
A educação ambiental surge da constatação da progressiva destruição do Ambiente
por parte da Humanidade. Pretende dar resposta à urgente mudança de atitudes e 
de comportamentos que as leve a participar ativamente na resolução dos problemas 
ambientais afinal, somos parte integrante da natureza.
As atividades propostas, que incluem sessões teórico-práticas, ações de formação, 
visitas e sessões de cinema-eco, procuram promover nos alunos e público em geral a
prática de atividades que possam causar impactos ambientais positivos, contribuindo
consequentemente para a formação de cidadãos mais ativos na defesa do ambiente.
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5. "PROJETO ECO-ESCOVINHA"

Descrição: Iniciativa, promovida pela MOMS -
Miúdos Otimistas, Miúdos Saudáveis, ao qual 
o Município se irá associar pelo segundo ano
letivo, que tem como objetivo promover a
escovagem regular e eficaz, desafiando os
alunos a fazerem uma escovagem com 
evidenciador de placa bacteriana. Este ano 
letivo, está prevista a continuação dos dois
concursos EcoEscovinha (a escola que mais
recolhe escovas usadas e o EcoEscovão 
mais criativo). 
Destinatários: Ensino pré-escolar, 1.º e 
2.º ciclo do ensino básico
Duração: Todo o ano letivo
Local: Escola
Calendarização: Outubro a junho
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes, 
sabina.alves@cm-alcobaca.pt

6. "JOAQUIM VIEIRA NATIVIDADE 
PARA MIÚDOS"

Descrição: Atividade centrada numa 
personalidade única que promove a floresta
autóctone e o concurso “Saca-Rolhas” 
(7.ª edição em Alcobaça).
Destinatários: Ensino pré-escolar (ECO-ESCOLAS)
Inscrições: Até o dia 16 de outubro
Duração: 90 min.
Local: Biblioteca Municipal ou escola
Calendarização: 23, 24, 25 novembro
Preço: Gratuito
Entidade Parceira: QUERCUS
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

7. ATIVIDADES ECOVALOR - VALOR SUL

Descrição: Concursos relativos à recolha de
papel/cartão, plástico/metal e vidro; ações 
de sensibilização; visitas de estudo com 
transportes (CTRO - Centro de Tratamento 
de Resíduos do Oeste e CTRSU  Centro de
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos.
Destinatários: Ensino pré-escolar, 
ensino básico e ensino secundário

Duração: Todo o ano letivo
Local: Escola
Calendarização: Outubro a junho
Preço: Gratuito
Entidade Parceira: VALOR SUL
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes, 
sabina.alves@cm-alcobaca.pt

8. “CAMPANHA DE TROCA DE PAPEL
VELHO POR PLANTAS NOVAS”
(DIA MUNDIAL DA ÁRVORE)

Descrição: Campanha de sensibilização com 
o objetivo de transmitir ao público alvo a
necessidade do correto encaminhamento do
papel usado para a reciclagem. Como forma
de incentivo, são cedidas flores, plantas
aromáticas e hortícolas em troca de papel
usado. 
Destinatários: Ensino pré-escolar, 
ensino básico, ensino secundário e público em
geral
Duração: 3 dias
Local: Praça João de Deus Ramos - Alcobaça
Calendarização: 20 a 22 de março
Preço: Gratuito
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes, 
sabina.alves@cm-alcobaca.pt

9. ATIVIDADES SUMA

Descrição: Ações que visam a promoção 
da educação para uma melhor cidadania 
dos comportamentos relacionados com a 
prevenção e redução da produção de resíduos
e com a limpeza dos espaços públicos. 
Destinatários: Ensino pré-escolar e ensino
básico
Duração: Todo o ano letivo
Local: Escolas
Calendarização: A definir
Preço: Gratuito
Entidade Parceira: SUMA
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes, 
sabina.alves@cm-alcobaca.pt
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10. "VAMOS POUPAR ENERGIA"

Descrição: Sessão teórico-prática que procura
dar a conhecer as diferentes formas e fontes
de energia, o conceito de energias renováveis
e os desequilíbrios ambientais provocados 
pela utilização de energias não renováveis. 
Tem como objetivo sensibilizar para a 
necessidade da utilização de energias 
renováveis e incentivar o uso racional de 
energia.
Destinatários: 3.º e 4.º ano do 1.º ciclo 
do ensino básico e 2.º ciclo do ensino básico
Duração: 30-45 min.
Local: Escola
Calendarização: Outubro a junho
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes, 
sabina.alves@cm-alcobaca.pt

11. "CLEAN-UP DAYS"

Descrição: Ação, a realizar no âmbito do 
dia 22 de setembro, Dia Internacional de
Limpeza das Praias e Rios, que mundialmente
mobiliza a sociedade local para atividades 
de limpeza em prol da saúde ambiental e 
da biodiversidade local.
Destinatários: 1.º ciclo do ensino básico
e universidades seniores
Inscrições: 10 a 17 de setembro
Duração: 3 horas (10h00-13h00)
Local: Litoral concelhio - em praias que se
encontrem mais carenciadas na altura
Calendarização: 22 e 23 de setembro
Preço: Gratuito
Entidades Parceiras: Ass. Bandeira Azul,
SUMA, Juntas de Freguesia, Águas do Oeste
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

12."O CINEMA ECO VAI À ESCOLA" 
(DIA NACIONAL DO MAR)

Descrição: Cinema-eco (curtas-metragens e
documentários) alusivo aos problemas 
ambientais do mar português e dos mares do
mundo, no âmbito da comemoração do Dia
Nacional do Mar (16 de novembro). Também 

a biodiversidade marinha será focada -
património comum que urge proteger!
Destinatários: Ensino básico, ensino
secundário e universidades seniores
Inscrições: Até o dia 16 de outubro
Duração: 2h00 (1.º e 2.º ciclo: 10h30- 12h30;
3.º ciclo e secundário: 13h30-15h30)
Local: EB 2, 3 São Martinho do Porto 
Calendarização: 16 de novembro
Preço: Gratuito
Entidade Parceira: Cine Eco Seia
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

13. "O CINEMA ECO VAI À ESCOLA" 
(DIA MUNDIAL DA FLORESTA)

Descrição: Cinema-eco (curtas-metragens e 
documentários) alusivo à floresta portuguesa,
aos rios e a sua importância para a 
biodiversidade e para o Homem, no âmbito 
da comemoração do Dia Mundial da Floresta
(21 de março) e do Dia Mundial da Água 
(22 de março). 
Destinatários: Ensino básico, ensino
secundário e universidades seniores
Inscrições: Até o dia 16 de outubro
Duração: 2h00 (10h30-12h30)
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: 21 e 22 de março
Preço: Gratuito
Entidade Parceira: EPAL, Cine Eco Seia
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

14. "O CINEMA ECO VAI À ESCOLA" 
(DIA MUNDIAL DA TERRA)

Descrição: Cinema-eco (curtas-metragens 
e documentários) no âmbito do Dia Mundial 
da Terra, 22 de abril. A população do globo
já ultrapassou os 7000 milhões de habitantes 
e não para de crescer! Os recursos naturais
estão sobre explorados, as extinções 
sucedem-se e o planeta que temos é
apenas este! 
Destinatários: Ensino básico, ensino
secundário e universidades seniores
Inscrições: Até o dia 16 de outubro

cont. »
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17. "COASTWATCH EUROPE"

Descrição: Projeto que conta já com 25 
anos consecutivos em Portugal, sendo que
o Município participa há 11 anos. A 

monitorização da costa local é feita por 
alunos e professores, em transporte 
municipal, de acordo com as indicações 
do GEOTA. A aproximação aos problemas do
litoral e o contacto direto com a Natureza são
uma garantia nestas saídas de campo.
Destinatários: 2.º e 3.º ciclo do ensino básico 
e ensino secundário
Inscrições: Até o dia 16 de outubro
Local: Praias concelhias
Calendarização: 2.º período do ano letivo (a
confirmar pelo GEOTA)
Preço: Gratuito
Entidade Parceira: GEOTA
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

18. "MÃOS À HORTA (2.ª EDIÇÃO)"

Descrição: Ação de formação de 25h em
horário pós-laboral, acreditada com 1 U.C.
para 1º ciclo e grupo 230. Pretende abordar a 
agricultura biológica, alimentação sustentável 
e dotar os formandos de informação e técnicas
uteis à implementação de projetos exequíveis
no 2º e 3º periodos.
Destinatários: Professores/educadores de 
infância, terapeutas ocupacionais/animadores
Inscrições: Até o dia 7 de outubro
Duração: 25 horas (horário pós-laboral)
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: Última semana de outubro,
1.ª semana de novembro e 1.ª semana de
dezembro
Preço: Custo da ação a definir pela OBIO
Entidade Parceira: Ordem dos Biólogos
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

Duração: 2h00 (10h30 - 12h30)
Local: Centro Escolar da Benedita e Externato
Cooperativo da Benedita
Calendarização: 21 e 22 de abril 
Preço: Gratuito
Entidade Parceira: Cine Eco Seia
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

15. "DE FIO A PAVIO, PELA ÁGUA"

Descrição: Ação que explora a reciclagem 
de óleo alimentar. A demonstração e utilidade 
deste procedimento irá percorrer todas as 
escolas concelhias do 2º ciclo que se 
inscrevam na atividade (Roadshow). 
Destinatários: 2.º ciclo do ensino básico
Inscrições: Até o dia 16 de outubro 
Local: Escolas
Calendarização: Novembro e dezembro
Preço: Gratuito
Entidade Parceira: OIL 2 WAX
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

16. "CONHECER MELHOR A LAGOA DE
PATAIAS"

Descrição: Ação a realizar no âmbito do 
Dia Internacional das Zonas Húmidas, 2 de
fevereiro. No nosso país, muitas das zonas
húmidas são utilizadas para lazer e são a
casa de fauna e flora muito específicas! Ao
percorrer as margens da Lagoa de Pataias,
procura-se valorizar e divulgar este 
ecossistema único no concelho que, em 
agosto de 2015, esteve ameaçado pelo 
fogo e cuja água foi usada para o combater.
Destinatários: 2.º ciclo do ensino básico 
(ECO-ESCOLAS)
Inscrições: Até o dia 16 de outubro
Duração: 2h00 (10h30-12h30) 
Local: Lagoa de Pataias
Calendarização: 2, 3, 4 de fevereiro
Preço: Gratuito
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 
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são os objetivos desta atividade.
Destinatários: Público em geral
Inscrições: 2 a 13 de maio
Duração: 3h00 (10h00-13h00)
Local: Vale Ribeira do Mogo
Calendarização: 22 de maio (Dia
Internacional da Biodiversidade)
Preço: Gratuito
Entidade Parceira: ADEPA
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

22. "NO VALE DO RIO SECO"

Descrição: Passeio interpretativo para 
promover o contacto direto com a 
Natureza e conhecer relíquias da vegetação
mediterrânica são os objetivos desta atividade.
Destinatários: Público em geral
Inscrições: 16 a 31 de maio
Duração: 3 horas (10h00-13h00)
Local: Vale do Rio Seco
Calendarização: 5 de junho (Dia Mundial do
Ambiente)
Preço: Gratuito
Entidade Parceira: ADEPA
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

23. "LITORAL- DE NORTE A SUL"

Descrição: Passeio interpretativo para 
promover o contacto direto com a Natureza 
e promover a sua conservação. A norte 
predominam as praias arenosas e a sul a Baía
de São Martinho do Porto marca o território. 
Destinatários: Público em geral
Inscrições: 16 a 31 de maio
Duração: 3h00 (10h00-13h00)
Local: Litoral
Calendarização: 8 de junho (Dia Mundial dos
Oceanos) e dia 28 de julho (Dia Nacional da
Conservação da Natureza)
Preço: Gratuito
Entidade Parceira: ADEPA
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

19. "RESÍDUOS PARA GRAÚDOS"

Descrição: Atividade que tem como objetivo
apoiar e esclarecer sobre a recolha e 
encaminhamento de resíduos gerados em
espaço escolar e recolhidos pela comunidade
escolar, no âmbito do Projeto Eco-Escola. 
Tem como temas a compostagem, os óleos 
alimentares usados, os monos, as rolhas de 
cortiça e os medicamentos fora de validade.
Tem o intuito de potenciar a recolha e 
encaminhamento destes resíduos para 
reciclagem.
Destinatários: Professores, associações de
pais e auxiliares de ação educativa
Inscrições: Até o dia 16 de outubro
Duração: 60 min.
Local: Eco-escolas ou Juntas de Freguesia
Calendarização: Janeiro e fevereiro
Preço: Gratuito
Entidades Parceiras: Ass. de Pais, SUMA, 
VALORMED, VALORSUL, QUERCUS-PORTO
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

20. "CHARCOS COM VIDA"

Descrição: Ação de formação de 25h em
horário pós-laboral, acreditada com 1 U.C. 
para 1º ciclo 230, 520, 560. Inclui atividades
de exploração científica e pedagógica, que
visam contribuir para o conhecimento da 
biodiversidade e sensibilizar para a 
importância destes habitats.
Destinatários: Professores/educadores de 
infância, terapeutas ocupacionais/animadores
Inscrições: Até o dia 7 de outubro
Duração: 25 horas (horário pós-laboral)
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: 8 de fevereiro e 8 de março
Preço: Custo da ação a definir pela OBIO
Para inscrições e informações adicionais:
Pelouro do Ambiente, 
sofia.quaresma@cm-alcobaca.pt 

21. "NO VALE DA RIBEIRA DO MOGO"

Descrição: Passeio interpretativo para 
promover o contacto direto com a Natureza e
conhecer relíquias da vegetação mediterrânica
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EDUCAÇÃO PARA A 

SAÚDE E 
BEM-ESTAR

1. "NO REFEITÓRIO COM SAÚDE"

Descrição: Ação que pretende dar a conhecer
aos alunos, durante o período do almoço, 
a importância do consumo de todos os 
alimentos que compõem a refeição, 
estimulá-los à sua ingestão, no âmbito de 
uma alimentação saudável, e trabalhar o 
seu comportamento alimentar. 
Destinatários: Ensino pré-escolar e 1.º ciclo
do ensino básico
Duração: Período da refeição
Local: Refeitório escolar
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para informações adicionais:
Unidade de Veterinária e Saúde Pública,
joana.marques@cm-alcobaca.pt

2. "HERÓIS DA FRUTA-LANCHE 
ESCOLAR SAUDÁVEL"

Descrição: Iniciativa promovida pela
Associação Portuguesa Contra a Obesidade
Infantil (APCOI), à qual o Município se 
associou como parceiro, que visa motivar 
as crianças para a ingestão diária de fruta 
no lanche escolar.

Destinatários: Ensino pré-escolar e 1.º ciclo
do ensino básico
Duração: Todo o ano letivo
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Entidade Parceira: APCOI - Associação
Portuguesa de Combate à Obesidade Infantil
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Veterinária e Saúde Pública,
joana.marques@cm-alcobaca.pt 

3. "À MESA COM SAÚDE"

Descrição: Atividade que visa sensibilizar para 
a adoção de hábitos saudáveis, podendo 
abordar-se várias temáticas associadas à 
alimentação. 
Destinatários: Ensino pré-escolar, ensino 
básico e ensino secundário e público em geral
Duração: 90 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Veterinária e Saúde Pública,
joana.marques@cm-alcobaca.pt (no ato da
inscrição, deve indicar o tema que pretende
que seja explorado no âmbito da alimentação
saudável).

Prevenir a doença e promover a saúde através de hábitos saudáveis e conscientes
devem ser prioridades na sociedade atual. A ausência de informação incapacita 
e/ou dificulta a tomada de decisão. Educar as pessoas para a saúde é, então, 
criar condições para que adquiram informação e competências necessárias para 
fazerem escolhas saudáveis e modificarem os comportamentos de risco.
As atividades propostas visam explorar temas relacionados com a saúde e com 
o bem-estar físico, social e mental, levando as crianças e os jovens a adquirir 
conhecimentos, atitudes e valores, que os ajudem a fazer opções e a tomar 
decisões adequadas.
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4. " REGIME FRUTA ESCOLAR"

Descrição: Projeto que contempla a 
distribuição de duas peças de fruta/ hortícolas
semanais, gratuitas para os alunos do 1º ciclo
do ensino básico, durante 30 semanas.
(Encontra-se em fase de aprovação por parte do
IFAP). 
Destinatários: 1.º ciclo do ensino básico
Duração: 30 semanas
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para informações adicionais:
Unidade de Veterinária e Saúde Pública,
joana.marques@cm-alcobaca.pt 

5. "A VETERINÁRIA MUNICIPAL NA ESCOLA"

Descrição: Ação que pretende sensibilizar 
alunos para as condições de bem-estar 

e saúde dos animais de companhia e de 
produção, como também dar a conhecer 
o papel do veterinário municipal no âmbito 
da saúde pública.
Destinatários: Ensino pré-escolar, ensino 
básico e ensino secundário
Duração: 60 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Veterinária e Saúde Pública, 
cristina.antonio@cm-alcobaca.pt

6. "ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA INFÂNCIA"

Descrição: Ação que visa sensibilizar a 
população para a importância da adoção 
de hábitos alimentares saudáveis desde a
infância, em prol de uma vida saudável e 
prevenção de obesidade infantil.
Destinatários: Público em geral (Encarregados
de Educação, Professores, Educadores,
Auxiliares de Ação Educativa)
Duração: 90 min.
Local: A definir
Calendarização: Todo o ano 
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Veterinária e Saúde Pública,
joana.marques@cm-alcobaca.pt 

7. "NÓS E OS ANIMAIS DE COMPANHIA"

Descrição: Ação que visa sensibilizar a 
população para a importância dos cuidados a
prestar aos animais de companhia, no âmbito
do bem-estar animal, higiene e saúde.
Destinatários: Público em geral (encarregados
de educação, professores, educadores, 
auxiliares de ação educativa)
Duração: 60 min.
Local: A definir
Calendarização: Todo o ano
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Veterinária e Saúde Pública, 
cristina.antonio@cm-alcobaca.pt

8. "HORTOTERAPIA E A QUALIDADE DE VIDA"

Descrição: Ação que visa dar a conhecer a
importância da natureza na recuperação de
algumas doenças, nomeadamente depressão,
ansiedade, autismo e demência.
Destinatários: Público em geral (encarregados
de educação, professores, educadores, 
auxiliares de ação educativa)
Duração: 90 min. 
Local: A definir
Calendarização: Todo o ano 
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Veterinária e Saúde Pública,
elia.pimenta@cm-alcobaca.pt

9. "PROTEÇÃO CIVIL NAS ESCOLAS"

Descrição: Projeto que pretende criar uma
maior aproximação entre o Gabinete de
Proteção Civil Municipal e a comunidade 
escolar concelhia, através da exploração de
temas como segurança, incêndios florestais 
ou urbanos, frio intenso, ondas de calor. 
Será entregue um CD a cada escola do 
concelho, para permitir aos docentes a 
continuidade do trabalho nesta área.
Destinatários: Ensino básico
Local: Escolas
Calendarização: Início do outubro (data a combinar)

Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Gabinete de Proteção Civil, 
protecao.civil@cm-alcobaca.pt
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1. " LETRA A LETRA VOU APRENDENDO"

Descrição: Programa de promoção da literacia
que pretende desenvolver, estimular e treinar a
consciência fonológica, por meio de atividades
de discriminação auditiva, rimas infantis e 
contos rimados, que favorece ludicamente o
desenvolvimento do vocabulário. Todo o 
programa tem como finalidade uma estreita
articulação com a educadora, durante o qual
será realizado um trabalho de parceria.
Destinatários: Crianças com 5/6 anos com
entrada prevista no 1.º ciclo no ano letivo
seguinte
Duração: 23 sessões (aproximadamente) ao
longo do ano letivo distribuídas semanalmente
num horário a acordar previamente (cada
sessão com duração de 40/50 minutos)
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Biblioteca Municipal de Alcobaça,
biblioteca@cm-alcobaca.pt

2. "AS ESTÓRIAS VÃO À ESCOLA"

Descrição: Projeto de promoção do livro e 
da leitura, no qual o texto, os afetos e os 
sentimentos estimulam a imaginação. A 
escola recebe, no seu espaço, uma mala cheia
de histórias para contar. A sessão de leitura 
tem várias histórias direcionadas para cada
faixa etária.
Destinatários: Ensino pré-escolar e 1.º ciclo 
do ensino básico
Local: Escola
Calendarização: 2 dias por semana
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Biblioteca Municipal de Alcobaça,
biblioteca@cm-alcobaca.pt

EDUCAÇÃO PARA A

LEITURA 
E LITERACIA 
O hábito da leitura é um dos mais importantes para o desenvolvimento do 
intelecto, sendo ainda o caminho mais curto para adquirir conhecimento. 
Com a explosão tecnológica das últimas décadas, esse hábito tem sido, de certa
forma, relegado para segundo plano. Torna-se, por isso, essencial inverter esta
situação e voltar a inserir o hábito da leitura na vida das pessoas. 
A Biblioteca Municipal promove um conjunto de atividades com o intuito de
estimular e fomentar o gosto pelo livro e pela leitura, desde a primeira idade.

mailto:biblioteca@cm-alcobaca.pt
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3. "FÁBRICA DE HISTÓRIAS"

Descrição: Projeto de promoção da 
escrita-leitura, das artes plásticas e do cinema
de animação, idealizado pela Cabeçudos e com
o selo Ler+, atribuído pelo Plano Nacional de
Leitura. Pretende-se, através do envolvimento
dos vários atores da comunidade escolar, a 
criação de um livro e de um filme, 
desenvolvendo em cada um o seu papel de
leitor, de autor e de dinamizador da leitura.
Alunos e professores serão protagonistas de 
um processo que terá repercussão na 
comunidade envolvente, com especial
ênfase nas famílias dos alunos.
Destinatários: 1.º ciclo do ensino básico
Local: Escola
Calendarização: Outubro a maio/junho 
Preço: Gratuito
Entidade Parceira: Cabeçudos
Para inscrições e informações adicionais:
Biblioteca Municipal de Alcobaça,
biblioteca@cm-alcobaca.pt 
(inscrições mediante disponibilidade de vagas)

4. "DORMIR COM OS LIVROS"

Descrição: Projeto que, em parceria com as
bibliotecas do concelho, proporciona às 
crianças um contacto mais próximo com o
mundo literário e oferece uma noite diferente.
Os alunos terão a oportunidade de pernoitar
numa biblioteca e desfrutar de diversas leituras,
procurando estimular o gosto pela leitura e 
promover a inclusão social e a cidadania.
Destinatários: 1.º e 2.º ciclo do ensino básico
Local: Escola
Calendarização: Datas a definir
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
Biblioteca Municipal de Alcobaça,
biblioteca@cm-alcobaca.pt

5. "CURSOS DE ESCRITA CRIATIVA"

Descrição: Projeto que pretende fornecer
instrumentos para o desenvolvimento da
expressão escrita, incentivar o desenvolvimento
da criatividade e o gosto pela escrita por 
parte dos alunos e proporcionar intercâmbio 
de experiências e de saberes ao nível do 
ensino/aprendizagem da língua portuguesa.
Destinatários: 2.º e 3.º ciclo do ensino básico
Local: Escola
Calendarização: Datas a definir
Preço: Gratuito
Entidades Parceiras: Vários escritores 
Para inscrições e informações adicionais:
Biblioteca Municipal de Alcobaça,
biblioteca@cm-alcobaca.pt 
(inscrições mediante disponibilidade de vagas)
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necessários para uma adolescência mais feliz;
aprender a colocar a informação ao serviço da
tomada de consciência e da mudança de 
atitudes e comportamentos; facilitar e 
amplificar as trocas relacionais multifacetadas,
de modo a reforçar as resiliências e permitir
uma tomada de decisão mais consciente 
relativa às escolhas individuais e grupais.
Destinatários: Ensino básico, ensino
secundário, professores e encarregados de
educação
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

3.  "OFICINA: SEXUALIDADE"

Descrição: Oficina no âmbito da prevenção 
do comportamento de risco que tem definido
como objetivos: tratar da sexualidade como
componente da vida do indivíduo, devendo 
ser transmitida de uma forma consciente, 
responsável, positiva, salientando as qualidades
da comunicação, da ternura, da transmissão
dos afetos e do prazer; despertar nos 
adolescentes o sentido de responsabilidade,
correspondendo de forma assertiva a potenciais

1. OFICINA "FIGHT CLUB"

Descrição: Oficina no âmbito da gestão de
conflitos que tem como objetivos: adquirir 
atitudes e comportamentos para evitar os 
bloqueios e sair das situações de conflitos; 
utilizar um processo de negociação partilhada
e equilibrada, focalizada na procura de
soluções; construir relações de confiança para
encontro facilitado de soluções.
Destinatários: Ensino básico, ensino
secundário, professores e encarregados de
educação
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

2. "OFICINA: EU ETIQUETA - NOVAS
DEPENDÊNCIAS E RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS"

Descrição: Oficina no âmbito da prevenção 
de comportamentos de risco que tem como
objetivos: contribuir para uma melhor 
comunicação na família, favorecendo a 
confiança e o afeto entre pais e filhos, 
assegurando a compreensão e os laços

EDUCAÇÃO PARA A

CIDADANIA 
A educação para a cidadania tem um papel preponderante no que concerne à
construção de uma cidadania plena, integrada e ativa, não devendo cingir-se
exclusivamente ao domínio escolar. Deve ser um trabalho contínuo, nas
mais diversas áreas da sociedade, que contribua para a formação de pessoas
responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e
deveres em diálogo e no respeito pelos outros.
O Centro de Atendimento a Jovens, através do seu projeto "CAJ - Fora de
Portas", oferece uma variedade de oficinas, abordando temas no âmbito de
empreendedorismo/motivação, gestão de conflitos, prevenção de 
comportamentos de risco, autonomia e violência nas relações.

mailto:centro.atendimento.jovens@gmail.com
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Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

6. "OFICINA: DESPERTADOR"

Descrição: Oficina no âmbito de 
empreendedorismo/motivação que tem como
objetivos: estimular a criatividade; potenciar as
relações interpessoais; aumentar a capacidade
de resiliência; preparar para a mudança e / ou
situações de desafio; testar a inteligência 
emocional.
Destinatários: 3.º ciclo do ensino básico, 
ensino secundário, professores, encarregados
de educação e outros agentes educativos
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

7. "OFICINA: LARGA(-ME ) A MÃO"

Descrição: Oficina no âmbito da autonomia
que tem como objetivos: estimular a 
criatividade; potenciar as relações 
interpessoais; aumentar a capacidade de 
resiliência; preparar para a mudança e / ou
situações de desafio; testar a inteligência 
emocional.
Destinatários: Professores, encarregados de
educação e outros agentes educativos
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

cont. »

situações de risco; destacar a forma como a
ternura, o amor e o carinho devem ser 
expressos, tornando-se um veículo importante
e verdadeiro de comunicação da afetividade 
e da sexualidade.
Destinatários: Ensino básico, ensino
secundário, professores e encarregados de
educação
Duração: Até 90 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

4. "OFICINA: VIOLÊNCIA NO
NAMORO/RELAÇÕES: 
DEPOIS DO ´NÃO´, ´PARA´"

Descrição: Oficina no âmbito da gestão de
conflitos que tem como objetivos: capacitar
para a identificação de sinais que evidenciem 
a presença de violência; possibilitar a 
identificação das diferentes tipologias de 
violência; promover a criação e utilização de
estratégias de resolução de conflitos; preparar
para a mudança e/ou situações de desafio.
Destinatários: Ensino básico, ensino
secundário, professores e encarregados de
educação
Duração: Até 90 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

5. "OFICINA: ESPONTANEIDADE 
E EQUILÍBRIO"

Descrição: Oficina no âmbito da motivação
que tem definido como objetivo: promover 
a espontaneidade e o equilíbrio psicossocial,
proporcionando a prontidão do sujeito para
responder de acordo com o que for necessário.
Destinatários: Ensino básico e ensino
secundário, professores e encarregados 
de educação
Duração: Até 90 min.
Local: Escola

mailto:centro.atendimento.jovens@gmail.com
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Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

11. "OFICINA: DEFEITO DE FABRICO"

Descrição: Oficina no âmbito da prevenção
dos comportamentos de risco que tem como
objetivos: contribuir para uma melhor 
comunicação na família, favorecendo a 
confiança e o afeto entre pais e filhos, 
assegurando a compreensão e os laços
necessários para uma adolescência mais feliz;
aprender a colocar a informação ao serviço 
da tomada de consciência e da mudança 
de atitudes e comportamentos; facilitar e 
amplificar as trocas relacionais multifacetadas,
de modo a reforçar as resiliências e permitir
uma tomada de decisão mais consciente 
relativa às escolhas individuais e grupais.
Destinatários: Professores, encarregados de
educação e outros agentes educativos
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

12. "OFICINA: FIM DA LINHA"

Descrição: Oficina no âmbito da prevenção 
de comportamento de risco que tem como
objetivos: clarificar conceitos; possibilitar aos
pais/encarregados e educação/cuidadores,
identificar comportamentos e sinais de alerta;
desmistificar crenças sobre o suicida; o que
fazer perante um ato suicida.
Destinatários: Professores, encarregados de
educação e outros agentes educativos
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais:
CAJ- Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

8. "OFICINA: OS TRANSPARENTES"

Descrição: Oficina no âmbito da prevenção
dos comportamentos de risco que tem como
objetivos: estimular a criatividade; desenvolver
as capacidades de organização e “focagem”;
potenciar as relações interpessoais; aumentar 
a capacidade de resiliência; preparar para a
mudança e / ou situações de desafio; testar 
a inteligência emocional.
Destinatários: Professores, encarregados de
educação e outros agentes educativos
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

9. "OFICINA: 1,99 - UM SUPERMERCADO
DE PALAVRAS"

Descrição: Oficina no âmbito da prevenção
dos comportamentos de risco que tem como
objetivos: estimular a boa comunicação; 
alertar para a importância do reforço positivo
na escola e na família enquanto agentes de
socialização da criança.
Destinatários: Professores, encarregados de
educação e outros agentes educativos
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

10. "OFICINA: A ESTRANHA ESCOLA… 
DOS CRESCIDOS"

Descrição: Oficina no âmbito da autonomia
que tem como objetivos: estimular a 
criatividade; potenciar as relações 
interpessoais; aumentar a capacidade de 
resiliência; preparar para a mudança e / ou
situações de desafio; testar a inteligência 
emocional.
Destinatários: Professores, encarregados de
educação e outros agentes educativos
Duração: Até 120 min.

mailto:centro.atendimento.jovens@gmail.com
mailto:centro.atendimento.jovens@gmail.com
mailto:centro.atendimento.jovens@gmail.com
mailto:centro.atendimento.jovens@gmail.com
mailto:centro.atendimento.jovens@gmail.com


23

do tempo com as crianças; sensibilizar para o
espaço que as novas tecnologias ocupam no
nosso dia-a-dia.
Destinatários: Encarregados de educação
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

16. "OFICINA: COMO ABORDAR A MORTE
E A PERDA COM CRIANÇAS"

Descrição: Oficina no âmbito da prevenção
de comportamento de risco que tem como
objetivos: capacitar os agentes educativos para
o trabalho com crianças que possam estar a
passar por situações de perda ou de luto; 
promover um espaço de reflexão, abrindo a
discussão sobre a morte e o morrer; contribuir
para o estabelecimento de estratégias de 
formação de uma educação voltada para a
vida, ajudando no processo de alteração de
um núcleo de representações que se gerou 
em torno da morte e da criança.
Destinatários: Encarregados de educação, 
outros agentes educativos
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito
Para inscrições e informações adicionais:
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

17. "O CORAÇÃO É QUE BATE, 
AS MÃOS DÃO AFETO E CARINHO"

Descrição: Oficina no âmbito da violência nas
relações/violência doméstica que consiste na
sensibilização e debate junto da população
para as questões da violência nas relações
(realização de seminários e workshops).
Destinatários: Encarregados de educação e
outros agentes educativos
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito
Para inscrições e informações adicionais:
Gabinete de Apoio à Vítima de Violência
Doméstica, gavvd.alcobaca@gmail.com

13. "OFICINA: FAMÍLIA & LDA."

Descrição: Oficina no âmbito da prevenção 
de comportamento de risco que tem como
objetivos: possibilitar aos encarregados de 
educação um novo olhar sobre as 
transformações físicas, o desenvolvimento 
cognitivo e a importância do grupo de pares
dos seus educandos; esclarecer os 
encarregados de educação sobre a importância
da adolescência no ciclo de vida do indivíduo;
perceber as transformações físicas nos rapazes
e nas raparigas e a importância da relação do
adolescente com o outro; despertar para a
importância da ansiedade social na 
adolescência e suas implicações.
Destinatários: Professores, encarregados de
educação e outros agentes educativos
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito 
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

14. "OFICINA: SOU UM PAI PRESENTE?"

Descrição: Oficina no âmbito da prevenção 
de comportamento de risco, exclusivamente
dedicada a pais, que pretende alertar para a
importância da presença do pai nas atividades
diárias familiares e da sua importância para a
estabilidade emocional da criança / jovem.
Destinatários: Pais
Duração: Até 120 min.
Local: Escola
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito
Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Fora de Portas (Centro de Atendimento a
Jovens), centro.atendimento.jovens@gmail.com

15. "OFICINA: O TEMPO DAS REDES - 
EU COMUNICO, TU COMUNICAS, ELE
COMUNICA… NÓS NÃO DIALOGAMOS"

Descrição: Oficina no âmbito da prevenção 
de comportamento de risco que tem como
objetivos: perceber as diferenças entre 
comunicação funcional e disfuncional; alertar
para a necessidade da otimização da gestão
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1. "ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO 
À FAMÍLIA (AAAF)"

Descrição: Programa que surge como resposta
às necessidades dos agregados familiares, sendo
da competência da Câmara Municipal, através
do Acordo de Colaboração e Expansão do
Ensino Pré-Escolar, assinado entre esta, o
Ministério da Educação e o Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social. O AAAF
decorre antes e após o período letivo 
determinado para a educação pré-escolar.
Destinatários: Ensino pré-escolar
Duração: Horário não letivo (conforme 
definido pelos estabelecimentos escolares)
Locais: Estabelecimento de ensino pré-escolar
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: A frequência de AAAF tem um custo
associado para os pais/encarregados de 
educação do aluno. De acordo o Despacho
Conjunto n.º 300/97 de 4 de setembro, a
comparticipação familiar é determinada com
base em seis escalões de rendimento per capita. 
Para informações adicionais: 
Unidade de Educação, 
educacao@cm-alcobaca.pt 

2. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
ESCOLARES

Descrição: Serviço assegurado pela Câmara
Municipal de Alcobaça, quer através do 
estabelecimento de parcerias com entidades
locais de solidariedade social, quer através da
contratação pública de uma empresa prestadora

de serviços que confeciona diariamente
refeições nos Centros Escolares de Alcobaça 
e Benedita.
Destinatários: Ensino pré-escolar e 1.º ciclo 
do ensino básico
Duração: Horário do período do almoço
Locais: Escolas
Calendarização: Todo o ano letivo 
(com exceção do mês de agosto)
Preço: O custo das refeições para os 
encarregados de educação é determinado 
pelo Ministério da Educação, sendo, para o ano
letivo 2014/2015, de 1,46€ para os alunos que
não usufruem de auxílios económicos, de 0,73€
para os alunos abrangidos pelo escalão B e 
gratuito para os alunos de escalão A.
Para informações adicionais: Unidade de
Educação, educacao@cm-alcobaca.pt

3. "PLANO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
ALARGADO"

Descrição: Plano que resulta num sistema 
de concessão de materiais escolares e de 
reutilização de manuais a todos os alunos do
1.º ciclo, independentemente do escalão. A
medida substitui o programa de ação social
escolar anterior e permite um apoio mais
abrangente e efetivo na educação de todos 
os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, sem
exceção. O Plano de Ação Social Escolar
Alargada materializar-se em duas vertentes:
material escolar e empréstimo de manuais 
escolares.

cont. »

OUTRAS AÇÕES
E SERVIÇOS
A Câmara Municipal de Alcobaça, para além das atividades propostas, 
juntamente com parceiros e protocolos celebrados, mobiliza uma série de
apoios/serviços com os quais se pretende o reforço da qualidade e do 
sucesso educativo dos alunos.
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Destinatários: 1.º ciclo do ensino básico
Duração: Todo o ano letivo
Locais: Escolas
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito
Para informações adicionais: Unidade de
Educação, educacao@cm-alcobaca.pt

4. TRANSPORTES ESCOLARES

Descrição: Serviço de transporte disponível
para os alunos do ensino básico e ensino
secundário, entre o local da residência e 
os estabelecimentos de ensino.
Destinatários: Ensino básico e ensino
secundário
Duração: Todo o ano letivo
Locais: Escolas
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: O transporte escolar é gratuito para os
alunos que frequentam o ensino básico (e que
vivem a mais de 4 km) e comparticipado, em
50% do custo do passe escolar, caso os 
alunos frequentem o ensino secundário.
Para informações adicionais: Unidade de
Educação, educacao@cm-alcobaca.pt

5. "UMA AVENTURA EM ALCOBAÇA"

Descrição: Projeto, de cariz social e 
pedagógico, que oferece aos alunos do ensino
básico atividades de ocupação de tempos
livres, durante as interrupções letivas. Pretende
proporcionar momentos de lazer e cultura num
ambiente agradável e descontraído, onde será
favorecida a interação grupal, o contacto com
o património local e a formação cívica.
Destinatários: Ensino básico
Duração: Uma semana durante a interrupção
letiva no Natal, Páscoa e duas semanas no
verão
Locais: Alcobaça
Calendarização: Interrupção letiva de Natal,
Páscoa e verão
Preço: Gratuito
Para inscrições e informações adicionais:
Unidade de Educação, 
educacao@cm-alcobaca.pt

6. BOLSAS DE ESTUDO

Descrição: 25 bolsas, atribuídas pela Câmara
Municipal de Alcobaça, direcionadas para os
estudantes que frequentam o Ensino Superior,
residentes no concelho, com manifestas 
carências económicas.
Destinatários: Ensino superior
Duração: Todo o ano
Locais: Alcobaça
Calendarização: Data a definir
Preço: Gratuito
Para informações adicionais: Divisão de
Ação Social, Juventude e Associativismo,
acao.social@cm-alcobaca.pt

7. BIBLIOTECA MUNICIPAL / BIBLIOTECA
DIGITAL

Descrição: Espaços que promoverem o 
acesso à informação, aos vários suportes 
documentais, à formação, à cultura, ao lazer 
e às novas tecnologias da comunicação. A
Biblioteca Digital tem ainda à disposição do
público, gratuitamente, consolas com jogos,
tablets com internet, livros digitais e barcos
telecomandados.
Destinatários: Público em geral
Locais: Biblioteca Municipal (Rua Araújo
Guimarães - Alcobaça);
Biblioteca Digital (Jardim de Praça João de
Deus Ramos - Alcobaça) 
Para informações adicionais: 
Biblioteca Municipal, 
biblioteca@cm-alcobaca.pt

8. ESCOLA ADÃES BERMUDES

Descrição: Antiga escola primária que, 
mantendo a ligação aos mais jovens, alberga 
o CAJ - Centro de Atendimento a Jovens, a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens,
a Divisão de Ação Social, Juventude e

Associativismo, o Gabinete de Apoio a Vítimas
de Violência Doméstica, o Espaço/Multimédia 
e um auditório.
Destinatários: Público em geral
Local: Rua Afonso de Albuquerque, n.º 24,
Alcobaça
Para informações adicionais: 
Escola Adães Bermudes,
escola.a.bermudes@cm-alcobaca.pt

mailto:educacao@cm-alcobaca.pt
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DESTINATÁRIOS 
DAS ATIVIDADES
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Câmara Municipal de Alcobaça » Telf.: 262 580 800
Biblioteca Municipal de Alcobaça » Telf.: 262 580 880
Escola Adães Bermudes / Centro de Atendimento a Jovens 
/ Divisão de Ação Social, Juventude e Associativismo » Telf.: 262 580 899
Museu do Vinho de Alcobaça » Telf.: 968 497 832
Museu Raul da Bernarda » Telf.: 925 651 638
Proteção Civil » Telf.: 262 580 805
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes » Telf.: 800 206 624 
Unidade de Educação » Telf.: 262 580 831
Unidade de Turismo, Cultura e Desporto » Telf.: 262 580 810
Unidade de Veterinária e Saúde Pública » Telf.: 262 580 879

Agrupamento de Escolas de Benedita » Telf.: 262 925 010
Agrupamento de Escolas Cister » Telf.: 262 505 170
Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto » Telf.: 262 985 090

CONTACTOS




