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O Plano de Atividades Educativas 2018-2019 é um instrumento ao dispor
da comunidade educativa, com o propósito de fomentar a partilha de

informações sobre as ações que o Município de Alcobaça propõe realizar
com as instituições de ensino e restante comunidade, assentando nos

seguintes domínios:

1)EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2)EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

3)EDUCAÇÃO PARA A CULTURA, ARTE E CIÊNCIA
4)EDUCAÇÃO PARA A LEITURA E LITERACIA

5)EDUCAÇÃO PARA OS MUSEUS
6)EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E BEM-ESTAR

7)RUMO: ESCOLA PARA MÃES E PAIS
8)OUTRAS ÁREAS DE APOIO

9)CONHECE.ALCOBAÇA

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) abrir caminhos, como parceiro das
Instituições sociais e educativas, para o desenvolvimento social, cultural e

educativo do território; ii) promover experiências enriquecedoras, em
contextos formais e não formais, com o intuito de contribuir para o

sucesso educativo dos alunos; iii) colaborar na formação de crianças e
jovens, com vista à resolução de problemas sócio afetivos, educativos e

ambientais; proporcionar momentos de “aprendizagem ao longo da
vida” aos que frequentam Universidades Seniores e/ou outros grupos

formal ou informalmente constituídos.    

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

INÊS SILVA - VEREADORA
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21 março – Dia Mundial da Árvore e da
Floresta– Descobrir as Árvores da cidade
20 abril – Dia Mundial da Terra – Dos
Pomares ao Rio Seco - Évora de Alcobaça 
4 maio – Dia Mundial da Biodiversidade
– No Sopé da Serra dos Candeeiros
5 junho – Dia Mundial do Ambiente –
Litoral Norte de Alcobaça
8 junho – Dia Mundial dos Oceanos -
Litoral Sul de Alcobaça
26 Julho – Dia Nacional de Conservação
da Natureza – Encostas de Coz
21 setembro – Dia Europeu sem Carros –
Praia Fluvial de Alpedriz 
20 outubro – Dia Mundial das
Catástrofes Naturais - Pinhal Litoral
23 novembro – Dia da Floresta
Autóctone – Mata Nacional do Vimeiro-
Gaio
Destinatários: Eco-escolas e público em
geral 
Duração: cerca de 3h + deslocações
Local: Saída dos Paços do Concelho às
9h45
Calendarização: De fevereiro a novembro,
até 25 pessoas por sessão, em transporte
municipal. 
Preço: Gratuito
Informações adicionais: Datas exatas a
definir. Sujeito a inscrição prévia até 10 dias
úteis antes do percurso interpretativo.  A
partir dos 6 anos.

“CLEAN UP DAYS” COM COASTWATCH
EUROPE

Descrição: O Projeto Coastwatch conta já
com 26 anos consecutivos em Portugal,
tendo o Município participado nos últimos
13 anos; neste contexto, a monitorização e
limpeza da costa local é feita por alunos e
professores num regime de voluntariado. O
município fornece sacos e luvas às turmas
participantes. 
Destinatários: Eco-Escolas e público em
Geral  
Duração: 90min + deslocações
Local: Litoral concelhio
Calendarização: todo o ano 
Preço: Gratuito

PERCURSOS INTERPRETATIVOS NO
PATRIMÓNIO NATURAL DE ALCOBAÇA

Descrição: Alcobaça é um território rico em
património natural; a proposta é interpretar
esse património em percursos mistos
(autocarro + caminhadas breves e, de baixo
nível de dificuldade), máximo 4h de
duração, incluindo deslocações. As datas
selecionadas evocam datas icónicas no
âmbito do contexto local ou no âmbito da
Conservação da Natureza em geral.
2 fevereiro – Dia Internacional das
zonas Húmidas - Lagoa de Pataias

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL
Promover o património Natural e a conservação da Natureza são os principais
objetivos das propostas que a seguir se descrevem. Estas atividades são ainda uma
forma de apoiar as Eco-escolas concelhias no desenrolar do seu Plano de Ação
considerando a parceria municipal estabelecida anualmente.
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Local: Escolas
Calendarização: janeiro a maio de 2019
Preço: Gratuito

AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
VAMOS POUPAR ENERGIA!

Descrição: Sessão teórico-prática que
procura proporcionar aos alunos a aquisição
de conhecimentos relacionados com as
diferentes formas e fontes de energia;
conhecer o conceito de energias renováveis;
identificar alguns desequilíbrios ambientais
provocados pela utilização de energias não
renováveis, sensibilizar para a necessidade
da utilização de energias renováveis e
incentivar o uso racional de energia.
Destinatários: alunos do 3º e 4 º ano do
1ºciclo e 2º ciclo do ensino básico
Duração: 30-45 minutos
Calendarização: janeiro a maio de 2019
Preço: Gratuito

OFICINA DE REUTILIZAÇÃO: 
REUTILIZAR COM ESTILO

Descrição: Breve sessão teórica alusiva ao
tema que tem como objetivos a aquisição
de conhecimentos relacionados com a
importância da Política dos 3R's (reduzir,
reutilizar e reciclar) no que se refere à
poupança de recursos naturais, à
diminuição da poluição causada no fabrico
de novos materiais; alertar para o consumo
atual, reduzir a quantidade de resíduos por
nós produzidos. Após a abordagem, será
realizada uma oficina de reutilização com
recurso a materiais recicláveis e de baixo
custo, para incentivar à redução e 
reutilização de resíduos o que possibilita 
o desenvolvimento de competências de
autonomia e criatividade dos alunos.
Destinatários: alunos do pré-escolar e do
1ºciclo do ensino básico
Duração: 45 minutos
Local: Escolas
Calendarização: novembro de 2018 a
maio de 2018
Preço: Gratuito

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
- NA SENDA DE JOAQUIM VIEIRA
NATIVIDADE 15 horas - 0,6 U.C.

Descrição: Ação evocativa do
cinquentenário da morte de Joaquim Vieira
Natividade a realizar em Novembro.
Calendarização: e programa a definir no 1º
período. A decorrer em horário pós-laboral. 
Destinatários: Professores

CONHECER O PATRIMÓNIO 
COM A ADEPA

Descrição: A ADEPA apresenta 4 propostas de
visitas de estudo no concelho com alunos do
1º ciclo: I Grutas, II Das Nascentes até ao Mar,
III No Reino da Pedra, IV No Vale do Rio Seco.
A inscrição decorrerá durante o 1º período
letivo. A atividade decorrerá no 2º e 3º
Períodos letivos e inclui uma sessão
preparatória em sala de aula seguindo-se
posteriormente a visita de estudo. 
Destinatários: Alunos do 1º ciclo do ensino
básico
Calendarização: Inscrições 1º período (por
contacto da ADEPA). Atividade no 2º e 3º
período.
Preço: Gratuito

AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
ÁGUA, UM BEM PRECIOSO 
A PRESERVAR! 

Descrição: Sessão teórico-prática alusiva ao
tema que tem como objetivos proporcionar
aos alunos a aquisição de conhecimentos
relacionados com a necessidade de 
preservar e conservar o Recurso Natural
Água, compreender a distribuição da Água
no nosso planeta, reconhecer a existência
de limitações na utilização do Recurso Água
e promover a mudança de atitudes 
relativamente ao consumo e poupança 
de Água.
Destinatários: alunos do pré-escolar, do 
1º ciclo e 2º ciclo do ensino básico
Duração: 30-45 minutos
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Destinatários: Comunidade em geral
Local: a definir
Calendarização: a definir

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE, 
DA FLORESTA E DA 
AGRICULTURA 2019

Descrição: O Dia Mundial da Árvore, da
Floresta e da Agricultura será dinamizado
pela Câmara Municipal de Alcobaça em
março, com um conjunto de atividades de
educação e sensibilização ambiental que
visam envolver toda a comunidade. A 
tradicional campanha de troca de
papel/cartão por plantas terá como ponto
de recolha central a Praça João de Deus
Ramos, e contará com a colaboração das
Juntas de Freguesia do concelho de
Alcobaça.
Destinatários: comunidade em geral
Local: Praça João de Deus Ramos -
Alcobaça 
Calendarização: a definir

HORA DO PLANETA 2019

Descrição: A Hora do Planeta é uma
iniciativa da WWF que começou em 2007
em Sidney, na Austrália, quando 2,2
milhões de pessoas e mais de 2.000
empresas apagaram as luzes por uma hora
numa tomada de posição contra as
mudanças climáticas. Um ano depois, a
Hora do Planeta tornou-¬se um movimento
de sustentabilidade global com mais de 50
milhões de pessoas, em 135 países a
mostrarem o seu apoio a esta causa ao
desligarem simbolicamente as suas luzes.
O Município de Alcobaça associou-se à
iniciativa Hora do Planeta em 2017, onde
entre as 20h30 e as 21h30 do dia 25 de
março, as luzes que iluminam a fachada do
Mosteiro de Alcobaça, as luzes exteriores do
Edifício dos Paços de Concelho e a
iluminação do Jardim do Tribunal de
Alcobaça foram apagadas, horário oficial da
Hora do Planeta. Em Março de 2019 o
Município de Alcobaça pretende associar-se

AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
SEPARAR PARA RECICLAR

Descrição: Sessão teórico-prática alusiva ao
tema que tem como objetivos a aquisição
de conhecimentos sobre a importância da
separação seletiva dos resíduos de forma a
reforçar a importância da valorização dos
resíduos recicláveis e aumentar os níveis de
deposição seletiva no concelho. Será dado
ênfase às regras de deposição e aos valores
mínimos de pesagem a atingir (na vigência
dos concursos). 
Destinatários: estabelecimentos de ensino
que irão participar nos concursos de 
separação de resíduos (plástico /metal,
papel/cartão e vidro).
Duração: 30-45 minutos
Local: Escola
Calendarização: outubro a dezembro 
de 2018 
Preço: Gratuito

PROGRAMA ECOVALOR 2018/2019

Descrição: Concursos relativos à recolha
de embalagens de papel /cartão,
plástico/metal e vidro e ainda ações de 
sensibilização sobre resíduos.
Destinatários: Ensino pré-escolar, ensino
básico do 1º, 2º e 3º ciclo e ensino
secundário
Duração: Ano letivo 2018/2019
Local: Escolas
Calendarização: a definir
Entidade Parceira: Valorsul

10ª SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO
DE RESÍDUOS 2018

Descrição: A 10ª edição da Semana
Europeia da Prevenção de Resíduos será
assinalada pela Câmara Municipal de
Alcobaça com algumas iniciativas que visam
alertar os munícipes para a necessidade de
reduzir os 3 mil milhões de toneladas de
resíduos que anualmente se produzem na
União Europeia. 
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de novo a esta iniciativa e talvez envolver
outros parceiros.
Local: a definir
Calendarização: a definir

OS SUSPEITOS DO COSTUME – DO RIO
AO MAR SEM LIXO 

Descrição:Trata-se de uma campanha de
identificação e recolha de lixo marinho na
praia que tem como objetivo identificar os
resíduos mais frequentes e as possíveis
origens (num troço de 100 m). Pretende-se
sensibilizar para a necessidade urgente de
alteração dos comportamentos no que
respeita a utilização de plástico, optando-se
por soluções mais duradouras, de mais fácil
recolha, reutilização ou reciclagem. Esta
atividade implica a monitorização antes da
época balnear e durante a época balnear.
Destinatários: comunidade em geral
Local: Praia de Paredes da Vitória
Calendarização: 29 de setembro de 2018,
abril e junho de 2019

VAMOS LIMPAR A EUROPA! 

Descrição:Entre março e maio de 2019
realizar-se-á a 6ª edição da iniciativa
“Vamos Limpar a Europa!”, este evento
tem lugar em toda a Europa e pretende
sensibilizar os cidadãos para o problema da
produção de resíduos, através da realização
de ações de limpeza em espaços naturais. O
Município de Alcobaça irá associar-se a esta
iniciativa promovendo a campanha: “Vamos
limpar o Litoral de Alcobaça!”, entre abril  e
maio em praias a definir.
Local: praias a definir
Calendarização: março a maio

Para inscrições e informações adicionais: 
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt | 800 206 624
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"DESPERTADOR"

Descrição: A chamada ao quadro, a 
apresentação de um trabalho (individual ou
em grupo), a prova de aptidão profissional,
a entrevista para um possível emprego… 
o que têm em comum? O facto de serem
oportunidades marcantes e, provavelmente,
decisivas num determinado momento! Por
isso, torna-se necessário sabermos controlar
a ansiedade e dominarmos uma situação
em que nos encontramos expostos e somos
o 'alvo' das atenções! Como se faz? 
Treina-se! Como se um desporto se
tratasse! O desafio é 'despertar'! Saber
aproveitar tudo aquilo que o dia-a-dia nos
trás e transformarmos essas 'ofertas' em 
atitude e vontade de querer chegar lá! 
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; criar uma 'marca pessoal'
Destinatários: Alunos 3.º CEB e Ensino
Secundário
Duração: 90 a 120 min.
Local: Escolas
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

OFICINAS PEDAGÓGICAS / CAPACITAÇÃO

"PROJETO ORIGAMI"

Descrição: O Projeto ORIGAMI define-se
enquanto uma estrutura complementar
quinzenal de apoio ao acesso à informação,
aquisição, construção e consolidação de
conhecimentos e desenvolvimento de 
competências, com incidência no início de
cada ciclo e com uma duração máxima de 
4 anos por turma.
Objetivos: Fortalecer, em modalidades 
alternativas e complementares às do 
sistema formal de ensino, os mecanismos
de aproximação entre a escola e a família;
alargar e diversificar as metodologias e
estratégias de apreensão de conteúdos; 
proporcionar às crianças a aquisição de
saberes e de saberes-fazer a partir da 
familiarização com os processos de criação 
e construção por etapas que lhes possibilite
ultrapassar obstáculos; desenvolver 
competências de autonomia, criatividade,
iniciativa, inovação e organização. 
Destinatários: Alunos 1.º CEB
Duração: 90 a 120 min.
Local: Escolas
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

EDUCAÇÃO PARA A

CIDADANIA 
A educação para a cidadania tem um papel preponderante no que concerne
à capacitação de cidadãos para que estes se sintam integrados e em
condições de participarem ativamente na comunidade. Não se resumindo
somente a um domínio estritamente escolar, deve ser um trabalho contínuo
que se opera nas mais diversas áreas da sociedade e que contribua para a
formação de indivíduos responsáveis, autónomos e solidários, que conhecem
e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e respeito pelos outros.
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vezes, passa despercebido pela maioria 
da população: a dependência de objetos 
e práticas de uso diário (as novas 
dependências). Contudo, o que realmente
começa a preocupar é o aspeto patológico
que está a assumir o abuso (uso exagerado)
de objetos completamente lícitos que 
fazem parte da quotidianidade: a TV, o
computador, a internet (chats), o telemóvel,
os jogos, a moda… Se antes a atenção
estava voltada para a dependência de 
substâncias como o ecstasy, a cocaína, 
a heroína, o crack, hoje este novo perigo
parece maior, pois está escondido sob o
manto do "normal", do "quotidiano", do
"toda a gente usa" ou "toda a gente faz".
Objetivos: 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: Alunos do 2.º e 3.º CEB e
Ensino Secundário
Duração: 90 min.
Local: Escolas
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

"SEXUALIDADE"

Descrição: Apesar de toda a importância
que tem ao longo da vida, a sexualidade 
é um tema que na nossa sociedade suscita
normalmente muitas piadas, mas poucas
conversas sérias e, sendo, em alguns casos,
tema tabu. Muitos encarregados de 
educação estão conscientes que, de uma
forma explícita, é sua responsabilidade dar
informação e debater questões ligadas à
sexualidade; porém sentem-se inseguros e
com muita dificuldade para o fazer. A
opção é, frequentemente, a via do silêncio,
que é uma outra forma de se abordar um
tema. Hoje pensa-se que os pais são muito 
importantes na educação dos filhos e não
devem abdicar de um assunto tão sério

"FIGHT CLUB"

Descrição: O coração bate mais depressa?
Falta a motivação? A irritação está mesmo
ali 'à flor da pele'? Dormir é uma tarefa
complicada? Antes de o nosso cérebro
entrar em 'modo combustão' convém 
pararmos um pouco e 'olharmos' para 
aquilo que estamos... a sentir! Reconhecer
os sentimentos e as emoções é um primeiro
passo para a resolução de conflitos / 
problemas... Estas são, por sua vez, 
situações a que todos nós estamos 
constantemente sujeitos nas mais variadas
situações e contextos pessoais e 
profissionais. Saber identificá-las 
permite-nos reagir de forma adequada 
às várias situações. As crianças e os 
adolescentes questionam com frequência
sobre a razão de viver em permanente
incerteza e indecisão. Quando é que a
negociação se torna vantajosa? Sendo a
negociação um processo que envolve
partes, onde cada uma tem qualquer coisa
que a outra quer, é necessário chegar a um
acordo após uma fase de discussão. Importa
saber qual a melhor forma de conduzir este
processo negocial e que hipóteses existem
de o concretizar com sucesso.
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
com os outros para encontro facilitado de
soluções.
Destinatários: Alunos do 2.º e 3.º CEB e
Ensino Secundário
Duração: 90 min.
Local: Escolas
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

"D - LAB"

Descrição: Antropólogos, psicólogos,
psiquiatras e sociólogos andam ocupados a
tentar perceber um fenómeno que, às

cont. » 
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“TERAPIA DA FALA: QUANDO É DIFÍCIL
APRENDER A LER OU A ESCREVER…”

Descrição: O saber ler é uma das
aprendizagens mais importantes porque é a
chave que permite o acesso a todos os
outros saberes. A leitura e a escrita são
formas de processamento linguístico.
Quando existem alterações articulatórias/
fonológicas, a aprendizagem da leitura e
escrita está comprometida. Um número
significativo de pessoas, embora possuindo
um nível de inteligência médio ou superior,
manifesta dificuldades na sua
aprendizagem. Identificar e intervir
precocemente são o segredo do sucesso da
aprendizageCapacitar os docentes do 1.º
CEB para a identificação de alguns dos
problemas mais comuns relacionados com a
necessidade de intervenção em Terapia da
Fala; implementar estratégias de atuação.
Destinatários: Docentes 1.º CEB
Duração: 2 horas 
Local: Escolas
Calendarização: Interrupções letivas (Natal,
Páscoa)
Preço: Gratuito

"RELAÇÕES INTERPESSOAIS E GESTÃO
OPERACIONAL DOS INTERVALOS"

Descrição: O intervalo entre as aulas 
representa um aspeto fundamental na 
rotina escolar. É o espaço-tempo que 
convida à exploração de diferentes 
percursos e à aprendizagem sobre relações
grupais. A convivência entre alunos, 
durante esse tempo livre, é um bom 
termómetro do clima escolar: um cenário 
de alunos explorando diferentes espaços e
atividades revela-se muito distinto daquele
com estudantes isolados ou que agem com
violência. Se entendermos a escola como
um lugar de socialização, devemos ensinar
as crianças e os jovens a lidar com os 
desentendimentos sem jamais negarmos a
sua existência. Afinal, o conflito é inerente
às relações humanas. Neste aspeto, a 

como este. Sabemos que muitos dos 
problemas ligados à vivência da sexualidade
têm a sua origem na falta de informação e
na ansiedade daí gerada. Da mesma forma,
a ignorância sobre estes assuntos poderá
resultar numa baixa de autoestima, na 
promoção de um desenvolvimento não 
harmonioso, potenciando os 
comportamentos de risco.
Destinatários: Alunos do 2.º e 3.º CEB e
Ensino Secundário
Duração: 90 min.
Local: Escolas
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

AÇÕES DE FORMAÇÃO

"INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS EM 
CONTEXTO DE SALA DE AULA"

Descrição: Ação de formação de curta
duração que pretende promover a aquisição
/ aprofundamento de conhecimentos ao
nível das estratégias / metodologias 
ensino-aprendizagem, nomeadamente no
que diz respeito ao desenvolvimento de
conhecimentos orientados para a gestão 
da diversidade em contexto de sala de aula
e ao incentivo da reflexão e implementação
de metodologias que premeiem a 
aprendizagem independentemente das
capacidades e / ou competências dos
alunos.
Objetivos: Conhecer as inteligências 
múltiplas e os estilos de aprendizagem; 
distinguir os conceitos de aprendizagem,
inteligência e diferenciação pedagógica;
planear atividades considerando as
inteligências múltiplas; implementar 
estratégias para o desenvolvimento das
inteligências múltiplas; refletir sobre 
estratégias de utilização desse referencial
em sala de aula.
Destinatários: Docentes
Duração: 6 horas 
Local: Escolas
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

cont. » 

intervenção dos profissionais torna-se 
fundamental para que situações menos 
convenientes não se agudizem. 
Destinatários: Pessoal não docente
Duração: 6 horas
Local: Escolas
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

OFICINAS DE EDUCAÇÃO 
/ CAPACITAÇÃO PARENTAL

“DEFEITO DE FABRICO”

Descrição: Oficina no âmbito da prevenção
dos comportamentos de risco, apresentando
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 infância e
adolescência mais felizes; 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: Encarregados de educação
Duração: 90 min
Local: Escolas
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

"EU CONSIGO, EXPLICO E CONSTRUO”

Descrição: Programa de capacitação,
faseado, que pressupõe a existência de
Voluntariado de Assessoria através do qual
jovens e professores, consoante o seu perfil
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de competências e disponibilidade, poderão
realizar sessões de tutoria e
acompanhamento ao estudo, tendo como
público-alvo alunos do 5.º ao 12.º ano.
Destinatários: Alunos do 2.º, 3.º CEB e
Ensino Secundário
Duração: 90 min.
Local: Biblioteca Digital | Escola Adães
Bermudes | Biblioteca Municipal de
Alcobaça
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Centro de Atendimento a Jovens | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899
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Destinatários: Alunos do 2.º, 3.º CEB e
Ensino Secundário
Duração: 90 min.
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Preço: Gratuito

Para inscrições e informações adicionais: 
CAJ - Centro de Atendimento a Jovens | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899
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EDUCAÇÃO PARA A

CULTURA, ARTE
E CIÊNCIA
A cultura, em todos os seus aspetos, tanto de criação, quanto de admiração e
divulgação, tem como resultado favorecer a identidade pessoal e social do
indivíduo, bem como integrá-lo na comunidade. Consequentemente,
possibilitar e promover o acesso à cultura, através de metodologias alternativas
e complementares de ensino, torna-se fundamental para o crescimento do ser
humano. 

Local: Mosteiro de Alcobaça, Convento de
Cristo, Mosteiro da Batalha
Calendarização: outubro a março

ALJUBARROTA - POR ALJUBARROTA
COM BRITES DE ALMEIDA

Descrição: A visita pretende, através da
figura lendária da padeira de Aljubarrota,
abordar o grande evento que foi a batalha
que recebeu o nome da povoação, a sua
importância na história nacional, bem 
como a intervenção local no grande
acontecimento. Através das ruas de 
traçado medieval faz-se o reconhecimento
dos diferentes estilos presentes na 
arquitetura civil e religiosa, permitindo uma
viagem ao longo da história. Enquadrando a
mensagem pedagógica da lenda de acordo
com o conhecimento científico, pretende-se
realçar o interesse de um episódio marcante
e uma figura lendária da História de
Portugal.
Destinatários: Alunos do ensino básico e
secundário, universidades seniores e público
em geral
Duração: 2 horas (aprox.)

VISITAS GUIADAS

ERA UMA VEZ… MONGES CAVALEIROS
E REIS - À DESCOBERTA DOS
MOSTEIROS PORTUGUESES
PATRIMÓNIO DO CENTRO

Descrição: Consiste numa viagem até à
idade média, através da visita guiada e 
animada com personagens da época ao
Mosteiro de Alcobaça, Convento de Cristo
em Tomar e ao Mosteiro da Batalha.
Atividade dirigida aos alunos do 4º ano 
dos concelhos de Alcobaça, Tomar e
Batalha que, assim, podem descobrir os três 
monumentos Património da Humanidade 
da Região Centro e participar em atividades
e animações que os transportam para as
épocas de cada um dos monumentos 
e os relacionam com os momentos mais
marcantes da história de Portugal e com 
o reconhecimento do impacto que a
existência destes monumentos tiveram 
na nossa região.
Destinatários: Alunos do 4º ano do ensino
básico
Duração: Um dia (Tomar e Batalha) ou uma
manhã ou tarde (Alcobaça)

cont. » 
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secundário, universidades seniores e público
em geral.
Duração: 1h30m (aprox.)
Local: Mosteiro de Santa Maria de Coz
Calendarização: Todo o ano, mediante
inscrição prévia

SÃO MARTINHO DO PORTO 
- PARA ALÉM DA PRAIA

Descrição: Visita guiada ao centro histórico
da vila - um dos mais bem preservados na
área dos antigos Coutos de Alcobaça - com
o reconhecimento da sua arquitetura
urbana e religiosa, bem como da sua
importância como o último porto de mar
dos antigos Coutos na margem da 
desaparecida Lagoa de Alfeizerão. Através
da análise do seu património urbano,
nomeadamente dos fins do séc. XIX, a 
constatação da evolução de uma terra de
rendimento agrícola e marítimo para uma
estância balnear de reconhecido interesse
nacional e internacional.
Destinatários: Alunos do ensino básico e
secundário, universidades seniores e público
em geral.
Duração: 1h30m (aprox.)
Local: São Martinho do Porto
Calendarização: Todo o ano, mediante
inscrição prévia

PARREITAS – NO TEMPO EM QUE OS
ROMANOS NAVEGAVAM NA LAGOA
DA PEDERNEIRA

Descrição: Visita guiada que pretende dar a
conhecer o processo de romanização da
região de Alcobaça, em íntima relação com
a existência da antiga Lagoa da Pederneira e
com o contexto do Império Romano no seu
todo. A visita é composta por dois
momentos e em dois locais distintos: o
Museu Monográfico do Bárrio onde, através
da coleção de objetos encontrados e
expostos se dão a conhecer alguns aspetos
do quotidiano dos habitantes da villa
romana de Parreitas e das relações

Local: Aljubarrota
Calendarização: Todo o ano, mediante
inscrição prévia. Atividade permanente no
âmbito da Rede de Municípios com Batalhas
Históricas

ALCOBAÇA - ROTA DÊ LUGAR 
AO AMOR

Descrição: Visita guiada que pretende dar 
a conhecer a histórica cidade de Alcobaça,
locais e recantos que narram histórias de
outros tempos e de agora.
O tema do Amor conduz a viagem pela
cidade, por ruas, praças e recantos, através
de vários pontos de referência:
1. Amor à Água (Levada, rios, Central
Hidroelétrica); 2. Amor à Educação 
(Jardim-Escola João de Deus, antiga Escola
Primária, Escola Adães Bermudes); 3. Amor
ao Espetáculo (Cine-Teatro de Alcobaça)
4. Amor à Terra (Estação Rodoviária, Chalet
Rino, Praça Afonso Henriques); 5. Amor à
Arte, Património e Mundo (Mosteiro de
Alcobaça, Castelo, Chalet do CEERIA,
Armazém das Artes).
Destinatários: Alunos do ensino básico e
secundário, universidades seniores e público
em geral
Duração: 2h30 (aprox).
Local: Cidade de Alcobaça
Calendarização: Todo o ano, mediante
inscrição prévia

COZ - O ENCANTO DE UM ANTIGO
MOSTEIRO FEMININO

Descrição: A visita pretende dar a conhecer
a existência do grande mosteiro cisterciense
feminino, as razões da sua fundação e
instalação naquele local e, através da
análise dos vestígios restantes, a relação da
vida monástica com a comunidade exterior,
bem como dos motivos do desaparecimento
das antigas instalações conventuais. A visita
à igreja monástica permite apreciar a sua
grande riqueza artística e a vivência da
comunidade religiosa, bem como a relação
com a história nacional e regional.
Destinatários: Alunos do ensino básico e
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das IPSS dos mesmos níveis de ensino, uma
manhã ou tarde de diversão com teatro,
dança, música e muita animação.
Destinatários: Ensino pré-escolar e 1.º ciclo
do ensino básico
Duração: Uma semana
Local: Freguesias do concelho 
Calendarização: Semana do 1 de junho 
Preço: Gratuito 

"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 irá realizar-se em
outubro de 2018.
Destinatários: Ensino pré-escolar, básico,
secundário e público em geral
Duração: 7 dias
Local: Alcobaça
Calendarização: 8 a 14 novembro de 2018
Preço: Gratuito (para as escolas)

"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: Todos os docentes do
Concelho
Duração: Um dia 
Local: Vimeiro
Calendarização: início de setembro
Preço: Gratuito

comerciais com o Império Romano; nas
ruínas romanas de Parreitas onde se
reconhecem as estruturas da villa e a sua
íntima relação com a antiga Lagoa da
Pederneira.
Destinatários: Alunos do 7º ano do ensino
básico, universidades seniores e público em
geral
Duração: 2h (aprox.)
Local: Museu Monográfico do Bárrio e
estação arqueológica de Parreitas
Calendarização: Todo o ano, mediante
inscrição prévia

PROJETOS | EVENTOS

"UMA AVENTURA EM ALCOBAÇA"

Descrição: Projeto, de cariz social e
pedagógico, que oferece aos alunos do
ensino básico oriundos de famílias 
carenciadas, 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: Alunos do ensino básico
Duração: Uma semana durante a 
interrupção letiva no Natal, da Páscoa e no
verão
Locais: Alcobaça
Calendarização: Interrupções letivas
Preço: Gratuito

"SEMANA DA CRIANÇA"

Descrição: Com o intuito de celebrar o Dia
Mundial da Criança, o Município de
Alcobaça proporciona a todos os alunos 
dos estabelecimentos públicos do ensino
pré-escolar e básico, bem como os alunos

Para inscrições e informações adicionais: 
Serviço Educativo | servico.educativo@cm-alcobaca.pt | 262 580 800

PROGRAMAS

LETRA A LETRA, VOU APRENDENDO (A)

Descrição: Na idade pré-escolar, é 
importante desenvolver, estimular e treinar 
a Consciência Fonológica, por meio de 
atividades de discriminação auditiva, rimas
infantis e contos rimados, que favorecem
ludicamente o desenvolvimento do 
vocabulário. É mediante os jogos, que as 
crianças iniciam a sua reflecção sobre a
organização da linguagem oral e deslindam
a língua nos seus constituintes sonoros: 
discurso - palavras - sílabas - fonemas. 
Objetivos: Promover pré-competências 
de literacia emergente que facilitem a
aprendizagem da leitura e escrita, 
nomeadamente: desenvolvimento da
perceção auditiva; discriminação fonética;
capacidade de dividir as palavras em sílabas,
discriminação das palavras semelhantes,
entre outras; detetar precocemente crianças
em risco de apresentarem problemas de
aprendizagem da leitura e escrita; 
familiarizar as crianças com o código 
escrito; contribuir para a redução do
insucesso escolar.
Destinatários: crianças com 5/6 anos com
entrada prevista no 1º ciclo no ano letivo
seguinte

Duração: 23 sessões + pré e pós teste  | 40
/ 50 min.
Local: Escolas
Calendarização: a partir de Outubro
Preço: Gratuito

LETRA A LETRA, VOU APRENDENDO (B)

Descrição: Uma vez que através da 
implementação no programa 'Letra a letra,
vou aprendendo' (A) foram sinalizadas 
crianças que poderão vir a revelar 
dificuldades ao nível da leitura e da escrita,
no programa (B), a finalidade é ajudar as
crianças a atenuar/ ultrapassar as suas 
dificuldades de leitura e escrita.
Objetivos: Consolidação das 
pré-competências de literacia - consciência
fonológica; aprender e automatizar a fusão
fonémica (leitura de dois ou mais fonemas);
aprender e automatizar a fusão silábica
(leitura de duas ou mais sílabas); contribuir
para a redução do insucesso escolar.
Destinatários: crianças sinalizadas com 
dificuldades de leitura e escrita, no 1º ano
do 1º ciclo ou outras que a escola ache 
prioritários.
Duração: 23 sessões + pré e pós teste | 40 /
50 min.
Local: Escolas
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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, substituído. Torna-se por isso essencial inverter esta situação e
voltar a inserir o hábito da leitura na vida das pessoas.
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lógico, para o questionamento e a reflexão,
envolvendo o aguçar da sua inteligência, da
sua sensibilidade artística e do sonho com o
real, numa forma natural, onde a criança se
irá adequar ao convívio social, escolar e
familiar, dando oportunidade à mesma de
encontrar significado para a sua vida, sem
perder a sua essência de maneira 
encantadora e descontraída.
As histórias infantis, ajudam a desenvolver 
o intelecto, além de permitir o 
reconhecimento das suas limitações e 
ao mesmo tempo procurar soluções 
para os problemas, que podem vir a ser 
perturbadores.
Objetivos: Expansão da linguagem infantil,
enriquecendo o vocabulário e facilitando a
expressão e a articulação; estimulação da
inteligência, desenvolvendo o poder criador
do pensamento infantil; aquisição de 
conhecimentos, alargando os horizontes e
ampliando as experiências da criança; 
socialização, identificando a criança com o
grupo e ambiente levando-a a estabelecer
associações, por analogia, entre o que ouve
e o que conhece; formação de hábitos e 
atitudes sociais e morais, através da 
imitação de bons exemplos e situações
decorrentes das histórias, estimulando 
bons sentimentos na criança incitando-a à
vida moral; estimulação da sensibilidade e
da imaginação, sendo uma condição 
essencial ao desenvolvimento da criança;
estimulação da memória e da atenção, 
ensinando a criança a agir e preparando-a
para a vida; exerce grande importância no
crescimento e aprendizagens da criança,
facilitando o modo de adquirir 
conhecimento a respeito de valores, 
promovendo desse modo o seu 
desenvolvimento como um todo e ajudando
a criança a ter interesse em ler e ouvir um
conto da sua escolha de forma natural,
além de aprenderem que é possível vencer
obstáculos e saírem vitoriosos.
Destinatários: Pré-escolar e alunos do 1.º
CEB
Local: Escolas e instituições do concelho ou
Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: a partir de Outubro
Preço: Gratuito

Calendarização: a partir de Outubro
Preço: Gratuito

OFICINAS

AS ESTÓRIAS VÃO À ESCOLA 
(ANIMAÇÃO DA LEITURA)

Descrição: Projeto de promoção do livro 
e da leitura, nas escolas do concelho de
Alcobaça. As escolas interessadas, recebem
no seu espaço uma mala cheia de histórias
para contar. A sessão de leitura tem várias
histórias direcionadas para cada faixa etária.
Esta é uma atividade com base no conto,
que pretende não só combater a iliteracia,
como também promover e proporcionar
momentos de leitura, onde o texto, os 
afetos e os sentimentos estimulam a 
imaginação.
Destinatários: Dirigido ao pré-escolar 
e 1º ciclo
Duração: 45 min.
Local: Escolas e instituições do concelho
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

ESTÓRIAS COMPETENTES

Descrição: Tendo como mediador o livro,
pretende-se através de estórias abordar
temáticas relevantes para um 
desenvolvimento sócio emocional saudável,
dotando as crianças de ferramentas eficazes
de ajustamento, tanto no presente como ao
longo do seu desenvolvimento. Serão 
realizadas atividades ludo-didáticas para
reforço da temática abordada (ex. 
Divórcio, amizade, autoestima, ansiedade,
sentimentos). Poderão ser realizadas sessões
na Biblioteca ou deslocação às escolas. 
A literatura infantil é um caminho que 
leva a criança a desenvolver a imaginação,
emoções e sentimentos de forma agradável
e significativa e contribuiu na formação da
personalidade, ajudando as crianças a
entenderem um pouco melhor o contexto
onde está inserida.
As histórias, abrem espaço para o raciocínio
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docente do concelho, realizar ações de 
formação focadas na utilização das novas
tecnologias da informação e comunicação -
TIC, de modo a dotar os mesmos, de 
competências essenciais de adaptação às
novas tecnologias, formas de catalogação
de sites e a partir daqui a realização de
pesquisas e trabalhos.
Destinatários: docentes (inscrição prévia)
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: 1 hora | Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

CURSOS

ESCRITA CRIATIVA

Descrição: A Escrita Criativa, em meio 
escolar pode basear-se na utilização da
escrita de forma lúdica e imaginativa, o 
que torna possível motivar os alunos a
desenvolver o domínio da escrita. As 
dificuldades e obstáculos presentes nos
exercícios de escrita criativa e o esforço
necessário para os resolver são próprios 
de qualquer ato criador, todavia, a sua 
concretização transmite sensações elevadas,
particularmente em jovens alunos, logo
após a superação das ditas dificuldades e
obstáculos.
Objetivos: Fornecer instrumentos para 
o desenvolvimento da expressão escrita;
incentivar ao desenvolvimento da 
criatividade e do gosto pela escrita por 
parte dos alunos; proporcionar intercâmbio
de experiências e de saberes ao nível do
ensino/aprendizagem da língua portuguesa.
Destinatários: Alunos do 2º e 3º CEB |
Datas a definir
Local: Escolas e instituições do concelho ou
Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: a definir
Preço: Gratuito

PROJETOS

DORMIR COM OS LIVROS

Descrição: Em parceria com as bibliotecas

BIBLIOESTUDO - MÉTODOS 
E HÁBITOS DE ESTUDO

Descrição: Atualmente, existem muitos
alunos que não possuem métodos e hábitos
de estudo, o que leva a que por vezes os
resultados pretendidos não sejam atingidos,
pretende-se, então, promover hábitos de
estudo, que integram um conjunto de 
componentes que identificam condições 
e competências gerais de estudo, como
sejam, a motivação para o estudo, a 
planificação do estudo, as condições 
ambientais e psicológicas para o estudo, 
o tratamento da informação oral, a 
das tarefas escolares e as atitudes face 
ao estudo. Poderá também haver 
intervenção na ansiedade aos testes.
A Biblioteca, pretende dotar estes jovens
com ferramentas de estudo e rentabilizar os
recursos existentes (Escola Virtual - Porto
Editora). Além destes, poderão ainda 
conhecer e saber utilizar ferramentas de
pesquisa (Biblionet), como não fazer plágio
(entre outros…).
Objetivos: Proporcionar apoio aos alunos
em processo de aprendizagem, de forma a
auxiliar a aquisição de estratégias cognitivas
e hábitos de estudo, nomeadamente em
alunos que apresentem dificuldades de
aprendizagem; promover e desenvolver
métodos e hábitos de estudo; promover e
desenvolver estratégias e competências 
relevantes para o sucesso escolar; promover
o autocontrolo e autorresponsabilização
pela própria aprendizagem; promover 
sentimentos de eficácia pessoal e a 
motivação; promover os serviços que a
Biblioteca dispõe de apoio ao estudo.
Destinatários: Pré-escolar e alunos do 
1.º CEB
Local: Escolas e instituições do concelho ou
Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: a partir de Outubro
Preço: Gratuito

"BIBLIOPESQUISA"
Descrição: Pretende-se, junto do corpo

cont. » 
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lógico, para o questionamento e a reflexão,
envolvendo o aguçar da sua inteligência, da
sua sensibilidade artística e do sonho com o
real, numa forma natural, onde a criança se
irá adequar ao convívio social, escolar e
familiar, dando oportunidade à mesma de
encontrar significado para a sua vida, sem
perder a sua essência de maneira 
encantadora e descontraída.
As histórias infantis, ajudam a desenvolver 
o intelecto, além de permitir o 
reconhecimento das suas limitações e 
ao mesmo tempo procurar soluções 
para os problemas, que podem vir a ser 
perturbadores.
Objetivos: Expansão da linguagem infantil,
enriquecendo o vocabulário e facilitando a
expressão e a articulação; estimulação da
inteligência, desenvolvendo o poder criador
do pensamento infantil; aquisição de 
conhecimentos, alargando os horizontes e
ampliando as experiências da criança; 
socialização, identificando a criança com o
grupo e ambiente levando-a a estabelecer
associações, por analogia, entre o que ouve
e o que conhece; formação de hábitos e 
atitudes sociais e morais, através da 
imitação de bons exemplos e situações
decorrentes das histórias, estimulando 
bons sentimentos na criança incitando-a à
vida moral; estimulação da sensibilidade e
da imaginação, sendo uma condição 
essencial ao desenvolvimento da criança;
estimulação da memória e da atenção, 
ensinando a criança a agir e preparando-a
para a vida; exerce grande importância no
crescimento e aprendizagens da criança,
facilitando o modo de adquirir 
conhecimento a respeito de valores, 
promovendo desse modo o seu 
desenvolvimento como um todo e ajudando
a criança a ter interesse em ler e ouvir um
conto da sua escolha de forma natural,
além de aprenderem que é possível vencer
obstáculos e saírem vitoriosos.
Destinatários: Pré-escolar e alunos do 1.º
CEB
Local: Escolas e instituições do concelho ou
Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: a partir de Outubro
Preço: Gratuito

Calendarização: a partir de Outubro
Preço: Gratuito

OFICINAS

AS ESTÓRIAS VÃO À ESCOLA 
(ANIMAÇÃO DA LEITURA)

Descrição: Projeto de promoção do livro 
e da leitura, nas escolas do concelho de
Alcobaça. As escolas interessadas, recebem
no seu espaço uma mala cheia de histórias
para contar. A sessão de leitura tem várias
histórias direcionadas para cada faixa etária.
Esta é uma atividade com base no conto,
que pretende não só combater a iliteracia,
como também promover e proporcionar
momentos de leitura, onde o texto, os 
afetos e os sentimentos estimulam a 
imaginação.
Destinatários: Dirigido ao pré-escolar 
e 1º ciclo
Duração: 45 min.
Local: Escolas e instituições do concelho
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

ESTÓRIAS COMPETENTES

Descrição: Tendo como mediador o livro,
pretende-se através de estórias abordar
temáticas relevantes para um 
desenvolvimento sócio emocional saudável,
dotando as crianças de ferramentas eficazes
de ajustamento, tanto no presente como ao
longo do seu desenvolvimento. Serão 
realizadas atividades ludo-didáticas para
reforço da temática abordada (ex. 
Divórcio, amizade, autoestima, ansiedade,
sentimentos). Poderão ser realizadas sessões
na Biblioteca ou deslocação às escolas. 
A literatura infantil é um caminho que 
leva a criança a desenvolver a imaginação,
emoções e sentimentos de forma agradável
e significativa e contribuiu na formação da
personalidade, ajudando as crianças a
entenderem um pouco melhor o contexto
onde está inserida.
As histórias, abrem espaço para o raciocínio
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docente do concelho, realizar ações de 
formação focadas na utilização das novas
tecnologias da informação e comunicação -
TIC, de modo a dotar os mesmos, de 
competências essenciais de adaptação às
novas tecnologias, formas de catalogação
de sites e a partir daqui a realização de
pesquisas e trabalhos.
Destinatários: docentes (inscrição prévia)
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: 1 hora | Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

CURSOS

ESCRITA CRIATIVA

Descrição: A Escrita Criativa, em meio 
escolar pode basear-se na utilização da
escrita de forma lúdica e imaginativa, o 
que torna possível motivar os alunos a
desenvolver o domínio da escrita. As 
dificuldades e obstáculos presentes nos
exercícios de escrita criativa e o esforço
necessário para os resolver são próprios 
de qualquer ato criador, todavia, a sua 
concretização transmite sensações elevadas,
particularmente em jovens alunos, logo
após a superação das ditas dificuldades e
obstáculos.
Objetivos: Fornecer instrumentos para 
o desenvolvimento da expressão escrita;
incentivar ao desenvolvimento da 
criatividade e do gosto pela escrita por 
parte dos alunos; proporcionar intercâmbio
de experiências e de saberes ao nível do
ensino/aprendizagem da língua portuguesa.
Destinatários: Alunos do 2º e 3º CEB |
Datas a definir
Local: Escolas e instituições do concelho ou
Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: a definir
Preço: Gratuito

PROJETOS

DORMIR COM OS LIVROS

Descrição: Em parceria com as bibliotecas

BIBLIOESTUDO - MÉTODOS 
E HÁBITOS DE ESTUDO

Descrição: Atualmente, existem muitos
alunos que não possuem métodos e hábitos
de estudo, o que leva a que por vezes os
resultados pretendidos não sejam atingidos,
pretende-se, então, promover hábitos de
estudo, que integram um conjunto de 
componentes que identificam condições 
e competências gerais de estudo, como
sejam, a motivação para o estudo, a 
planificação do estudo, as condições 
ambientais e psicológicas para o estudo, 
o tratamento da informação oral, a 
das tarefas escolares e as atitudes face 
ao estudo. Poderá também haver 
intervenção na ansiedade aos testes.
A Biblioteca, pretende dotar estes jovens
com ferramentas de estudo e rentabilizar os
recursos existentes (Escola Virtual - Porto
Editora). Além destes, poderão ainda 
conhecer e saber utilizar ferramentas de
pesquisa (Biblionet), como não fazer plágio
(entre outros…).
Objetivos: Proporcionar apoio aos alunos
em processo de aprendizagem, de forma a
auxiliar a aquisição de estratégias cognitivas
e hábitos de estudo, nomeadamente em
alunos que apresentem dificuldades de
aprendizagem; promover e desenvolver
métodos e hábitos de estudo; promover e
desenvolver estratégias e competências 
relevantes para o sucesso escolar; promover
o autocontrolo e autorresponsabilização
pela própria aprendizagem; promover 
sentimentos de eficácia pessoal e a 
motivação; promover os serviços que a
Biblioteca dispõe de apoio ao estudo.
Destinatários: Pré-escolar e alunos do 
1.º CEB
Local: Escolas e instituições do concelho ou
Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: a partir de Outubro
Preço: Gratuito

"BIBLIOPESQUISA"
Descrição: Pretende-se, junto do corpo
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elaborados podem ser utilizados / 
requisitados enquanto ferramenta de 
trabalho para incentivar a leitura e o 
contacto intergeracional.
Destinatários: Público escolar (inscrição
prévia)
Local: Escolas ou Biblioteca Municipal de
Alcobaça
Calendarização: 1 hora | Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

VISITAS

"A BIBLIOTECA É UMA CASA ONDE 
CABE TODA A GENTE…"

Descrição: A Biblioteca Municipal de
Alcobaça organiza visitas para grupos de
escolas do concelho, universidades seniores
ou possíveis interessados. As visitas são 
orientadas por técnicos, procurando 
evidenciar as áreas temáticas e lúdicas 
existentes, bem como as demais valências
da Biblioteca Municipal e o acesso a áreas
restritas ao público em geral. Esta visita
compreende ainda, e conforme solicitação,
a animação da leitura/atelier de expressão
plástica.
Destinatários: Grupos de escolas do 
concelho, universidades seniores ou 
possíveis interessados
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: Segunda-feira
(Pré-escolar e 1.º CEB)
Preço: Gratuito

do concelho, em datas a definir, 
pretende-se proporcionar às crianças um
contacto mais próximo com o mundo
literário e oferecer uma noite diferente,
onde terão a oportunidade de pernoitar
numa Biblioteca e desfrutar de diversas
leituras, procurando estimular o gosto pela
leitura e a compreensão do mundo em que
vivemos, promovendo, assim, a inclusão
social e a cidadania.
Destinatários: Crianças com idade a partir
dos 7 anos
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: a definir (uma noite)
Preço: Gratuito

"HERANÇA DE HISTÓRIAS"

Descrição: Leitura para grupos séniores 
e recolha de histórias dos antigos para 
publicação e encenação. A atividade
enquadra-se no combate ao insucesso 
escolar, na medida em que favorece o 
contacto com o livro e com as histórias,
potenciando a criatividade através do 
contacto intergeracional.
Objetivos: Levar a biblioteca e os seus
livros ao público sénior, contando-lhes
histórias que ficam encarregues de ensaiar 
e apresentar; promover o intercâmbio e a
troca de experiências entre diferentes 
gerações; registar histórias, lengalengas 
e cantigas.
Destinatários: Público escolar (inscrição
prévia)
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: 1 hora | Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

"DO COSTURAR AO CONTAR ESTÓRIAS"

Descrição: No seguimento da atividade
"Costurar Estórias", os "tapetes" 

Para inscrições e informações adicionais: 
Biblioteca Municipal de Alcobaça | bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | 262 580 880

VISITAS TEMÁTICAS

O MUSEU SALA DE AULA

Descrição: O Museu transforma-se numa
sala de aula "viva", disponível aos 
professores que encontrem nos núcleos
expositivos os conteúdos para abordar as
matérias das suas disciplinas.
Destinatários: Pré-escolar, 1º, 2º e 3º
Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário
e Ensino Técnico-Profissional
Duração: A definir com os docentes
Local: Museu do Vinho de Alcobaça,
Museu Raul da Bernarda e Central da
Confluência dos Rios
Participantes: 1 a 2 turmas
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Preço: 1.80€ (Exposição Permanente  e
Laboratório Museu do Vinho de Alcobaça);

Hoje os museus deixaram de ser um mero depósito do "passado" e passaram a ser
um centro interativo e interventivo, com carácter pluridisciplinar. O museu é um
meio de aprendizagem único e estimulante, que proporciona um espaço onde os
objetos e as ideias estão lá e podem ser explorados e conhecidos, transpondo-os
para as realidades contemporâneas do dia-a-dia. 

A educação nos museus engloba visitas guiadas ao Museu do Vinho de Alcobaça,
Museu Raul de Bernarda, Central da Confluência dos Rios, bem como um manancial
de património inscrito no território alcobacense à espera de ser visitado e
conhecido. As suas atividades lúdicas evocam a história, a cultura, o território e as
gentes através de experiências de conhecimento que fomentam, em última
instância, a sensibilização e a consciencialização sobre um património que é a nossa
base de sustentação cultural (memória) mas também um vínculo de referencia para
o futuro (devir).

O programa sugerido pretende contribuir para o desenvolvimento de competências
dos públicos gerando um crescente e maior sentido crítico e de reflexão sobre o
território (um olhar sobre o mundo e as coisas) e o património material e imaterial a
ele associado. Para esse efeito, baseia-se na troca de experiências e de
conhecimentos com destaque para o património cultural.

Gratuito no Museu Raul da Bernarda e
Central da Confluência dos Rios.

VISITA AO MUSEU DO VINHO
DE ALCOBAÇA

Descrição: Visita guiada ao Museu do
Vinho de Alcobaça com linguagem 
adaptada ao nível etário do público.
Destinatários: Pré-escolar, 1º, 2º e 3º
Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário
e Ensino Técnico-Profissional. 
Duração: 1 hora 
Local: Museu do Vinho de Alcobaça 
Participantes: 1 turma
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Preço: Gratuito para menores de 12 anos
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elaborados podem ser utilizados / 
requisitados enquanto ferramenta de 
trabalho para incentivar a leitura e o 
contacto intergeracional.
Destinatários: Público escolar (inscrição
prévia)
Local: Escolas ou Biblioteca Municipal de
Alcobaça
Calendarização: 1 hora | Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

VISITAS

"A BIBLIOTECA É UMA CASA ONDE 
CABE TODA A GENTE…"

Descrição: A Biblioteca Municipal de
Alcobaça organiza visitas para grupos de
escolas do concelho, universidades seniores
ou possíveis interessados. As visitas são 
orientadas por técnicos, procurando 
evidenciar as áreas temáticas e lúdicas 
existentes, bem como as demais valências
da Biblioteca Municipal e o acesso a áreas
restritas ao público em geral. Esta visita
compreende ainda, e conforme solicitação,
a animação da leitura/atelier de expressão
plástica.
Destinatários: Grupos de escolas do 
concelho, universidades seniores ou 
possíveis interessados
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: Segunda-feira
(Pré-escolar e 1.º CEB)
Preço: Gratuito

do concelho, em datas a definir, 
pretende-se proporcionar às crianças um
contacto mais próximo com o mundo
literário e oferecer uma noite diferente,
onde terão a oportunidade de pernoitar
numa Biblioteca e desfrutar de diversas
leituras, procurando estimular o gosto pela
leitura e a compreensão do mundo em que
vivemos, promovendo, assim, a inclusão
social e a cidadania.
Destinatários: Crianças com idade a partir
dos 7 anos
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: a definir (uma noite)
Preço: Gratuito

"HERANÇA DE HISTÓRIAS"

Descrição: Leitura para grupos séniores 
e recolha de histórias dos antigos para 
publicação e encenação. A atividade
enquadra-se no combate ao insucesso 
escolar, na medida em que favorece o 
contacto com o livro e com as histórias,
potenciando a criatividade através do 
contacto intergeracional.
Objetivos: Levar a biblioteca e os seus
livros ao público sénior, contando-lhes
histórias que ficam encarregues de ensaiar 
e apresentar; promover o intercâmbio e a
troca de experiências entre diferentes 
gerações; registar histórias, lengalengas 
e cantigas.
Destinatários: Público escolar (inscrição
prévia)
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Calendarização: 1 hora | Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

"DO COSTURAR AO CONTAR ESTÓRIAS"

Descrição: No seguimento da atividade
"Costurar Estórias", os "tapetes" 

Para inscrições e informações adicionais: 
Biblioteca Municipal de Alcobaça | bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | 262 580 880

VISITAS TEMÁTICAS

O MUSEU SALA DE AULA

Descrição: O Museu transforma-se numa
sala de aula "viva", disponível aos 
professores que encontrem nos núcleos
expositivos os conteúdos para abordar as
matérias das suas disciplinas.
Destinatários: Pré-escolar, 1º, 2º e 3º
Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário
e Ensino Técnico-Profissional
Duração: A definir com os docentes
Local: Museu do Vinho de Alcobaça,
Museu Raul da Bernarda e Central da
Confluência dos Rios
Participantes: 1 a 2 turmas
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Preço: 1.80€ (Exposição Permanente  e
Laboratório Museu do Vinho de Alcobaça);

Hoje os museus deixaram de ser um mero depósito do "passado" e passaram a ser
um centro interativo e interventivo, com carácter pluridisciplinar. O museu é um
meio de aprendizagem único e estimulante, que proporciona um espaço onde os
objetos e as ideias estão lá e podem ser explorados e conhecidos, transpondo-os
para as realidades contemporâneas do dia-a-dia. 

A educação nos museus engloba visitas guiadas ao Museu do Vinho de Alcobaça,
Museu Raul de Bernarda, Central da Confluência dos Rios, bem como um manancial
de património inscrito no território alcobacense à espera de ser visitado e
conhecido. As suas atividades lúdicas evocam a história, a cultura, o território e as
gentes através de experiências de conhecimento que fomentam, em última
instância, a sensibilização e a consciencialização sobre um património que é a nossa
base de sustentação cultural (memória) mas também um vínculo de referencia para
o futuro (devir).

O programa sugerido pretende contribuir para o desenvolvimento de competências
dos públicos gerando um crescente e maior sentido crítico e de reflexão sobre o
território (um olhar sobre o mundo e as coisas) e o património material e imaterial a
ele associado. Para esse efeito, baseia-se na troca de experiências e de
conhecimentos com destaque para o património cultural.

Gratuito no Museu Raul da Bernarda e
Central da Confluência dos Rios.

VISITA AO MUSEU DO VINHO
DE ALCOBAÇA

Descrição: Visita guiada ao Museu do
Vinho de Alcobaça com linguagem 
adaptada ao nível etário do público.
Destinatários: Pré-escolar, 1º, 2º e 3º
Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário
e Ensino Técnico-Profissional. 
Duração: 1 hora 
Local: Museu do Vinho de Alcobaça 
Participantes: 1 turma
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Preço: Gratuito para menores de 12 anos
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JOGOS EDUCATIVOS

ESTENDAL DOS SABERES

Descrição: Visita guiada ao Museu do
Vinho seguida de jogo "Estendal dos
Saberes", jogo de exploração de conceitos
relativos à história e coleção do Museu do
Vinho. 
Destinatários: 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino
Básico
Duração: 1h30
Local: Museu do Vinho de Alcobaça 
Participantes: 1 turma
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Preço: Gratuito para público proveniente de
escolas, ATL´s e outros serviços de ocupação
dos tempos livres do concelho de Alcobaça.

JOGO DA GLÓRIA

Descrição: Visita guiada ao Museu do 
Vinho seguida de jogo da Glória, jogo de
consolidação de conteúdos relativos ao
Museu do Vinho e que tem como objetivo
estimular a atenção, a memória e o 
pensamento cognitivo dos participantes.
Destinatários: 1º e 2º Ciclos do Ensino
Básico
Duração: 1h30 / 2h
Local: Museu do Vinho de Alcobaça 
Participantes: mínimo 8, máximo 30
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Preço: 2,50€ por participante

MVA – MOSTRA O QUE VALES E
APRENDE

Descrição: Visita guiada ao Museu do
Vinho e realização do jogo “Mostra o que
Vales e Aprende”; jogo de perguntas onde
os participantes terão de ser rápidos a
acionar uma campainha e assim poder
responder a questões relacionadas com os
conteúdos históricos e museológicos

de idade e público proveniente de escolas,
ATL´s e outros serviços de ocupação dos
tempos livres do concelho de Alcobaça.

ESCOLHE O MUSEU

Descrição: Visita guiada a um destes três
espaços museológicos de Alcobaça: Museu
do Vinho, Museu Raul da Bernarda e
Central da Confluência dos Rios.  
Destinatários: Ensino Pré-escolar, 1º, 2º e
3º Ciclos do Ensino Básico, Ensino
Secundário e Ensino Técnico-Profissional
Duração: 1 hora 
Participantes: 1 turma
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Local: Museu do Vinho de Alcobaça,
Museu Raul da Bernarda e Central da
Confluência dos Rios
Entidade Parceira: Adega Cooperativa de
Alcobaça e Fundação EDP 
Preço: Gratuito para público proveniente de
escolas, ATL´s e outros serviços de ocupação
dos tempos livres do concelho de Alcobaça

ROTEIRO AOS MUSEUS

Descrição: Visitas guiadas ao Património
Histórico-Cultural de Alcobaça, com o 
intuito de transmitir conteúdos relativos aos
diferentes espaços museológicos, enquanto
se estimula a criatividade e participação do
público estudantil.  
Destinatários: Ensino Pré-escolar, 1º, 2º 
e 3º Ciclos do Ensino Básico, Ensino
Secundário e Ensino Técnico-Profissional 
Duração: 2h / 2h30
Participantes: 1 a 2 turmas
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Local: Museu do Vinho de Alcobaça,
Museu Raul da Bernarda e Central da
Confluência dos Rios
Entidade Parceira: Adega Cooperativa de
Alcobaça e Fundação EDP 
Preço: Gratuito para público proveniente de
escolas, ATL´s e outros serviços de ocupação
dos tempos livres do concelho de Alcobaça.

cont. » 
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adquiridos aquando da visita guiada.
Destinatários: Ensino Pré-escolar, 1º e 2º
Ciclos do Ensino Básico
Duração: 1h30
Local: Museu do Vinho de Alcobaça 
Participantes: 1 turma
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Preço: Gratuito para público proveniente de
escolas, ATL´s e outros serviços de ocupação
dos tempos livres do concelho de Alcobaça

JOGOS TRADICIONAIS DA VINHA 
E DO VINHO

Descrição: Os jogos tradiconais nasceram
associados à tradição vitivinícola e fazem
parte de uma importante herança 
sociocultural a conhecer a preservar.
Destinatários: Ensino Pré-escolar, 1º e 2º
Ciclos do Ensino Básico
Duração: 2 horas
Local: Museu do Vinho de Alcobaça 
Participantes: mínimo 8, máximo 18
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Preço: Gratuito para público proveniente de
escolas, ATL´s e outros serviços de ocupação
dos tempos livres do concelho de Alcobaça

CAÇA AO TESOURO: DESCOBRINDO O
MUSEU

Descrição: Visita guiada ao Museu do Vinho
e realização de jogo “Caça ao Tesouro”,
jogo de orientação onde os participantes
desenvolverão a sua capacidade de
concentração, raciocínio e orientação
espacial.  
Destinatários: 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino
Básico
Duração: 2h30

Local: Museu do Vinho de Alcobaça 
Participantes: mínimo 14, máximo 35
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Preço: Gratuito para público proveniente
de escolas, ATL´s e outros serviços de
ocupação dos tempos livres do concelho de
Alcobaça

Para inscrições e informações adicionais: 
Museus Municipais | museus@cm-alcobaca.pt | 968 497 832
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dos tempos livres do concelho de Alcobaça.
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Vales e Aprende”; jogo de perguntas onde
os participantes terão de ser rápidos a
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responder a questões relacionadas com os
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de idade e público proveniente de escolas,
ATL´s e outros serviços de ocupação dos
tempos livres do concelho de Alcobaça.

ESCOLHE O MUSEU

Descrição: Visita guiada a um destes três
espaços museológicos de Alcobaça: Museu
do Vinho, Museu Raul da Bernarda e
Central da Confluência dos Rios.  
Destinatários: Ensino Pré-escolar, 1º, 2º e
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Duração: 1 hora 
Participantes: 1 turma
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Local: Museu do Vinho de Alcobaça,
Museu Raul da Bernarda e Central da
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escolas, ATL´s e outros serviços de ocupação
dos tempos livres do concelho de Alcobaça

ROTEIRO AOS MUSEUS

Descrição: Visitas guiadas ao Património
Histórico-Cultural de Alcobaça, com o 
intuito de transmitir conteúdos relativos aos
diferentes espaços museológicos, enquanto
se estimula a criatividade e participação do
público estudantil.  
Destinatários: Ensino Pré-escolar, 1º, 2º 
e 3º Ciclos do Ensino Básico, Ensino
Secundário e Ensino Técnico-Profissional 
Duração: 2h / 2h30
Participantes: 1 a 2 turmas
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Local: Museu do Vinho de Alcobaça,
Museu Raul da Bernarda e Central da
Confluência dos Rios
Entidade Parceira: Adega Cooperativa de
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Preço: Gratuito para público proveniente de
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adquiridos aquando da visita guiada.
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Descrição: Os jogos tradiconais nasceram
associados à tradição vitivinícola e fazem
parte de uma importante herança 
sociocultural a conhecer a preservar.
Destinatários: Ensino Pré-escolar, 1º e 2º
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Duração: 2 horas
Local: Museu do Vinho de Alcobaça 
Participantes: mínimo 8, máximo 18
Calendarização: Todo o ano por marcação
prévia, 15 dias antes
Preço: Gratuito para público proveniente de
escolas, ATL´s e outros serviços de ocupação
dos tempos livres do concelho de Alcobaça

CAÇA AO TESOURO: DESCOBRINDO O
MUSEU

Descrição: Visita guiada ao Museu do Vinho
e realização de jogo “Caça ao Tesouro”,
jogo de orientação onde os participantes
desenvolverão a sua capacidade de
concentração, raciocínio e orientação
espacial.  
Destinatários: 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino
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Duração: 2h30

Local: Museu do Vinho de Alcobaça 
Participantes: mínimo 14, máximo 35
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Para inscrições e informações adicionais: 
Museus Municipais | museus@cm-alcobaca.pt | 968 497 832



associou como parceiro, que visa motivar as
crianças para a ingestão diária de fruta no
lanche escolar ( em fase de inscrição para o
ano letivo 2018/2019).
Destinatários: Ensino pré-escolar e 1º ciclo
do ensino básico
Duração: Variável
Local: Escolas
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: gratuito
Entidade Parceira: APCOI - Associação
Portuguesa de Combate à Obesidade
Infantil
Informações adicionais:
www.heroisdafruta.com

"ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
EM IDADE ESCOLAR"

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: Encarregados de educação,
professores, pessoal não docente, público
em geral

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

"À MESA COM SAÚDE"

Descrição: Atividade que visa sensibilizar
para a adoção de hábitos alimentares
saudáveis em prol de uma vida saudável,
conhecer os conceitos base de uma 
alimentação saudável, esclarecer como 
fazer e preparar refeições saudáveis, 
podendo abordar-se várias temáticas 
associadas à alimentação.
Destinatários: Ensino Pré-escolar, ensino
básico e secundário, público em geral.
Duração: 60 min.
Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito
Informações adicionais: No ato da
inscrição deve indicar o tema que 
pretende que seja explorado no âmbito 
da alimentação saudável

"HERÓIS DA FRUTA - LANCHE 
ESCOLAR SAUDÁVEL"

Descrição: Iniciativa promovida pela
Associação Portuguesa Contra a Obesidade
Infantil ( APCOI), à qual o Município se
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EDUCAÇÃO PARA A

SAÚDE E 
BEM-ESTAR
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, 
prevenirem e modificarem os comportamentos de risco.
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Duração: 90 min.
Local: A definir
Calendarização: Todo o ano
Preço: Gratuito

"NÓS E OS ANIMAIS"

Descrição: Ação que visa sensibilizar os
alunos e população em geral para a
importância dos cuidados a prestar aos 
animais de companhia e de produção, 
no âmbito do bem-estar animal, higiene,
saúde e controlo da reprodução.
Destinatários: Ensino pré-escolar, ensino
básico, ensino secundário, público em geral
Duração: 60 min.
Local: A definir
Calendarização: Todo o ano
Preço: Gratuito

"COMER BEM É SER FIXE"

Descrição: A ação "Comer bem é ser
fixe!", desenvolvida nos próximos 3 anos,
consiste numa ação que pretende, através
da realização de várias atividades, promover
um comportamento positivo relativo à 
alimentação através no incentivo à adoção
de hábitos alimentares e um estilo de vida
saudável junto dos alunos, encarregados 
de educação, professores e pessoal não
docente aderentes ao mesmo. A 
intervenção incide desde a origem dos 
alimentos, conhecimento dos alimentos 
em si, as bases de uma alimentação 
saudável e sustentável evitando o 
desperdício; alimentação numa vertente 
cultural (conhecimento de produtos 
regionais), criação de receitas saudáveis 
as quais poderão integrar as ementas das
refeições escolares. Numa segunda fase e
com o conhecimento adquirido mais
"enraizado" os intervenientes (alunos 

Para inscrições e informações adicionais: 
Veterinária e Saúde Pública | umasosaude@cm-alcobaca.pt | 262 580 879

participantes no projeto) têm como missão
"educar" os seus pares, partilhando 
informação com a comunidade geral, 
escola, colegas, encarregados de educação,
professores e pessoal não docente, através
do desenvolvimento de material 
informativo/educativo, tornando-se 
em "Embaixadores da Alimentação
Saudável".
Destinatários: 6 turmas do 1º ano do 1º
ciclo do ensino básico (2 turmas por cada
agrupamento de escolas).
Local: Escolas do 1.º CEB
Calendarização: a decorrer
Preço: Gratuito
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inscrição deve indicar o tema que 
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Duração: 90 min.
Local: A definir
Calendarização: Todo o ano
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"COMER BEM É SER FIXE"
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docente aderentes ao mesmo. A 
intervenção incide desde a origem dos 
alimentos, conhecimento dos alimentos 
em si, as bases de uma alimentação 
saudável e sustentável evitando o 
desperdício; alimentação numa vertente 
cultural (conhecimento de produtos 
regionais), criação de receitas saudáveis 
as quais poderão integrar as ementas das
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com o conhecimento adquirido mais
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escola, colegas, encarregados de educação,
professores e pessoal não docente, através
do desenvolvimento de material 
informativo/educativo, tornando-se 
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Preço: Gratuito
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OUTRAS ÁREAS 
DE APOIO
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.

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: Alunos do ensino 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico
Duração: Horário do período do almoço
Locais: Todos os estabelecimentos de
ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino
básico
Calendarização: Todo o ano (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 2017/2018, de 1,46€ para os
alunos que não usufruem de auxílios
económicos, de 0,73€ para os alunos
abrangidos pelo escalão B e gratuita para os
alunos de escalão A.

PLANO DE AÇÃO SOCIAL ALARGADO

Descrição: O Plano de Ação Social Social
Alargado materializa-se na oferta de
material escolar a todos os alunos do 1.º e
2.º CEB, independentemente do escalão.
Destinatários: Alunos do 1.º e 2.º CEB
Duração: Todo o ano letivo
Locais: Escolas do 1.º e 2.º CEB

Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO 
E APOIO À FAMÍLIA

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: Alunos do ensino 
pré-escolar
Duração: Horário não letivo conforme
horário definido pelos estabelecimentos
escolares
Locais: Todos os estabelecimentos de 
ensino pré-escolar
Calendarização: Todo o ano (exepto 
agosto)
Preço: A frequência de AAAF tem um custo
associado para os pais/encarregados de 
educação do aluno. De acordo o Despacho
Conjunto n.º300/97 de 4 de setembro, a 
comparticipação familiar é determinada
com base em seis escalões de rendimento
per capita

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
ESCOLARES

Descrição: Serviço assegurado pela Câmara
Municipal de Alcobaça, quer através do 

27

Destinatários: Público em geral
Duração: Todos os dias das 10h às 13h e
das 14h às 18h
Local: Jardim de Praça João de Deus Ramos
(junto ao Tribunal) - Alcobaça
Calendarização: Todo o ano

ESCOLA ADÃES BERMUDES

Descrição: Antiga escola primária, 
mantendo a ligação aos mais jovens, 
alberga o Centro de Atendimento a Jovens,
a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens, a Divisão de Ação Social, Juventude
e Associativismo e o Espaço
Internet/Multimédia e um auditório.
Destinatários: Público em geral
Duração: Todo o ano
Local: Rua Afonso de Albuquerque, nº 24
(junto às Finanças) - Alcobaça
Calendarização: Todo o ano

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, quando 
residam a mais de 4 km dos 
estabelecimentos de ensino.
Destinatários: Alunos do ensino básico 
e do ensino secundário
Duração: Todo o ano letivo
Locais: Escolas do concelho
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, para os alunos do
ensino secundário

BOLSAS DE ESTUDO

Descrição: 30 bolsas, atribuídas pela
Câmara Municipal de Alcobaça, 
direcionadas para os estudantes que 
frequentam o Ensino Superior, residentes 
no Concelho de Alcobaça, com manifestas
carências económicas.
Destinatários: Alunos do ensino superior
Duração: Todo o ano
Calendarização: Candidaturas decorrem 
no mês de novembro
Nota: O formulário e o respetivo programa 
de candidatura à Bolsa de Estudo pode ser
consultado em www.cm-alcobaca.pt

BIBLIOTECA DIGITAL

Descrição: Espaço que tem à disposição 
de todo o público, gratuitamente, consolas
com jogos, tablets com internet, livros 
digitais e barcos telecomandados.

Para inscrições e informações adicionais: 
Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 831

Escola Adães Bermudes | CAJ | Ação Social, Juventude e Associativismo | 262 580 899
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OUTRAS ÁREAS 
DE APOIO
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.

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: Alunos do ensino 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico
Duração: Horário do período do almoço
Locais: Todos os estabelecimentos de
ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino
básico
Calendarização: Todo o ano (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 2017/2018, de 1,46€ para os
alunos que não usufruem de auxílios
económicos, de 0,73€ para os alunos
abrangidos pelo escalão B e gratuita para os
alunos de escalão A.

PLANO DE AÇÃO SOCIAL ALARGADO

Descrição: O Plano de Ação Social Social
Alargado materializa-se na oferta de
material escolar a todos os alunos do 1.º e
2.º CEB, independentemente do escalão.
Destinatários: Alunos do 1.º e 2.º CEB
Duração: Todo o ano letivo
Locais: Escolas do 1.º e 2.º CEB

Calendarização: Todo o ano letivo
Preço: Gratuito

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO 
E APOIO À FAMÍLIA

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: Alunos do ensino 
pré-escolar
Duração: Horário não letivo conforme
horário definido pelos estabelecimentos
escolares
Locais: Todos os estabelecimentos de 
ensino pré-escolar
Calendarização: Todo o ano (exepto 
agosto)
Preço: A frequência de AAAF tem um custo
associado para os pais/encarregados de 
educação do aluno. De acordo o Despacho
Conjunto n.º300/97 de 4 de setembro, a 
comparticipação familiar é determinada
com base em seis escalões de rendimento
per capita

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
ESCOLARES

Descrição: Serviço assegurado pela Câmara
Municipal de Alcobaça, quer através do 
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Destinatários: Público em geral
Duração: Todos os dias das 10h às 13h e
das 14h às 18h
Local: Jardim de Praça João de Deus Ramos
(junto ao Tribunal) - Alcobaça
Calendarização: Todo o ano

ESCOLA ADÃES BERMUDES

Descrição: Antiga escola primária, 
mantendo a ligação aos mais jovens, 
alberga o Centro de Atendimento a Jovens,
a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens, a Divisão de Ação Social, Juventude
e Associativismo e o Espaço
Internet/Multimédia e um auditório.
Destinatários: Público em geral
Duração: Todo o ano
Local: Rua Afonso de Albuquerque, nº 24
(junto às Finanças) - Alcobaça
Calendarização: Todo o ano

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, quando 
residam a mais de 4 km dos 
estabelecimentos de ensino.
Destinatários: Alunos do ensino básico 
e do ensino secundário
Duração: Todo o ano letivo
Locais: Escolas do concelho
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, para os alunos do
ensino secundário

BOLSAS DE ESTUDO

Descrição: 30 bolsas, atribuídas pela
Câmara Municipal de Alcobaça, 
direcionadas para os estudantes que 
frequentam o Ensino Superior, residentes 
no Concelho de Alcobaça, com manifestas
carências económicas.
Destinatários: Alunos do ensino superior
Duração: Todo o ano
Calendarização: Candidaturas decorrem 
no mês de novembro
Nota: O formulário e o respetivo programa 
de candidatura à Bolsa de Estudo pode ser
consultado em www.cm-alcobaca.pt

BIBLIOTECA DIGITAL

Descrição: Espaço que tem à disposição 
de todo o público, gratuitamente, consolas
com jogos, tablets com internet, livros 
digitais e barcos telecomandados.

Para inscrições e informações adicionais: 
Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 831

Escola Adães Bermudes | CAJ | Ação Social, Juventude e Associativismo | 262 580 899
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