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» CONCEPÇÃO | MONITORIZAÇÃO
Unidade de Educação

» GRAFISMO
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas

» SERVIÇOS INTERNOS
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes; Unidade de Cultura, Desporto e Turismo; Biblioteca; Museus; Divisão de Ação 
Social, Juventude e Associativismo; Unidade de Veterinária e Saúde Pública; Unidade de Educação; Serviço Municipal 
de Proteção Civil

» PARCERIAS EXTERNAS
A4 – Associação Juvenil de Apoio à Ação
ADEPA – Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural da Região de Alcobaça
Bombeiros Voluntários (Alcobaça, Benedita, Pataias, S. Martinho do Porto)
CEERIA – Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça
GAP YEAR PORTUGAL
SUMA
ValorSul
What Drives You(th)
Juventude da Estrutura Local de Leiria da Cruz Vermelha Portuguesa

» COMUNIDADE EDUCATIVA
Agrupamento de Escolas de Benedita
Agrupamento de Escolas de Cister
Agrupamento de Escolas de S. Martinho do Porto
EPADRC – Escola Profissional e Agrícola da Região de Cister
Externato Cooperativo de Benedita
Universidade Sénior de Alcobaça
Universidade Sénior de Alfeizerão
Universidade Sénior de Benedita
Universidade Sénior da União de Freguesias de Pataias e Martingança
Associações de Pais e Encarregados de Educação
Associações de Estudantes

» MODALIDADE
Presencial / Online

» FORMATO
Edição digital

» ANO LETIVO
2021 - 2022
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O Plano de Atividades Educativas do Município de Alcobaça , que junta propostas de 
várias entidades, destina-se à comunidade educativa e é mais um contributo para que as 
Escolas e Agrupamentos do concelho realizem o melhor trabalho no ano letivo que se 
avizinha.

Na sua base, estão metas e objetivos que visam uma escola de qualidade e um ensino 
de sucesso , que conta com os professores, funcionários, famílias e instituições sociais.

Pretende-se, sobretudo, uma educação integradora , que coloque todos os alunos e as 
suas particularidades no centro da ação, com vista à aprendizagem, saúde e felicidade dos 
mesmos.

Sendo Alcobaça Cidade da Aprendizagem da UNESCO, é justo acreditarmos que estamos 
disponíveis para perspetivar um território onde a aprendizagem ao longo da vida é e será 
uma realidade.

Desejamos, pois,  os maiores sucessos a toda a comunidade que se disponibiliza todos 
os dias para ensinar e/ou para aprender!

Bom ano letivo!

INÊS SILVA
Vereadora com o Pelouro da Educação



Corresponder às atuais e futuras necessidades de aprendizagem dos cidadãos, 
utilizar os recursos eficazmente e proporcionar oportunidades alternativas de acesso 
ao conhecimento ao longo da vida são, todas elas, características de uma Cidade de 
Aprendizagem.

Neste sentido, o Plano de Atividades Educativas do Município de Alcobaça é um 
documento de planeamento que inclui, em função de uma gestão do tipo participativo, as 
temáticas e consequentes ações de formação que possibilitam à comunidade educativa 
desenvolver e cimentar ferramentas, assim como implementar estratégias / metodologias 
para fazer face às problemáticas com as quais nos deparamos diariamente, como são 
as questões da atualidade relacionadas com a saúde e o bem-estar. Assim, as grandes 
apostas formativas do Plano centram-se no princípio da educação para o bem-estar físico, 
psicológico e emocional dos alunos/estudantes e restante comunidade educativa, sendo 
estes os pilares basilares para uma vida saudável e ativa.

É, por isso, imprescindível que um Plano de Atividades Educativas coincida com as metas 
tendentes a uma escola de sucesso e corresponda aos princípios gerais da:
» formação integral;
» educação para a multiculturalidade;
» integração ética no mundo global;
» exigência de qualidade.

Na sequência do que se pode inferir destes princípios gerais, indicam-se como basilares 
os seguintes objetivos:
» Fomentar atitudes e valores tendo em conta os interesses e as diferenças do indivíduo 
no seu contexto social e cultural;
» Desenvolver competências sociais, cívicas, que respeitem o ser humano e 
desenvolvam a capacidade de intervenção na sociedade;
» Promover uma consciência ambiental, individual e coletiva, para o desenvolvimento 
sustentável do meio e da sociedade;
» Complementar, na medida do possível, as aprendizagens associadas às várias 
disciplinas, proporcionando uma perspetiva holística do conhecimento;
» Promover o gosto pela arte, desenvolvendo a sensibilidade e o sentido de apreciação 
estética do mundo e a expressão cultural;
» Desenvolver a curiosidade e o espírito crítico.

Pela diversidade de origens dos contributos que o integram, o Plano de Atividades 
Educativas constitui um documento aglomerador, capaz de promover a aproximação e a 
articulação entre ciclos e níveis de ensino, e de envolver os diferentes membros da nossa 
Comunidade Escolar em torno de objetivos e metas comuns.
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AMBIENTE »07
CIDADANIA »18 

HISTÓRIA E PATRIMÓNIO »31 
LEITURA E LITERACIA »43 
SAÚDE E BEM-ESTAR »49 

DESENVOLVIMENTO VOCACIONAL »66



Pré-escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Secundário Docentes Pessoal 
Não 

E.E./Pais/Agentes 
Educativos

Universidades 
Séniores Público Geral

AMBIENTE

BEM ME QUERO

PROGRAMA ECOVALOR 

SEPARAR PARA RECICLAR
REUTILIZAR COM ESTILO

COASTWATCH EUROPE
AS NASCENTES DO RIO ALCOA, O VALE DA RIBEIRA DO MOGO E AS GRUTAS

O RIO ALCOA, DAS NASCENTES ATÉ AO MAR 
NO REINO DA PEDRA 

O VALE DO RIO SECO, OS AVÓS, OS PAIS E OS FILHOS 

PÚBLICO-ALVO

CIDADANIA

CONVERSAS INFORMAIS
"FIGHT CLUB"

“ORIGAMI”
UMA AVENTURA EM ALCOBAÇA

“SABES O QUE FAZER?” 
APRENDER COM O CEERIA

É ASSIM… PORQUE SIM!
PAPER FRIENDS

“LARGA(-ME ) A MÃO"
SOU UM PAI PRESENTE?

1,99 – UM SUPERMERCADO DE PALAVRAS
A ESTRANHA ESCOLA… DOS CRESCIDOS

FAMILIA & COMPANHIA
O TEMPO DAS REDES

DESPERTADOR

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E GESTÃO OPERACIONAL DOS INTERVALOS
DESCOBRE O VOLUNTÁRIO QUE HÁ EM TI

“TIRA[TEIMAS]” 

HISTÓRIA E PATRIMÓNIO

A HISTÓRIA DA TERRA LÊ-SE NAS ROCHAS
“ERA UMA VEZ…MONGES, CAVALEIROS E REIS” 

VISITAS À MINHA TERRA: MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE ALCOBAÇA
VISITAS À MINHA TERRA: MOSTEIRO DE COZ

VISITAS À MINHA TERRA: POR ALJUBARROTA, COM BRITES DE ALMEIDA
VISITAS À MINHA TERRA: PARREITAS – OS ROMANOS EM ALCOBAÇA

PERCURSO CAMONIANO PEDRO E INÊS EM CERÂMICA DE ALCOBAÇA

S. MARTINHO DO PORTO – PARA LÁ DA PRAIA
PARQUE VERDE DE ALCOBAÇA

PERCURSO CAMONIANO PEDRO E INÊS
ROTA: DÊ LUGAR AO AMOR

EXPOENTE DA MEMÓRIA VITIVINÍCOLA NACIONAL

145 ANOS DE PATRIMÓNIO CULTURAL (1875 – 2021)
“O MUSEU SALA DE AULA”

“ESCOLHE O MUSEU” – VISITA AO MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA
“ESCOLHE O MUSEU” – VISITA AO MUSEU RAUL DA BERNARDA

“ESCOLHE O MUSEU” – VISITA À CENTRAL DA CONFLUÊNCIA DOS RIOS
CONCURSO DA CAMPANHA: JOGA E APRENDE

“JOGOS TRADICIONAIS DA VINHA E DO VINHO”
“A MINHA CASA É O MEU JARDIM” DE THIERRY FERREIRA

LEITURA E LITERACIA

ESTÓRIAS COMPETENTES 
CONTO-VOS 1 CONTO

AS ESTÓRIAS VÃO À ESCOLA
PRECIOSA, A BALEIA QUE FALA DE ODS

HERANÇA DE HISTÓRIAS
DO COSTURAR AO CONTAR ESTÓRIAS 

DORMIR COM OS LIVROS
A BIBLIOTECA É UMA CASA ONDE CABE TODA A GENTE…

LETRA A LETRA, VOU APRENDENDO

SAÚDE E BEM-ESTAR

“COMER BEM É SER FIXE”
HERÓIS DA FRUTA – LANCHE ESCOLAR SAUDÁVEL

“ESTA CENA DAVA UM FILME"
“FIM DA LINHA"

"O CORAÇÃO É QUE BATE!"
“EU ETIQUETA” – DEPENDÊNCIAS E RELAÇÕES INTERPESSOAIS

(M)ANOREXIA
ESPONTANEIDADE E EQUILÍBRIO

PRIMEIROS SOCORROS E SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV)
VISITA AOS NOSSOS ANIMAIS!!

HIP HOP DIVERTIDO!
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM IDADE ESCOLAR

DEFEITO DE FABRICO
“FIM DA LINHA" 

"O CORAÇÃO É QUE BATE!"
PERDI-TE! E AGORA?

“NA CORDA BAMBA”
“OS TRANSPARENTES”

ESPONTANEIDADE E EQUILÍBRIO
TERAPIA DA FALA: QUANDO EXISTEM DIFICULDADES NOS SONS DA FALA…

EU ETIQUETA – DEPENDÊNCIAS E RELAÇÕES INTERPESSOAIS
´DIS´ (QUE) É ISTO, ´DIS´ (QUE) É AQUILO… MAS AFINAL O QUE SÃO AS “DIS”? 

INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS EM CONTEXTO DE SALA DE AULA

DESENVOLVIMENTO VOCACIONAL

OS ROBÔS VÃO À ESCOLA
OFICINA “DESPERTADOR"

WHAT DRIVES YOU(TH) TALKS
EMPREENDEDORISMO PARA…

O ‘IRS’, O IVA E A TAEG ENTRAM NUM BAR
O FUTURO DO MERCADO DE TRABALHO

WORK SMARTER NOT HARDER
#entrePARES 
SHADOW JOB
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ambiente
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.

BEM ME QUERO
 
Sinopse
“Bem me Quero, Mal me quero, muito, pouco ou nada?” é o conceito base desta campanha 
de sensibilização ambiental, que tem como foco principal a promoção da cidadania face ao 
papel de todos enquanto produtores de resíduos. Partindo da premissa de que as práticas de 
urbanidade em espaço público determinam o respeito que cada um tem por si, pelos outros 
e pelos espaços públicos que utiliza, tem especial incidência no cumprimento das regras de 
deposição e acondicionamento de resíduos, realçando a relação entre o direito de usufruir de 
espaços públicos de qualidade e o dever de os manter por via de uma intervenção responsável, 
cumprindo e fazendo cumprir as regras de higiene.

Objetivos
sensibilizar para o cumprimento de procedimentos básicos de gestão individual de resíduos.

Destinatários: pré-escolar | 1ª ciclo 
Duração: 30 min
Calendarização: outubro e novembro
Local: escolas do pré-escolar | 1º ciclo
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: SUMA (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt | 262 580 800 

PROGRAMA ECOVALOR
CONCURSOS SEPARA E GANHA AMARELO,  
SEPARA E GANHA AZUL E ECOPONTO VERDE

Sinopse
concursos relativos à recolha de embalagens de papel/cartão, plástico/metal e vidro.
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Objetivos
o programa pretende sensibilizar e educar a comunidade escolar, as famílias e a comunidade em 
geral para a correta utilização dos ecopontos através de concursos.

Destinatários: pré-escolar | 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico | ensino secundário
Duração: ano letivo 2021/2022
Calendarização: a definir 
Local: escolas 
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça - Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | 
Valorsul (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt | 262 580 800 

SEPARAR 
PARA RECICLAR

Sinopse
sessão teórico-prática alusiva à temática dos resíduos no âmbito dos concursos relacionados 
com a recolha seletiva.

Objetivos
a ação 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: pré-escolar | 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico | ensino secundário
Duração: 30 min.
Calendarização: outubro a dezembro de 2021
Local: escolas
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Unidade de Ambiente e Espaços Verdes 

Inscrição
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt |262 580 800| Ext.: 2469       

REUTILIZAR 
COM ESTILO

Sinopse
sessão teórico-prática alusiva à temática dos Resíduos 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 e à diminuição da poluição causada no fabrico 
de novos materiais. Após a abordagem, será realizada uma oficina de reutilização com recurso a 
materiais recicláveis e de baixo custo.
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Objetivos
a oficina tem como objetivos alertar para o consumo atual, reduzir a quantidade de resíduos 
por nós produzidos incentivar para a redução e reutilização de resíduos e possibilita o 
desenvolvimento de competências de autonomia e criatividade dos alunos.

Destinatários: pré-escolar | 1º ciclo
Duração: 45 min.
Calendarização: janeiro a junho de 2022
Local: escolas do pré-escolar | 1º ciclo
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Unidade de Ambiente e Espaços Verdes

Inscrição
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt |262 580 800| Ext.: 2469                                    

COASTWATCH 
EUROPE

Sinopse
é um projeto de educação ambiental e ciência cidadã que consiste na caracterização ambiental 
anual do Litoral de outubro a maio fora da época balnear. A monitorização do litoral do concelho 
é feita por alunos e professores. Antes da saída de campo será agendada uma sessão de 
preparação na escola. O Município fornece sacos e luvas às turmas participantes.

Objetivos
este projeto tem como objetivos caracterizar ambientalmente a faixa costeira na época pós-
balnear, adquirir conhecimentos imprescindíveis para compreender as zonas costeiras, identificar 
e interpretar os fenómenos naturais e/ou antrópicos que intervêm no litoral, sensibilizar para a 
fragilidade dos ecossistemas do Litoral, as causas de erosão e recuo da linha de costa e questões 
relacionadas com o ordenamento do território; promover a Educação para a Conservação e o 
Desenvolvimento Sustentável dos Ecossistemas dependentes de água doce, de águas costeiras 
e de transição, estimular a cidadania participativa e recolher informação de valor científico para 
intervenção junto dos principais decisores. 

Destinatários: alunos de eco escolas
Duração: 90 min. + deslocações
Calendarização: outubro de 2021 a maio de 2022
Local: litoral concelhio
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Unidade de Ambiente e Espaços Verdes 

Inscrição
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt |262 580 800 
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AS NASCENTES DO RIO ALCOA,  
O VALE DA RIBEIRA DO MOGO 
E AS GRUTAS - percurso

Sinopse
os alunos deslocam-se em autocarro, cedido gratuitamente pelo município de Alcobaça, até 
Chiqueda, onde começam por visitar as nascentes do Rio Alcoa.  Aí serão abordadas pelo técnico 
da ADEPA várias temáticas relacionadas com a água e o ambiente, e a formação cársica do 
vale.  A partir deste local toda a visita é feita a pé, subindo pela ribeira do Mogo até às Grutas 
da Ervideira, num percurso de cerca de quatro quilómetros, com grau de dificuldade médio ou 
fácil. Pelo percurso sinuoso do vale os alunos poderão desfrutar da abundante vegetação, avistar 
alguma da fauna existente e serão alertados para alguns dos problemas que afetam o vale 
e os seus habitantes. Já nas grutas serão abordados a formação das rochas e das grutas e a 
ocupação pré-histórica do vale.

Objetivos
divulgar o património ambiental e construído do concelho e da região, contribuindo para a sua 
conservação e preservação; sensibilizar crianças e jovens para a preservação do património 
natural e humanizado; apoiar as Escolas no desenvolvimento de áreas de formação curriculares 
e extra curriculares, relacionadas com a temática do projeto; proporcionar experiências e 
vivências significativas através do contacto físico com a Natureza e perspetivando a sua 
transversalidade nas áreas do conhecimento; articular e consolidar conhecimentos lecionados na 
área da arqueologia, etnografia, geologia, história e biologia.

Destinatários: 1º ciclo
Duração: a visita de estudo tem a duração de cerca de sete horas, sendo precedidas de uma 
sessão preparatório em sala de aula, com cerca de uma hora, em data anterior
Calendarização: a definir com os docentes
Local: Chiqueda | Carvalhal de Aljubarrota | Gruta da Ervideira
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: ADEPA - Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural 
da Região de Alcobaça (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt |262 580 800 



« ambiente » 11
plano de atividades Educativas 2021.22

AS NASCENTES DO RIO ALCOA,  
O VALE DA RIBEIRA DO MOGO 
E AS GRUTAS - documentário

Sinopse
(NOTA: se em virtude da Covid19, ou por qualquer motivo, não for possível aos alunos 
deslocarem-se em visita de estudo, a ADEPA propõe que os alunos assistam em sala de aula 
a um documentário, realizado pelo técnico sobre as problemáticas habitualmente tratadas nos 
percursos da ADEPA.)
Neste documentário, o técnico da ADEPA abordará várias temáticas relacionadas com a água e o 
ambiente, e a formação cársica do vale.  A partir das Nascentes do Rio Alcoa, será apresentada 
a subida pela ribeira do Mogo até às Grutas da Ervideira, num percurso sinuoso do vale, de cerca 
de quatro quilómetros, os alunos poderão ficar cientes da abundante vegetação, a esquiva fauna 
residente e serão alertados para alguns dos problemas que afetam o vale e os seus habitantes. 
Já nas grutas o documentário abordará a formação das rochas e das grutas e a ocupação pré-
histórica do vale. 

Objetivos
divulgar o património ambiental e construído do concelho e da região, contribuindo para a sua 
conservação e preservação; sensibilizar crianças e jovens para a preservação do património 
natural e humanizado; apoiar as Escolas no desenvolvimento de áreas de formação curriculares 
e extra curriculares, relacionadas com a temática do projeto; proporcionar experiências e 
vivências significativas através do contacto físico com a Natureza e perspetivando a sua 
transversalidade nas áreas do conhecimento; articular e consolidar conhecimentos lecionados na 
área da arqueologia, etnografia, geologia, história e biologia.

Destinatários: 1.º ciclo 
Duração: o documentário terá a duração de cerca de cinquenta minutos, e será apresentado em 
sala de aula pelo monitor da ADEPA, após o qual os alunos poderão colocar dúvidas e questões 
sobre as temáticas abordadas
Calendarização: data(s) a definir com os docentes
Local: escolas do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial, com meios audiovisuais
Entidade Responsável: ADEPA - Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural 
da Região de Alcobaça (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt |262 580 800
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O RIO ALCOA,  DAS NASCENTES
ATÉ AO MAR – percurso 

Sinopse
os alunos deslocam-se em autocarro, cedido gratuitamente pelo município de Alcobaça, até 
Chiqueda, onde começam por visitar as nascentes do Rio Alcoa.  Aí serão abordadas pelo técnico 
da ADEPA várias temáticas relacionadas com a água e o ambiente, e a formação cársica da 
Serra dos Candeeiros. Nesta localidade deslocam-se a pé num percurso fácil de cerca de um 
quilómetro, com visitas a um moinho de água e passagem pela estação de tratamento, para 
perceberem várias problemáticas relacionadas com a utilização da água. Serão ainda abordadas 
a história da formação do mosteiro ao visitar a Mãe-d’água, também chamada nascente dos 
Frades, de onde parte um canal que alimentava o mosteiro com água potável. Já em Alcobaça, 
os alunos visitam a junção dos rios, e são informados sobre os conhecimentos hidráulicos dos 
monges. Pelo percurso até à foz, os alunos são alertados para as várias utilizações da água, 
nomeadamente para a produção elétrica e a rega dos férteis campos. Junto ao mar, será 
abordada a importância das dunas.

Objetivos
divulgar o património ambiental e construído do concelho e da região, contribuindo para a sua 
conservação e preservação; sensibilizar crianças e jovens para a preservação do património 
natural e humanizado; apoiar as Escolas no desenvolvimento de áreas de formação curriculares 
e extra curriculares, relacionadas com a temática do projeto; proporcionar experiências e 
vivências significativas através do contacto físico com a Natureza e perspetivando a sua 
transversalidade nas áreas do conhecimento; articular e consolidar conhecimentos lecionados na 
área da arqueologia, etnografia, geologia, história e biologia.

Destinatários: 1.º ciclo 
Duração: a visita de estudo tem a duração de cerca de sete horas, sendo precedidas de uma 
sessão preparatório em sala de aula, com cerca de uma hora, em data anterior
Calendarização: data(s) a definir com os docentes
Local: Chiqueda | Alcobaça | Foz do Rio Alcoa
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: ADEPA - Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural 
da Região de Alcobaça (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt | 262 580 800 
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O RIO ALCOA,  DAS NASCENTES 
ATÉ AO MAR - documentário
 
Sinopse
(NOTA: se em virtude da Covid19, ou por qualquer motivo, não for possível aos alunos 
deslocarem-se em visita de estudo, a ADEPA propõe que os alunos assistam em sala de aula 
a um documentário, realizado pelo técnico sobre as problemáticas habitualmente tratadas nos 
percursos da ADEPA.) 
Este documentário abordará várias temáticas relacionadas com a água e o ambiente. A partir 
das Nascentes do Rio Alcoa, será apresentada uma viagem até à foz. Serão exibidas imagens de 
diferentes moinhos de água em funcionamento, exemplos dos vários aproveitamentos da água. 
A história da formação do mosteiro será lembrada na Mãe-d’água, de onde parte o canal que 
alimentava o mosteiro com água potável. A junção dos rios em Alcobaça será palco para lembrar 
os conhecimentos hidráulicos dos monges e a lenda da o nome da cidade. Até à foz, referências 
à produção elétrica, a rega dos férteis campos e a fauna merecerão destaque. Junto ao mar, 
será abordada a importância das dunas.

Objetivos
divulgar o património ambiental e construído do concelho e da região, contribuindo para a sua 
conservação e preservação; sensibilizar crianças e jovens para a preservação do património 
natural e humanizado; apoiar as Escolas no desenvolvimento de áreas de formação curriculares 
e extra curriculares, relacionadas com a temática do projeto; proporcionar experiências e 
vivências significativas através do contacto físico com a Natureza e perspetivando a sua 
transversalidade nas áreas do conhecimento; articular e consolidar conhecimentos lecionados na 
área da arqueologia, etnografia, geologia, história e biologia.

Destinatários: 1.º ciclo 
Duração: o documentário terá a duração de cerca de cinquenta minutos, e será apresentado em 
sala de aula pelo monitor da ADEPA, após o qual os alunos poderão colocar dúvidas e questões 
sobre as temáticas abordadas
Calendarização: data(s) a definir com os docentes
Local: Escolas do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial, com meios audiovisuais
Entidade Responsável: ADEPA - Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural 
da Região de Alcobaça (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt |262 580 800 
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NO REINO DA PEDRA 
– percurso

Sinopse
os alunos deslocam-se em autocarro, cedido gratuitamente pelo município de Alcobaça, até 
Chiqueda, onde começam por visitar as nascentes do Rio Alcoa.  Aí serão abordadas pelo técnico 
da ADEPA várias temáticas relacionadas com a água e o ambiente, e a formação cársica da 
serra. Ainda em Chiqueda, deslocam-se a pé num percurso fácil de cerca de um quilómetro, 
visitando um moinho de água e passando pela estação de tratamento, abordando problemáticas 
relacionadas com a utilização da água, bem como a história da formação do mosteiro ao 
visitar a Mãe-d’água, de onde parte um canal que alimentava o mosteiro com água potável. 
Em autocarro, os alunos partem do vale para o sopé da serra, da água em ambulância para 
a sua escassez, em várias localidades poderão visitar vários tipos de construções dedicadas 
a captar a água das chuvas – as cisternas - bem como ter a perceção de como era a vida dos 
nossos antepassados ligados ao campo e à agricultura. Visitam o chamado Lagar dos Frades, 
monumento Nacional hoje em ruínas e passam em várias formações cársicas: as dolinas.

Objetivos
divulgar o património ambiental e construído do concelho e da região, contribuindo para a sua 
conservação e preservação; sensibilizar crianças e jovens para a preservação do património 
natural e humanizado; apoiar as Escolas no desenvolvimento de áreas de formação curriculares 
e extra curriculares, relacionadas com a temática do projeto; proporcionar experiências e 
vivências significativas através do contacto físico com a Natureza e perspetivando a sua 
transversalidade nas áreas do conhecimento; articular e consolidar conhecimentos lecionados na 
área da arqueologia, etnografia, geologia, história e biologia.

Destinatários: 1.º ciclo 
Duração: a visita de estudo tem a duração de cerca de sete horas, sendo precedidas de uma 
sessão preparatório em sala de aula, com cerca de uma hora, em data anterior
Calendarização: Data(s) a definir com os Docentes
Local: Chiqueda | Alcobaça | Lagoa do Cão | Casal do Rei |Ataíja de Cima | Casais de Stª Teresa
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: ADEPA - Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural 
da Região de Alcobaça (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt |262 580 800 
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NO REINO DA PEDRA 
– documentário 

Sinopse
(NOTA: se em virtude da Covid19, ou por qualquer motivo, não for possível aos alunos 
deslocarem-se em visita de estudo, a ADEPA propõe que os alunos assistam em sala de aula 
a um documentário, realizado pelo técnico sobre as problemáticas habitualmente tratadas nos 
percursos da ADEPA.) 
Este documentário pretende mostrar aos alunos a grande diferença entre o vale e o sopé da 
serra em termos da abundância e escassez da água e as formas como o ser humano se adaptou 
a essa diferença. As várias temáticas relacionadas com a água, o ambiente e a formação cársica 
da serra serão ponto central. Os diferentes moinhos de água em funcionamento, exemplos dos 
vários aproveitamentos da água onde ela existe em abundância. No sopé da serra, as imagens 
passarão a mostrar a escassez da água, que se infiltra no solo calcário, e as várias soluções 
encontradas em tempos passados, com a construção das cisternas dedicadas a captar a água 
das chuvas, pretendendo que os alunos tenham a perceção de como era a vida dos nossos 
antepassados ligados ao campo e à agricultura. A visita virtual levará os alunos ao chamado 
Lagar dos Frades, monumento Nacional hoje em ruínas e passará em várias formações cársicas: 
as dolinas.

Objetivos
divulgar o património ambiental e construído do concelho e da região, contribuindo para a sua 
conservação e preservação; sensibilizar crianças e jovens para a preservação do património 
natural e humanizado; apoiar as Escolas no desenvolvimento de áreas de formação curriculares 
e extra curriculares, relacionadas com a temática do projeto; proporcionar experiências e 
vivências significativas através do contacto físico com a Natureza e perspetivando a sua 
transversalidade nas áreas do conhecimento; articular e consolidar conhecimentos lecionados na 
área da arqueologia, etnografia, geologia, história e biologia.

Destinatários: 1.º ciclo 
Duração: o documentário terá a duração de cerca de cinquenta minutos, e será apresentado em 
sala de aula pelo monitor da ADEPA, após o qual os alunos poderão colocar dúvidas e questões 
sobre as temáticas abordadas
Calendarização: data(s) a definir com os docentes
Local: escolas do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial, com meios audiovisuais
Entidade Responsável: ADEPA - Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural 
da Região de Alcobaça (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt |262 580 800 
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O VALE DO RIO SECO,  
OS AVÓS,  OS PAIS E 
OS FILHOS – percurso 

Sinopse
os alunos deslocam-se em autocarro, cedido gratuitamente pelo município de Alcobaça, até 
à Casais da Charneca (Évora de Alcobaça), onde começam um percurso pedestre de cerca 
de dois quilómetros de dificuldade média. Nesta localidade visitarão cisternas e uma eira e 
poderão ter contacto com algumas alfaias agrícolas e perceber como era a vida dos nossos avós, 
profundamente ligados à agricultura e à Natureza. Ao longo do percurso, os alunos passam por 
várias explorações pecuárias, onde serão alertados para a problemática dos dejetos e a poluição 
dos solos e das águas. Fazem visitam a uma pequena gruta, onde o técnico da ADEPA abordará 
várias temáticas relacionadas com a água, o ambiente e a fauna local. Nas margens escarpadas 
do vale do Rio Seco, podem encontrar-se fósseis de seres marinhos, onde se abordará a 
formação cársica da serra. No final, os alunos passam a uma outra gruta onde se contará uma 
lenda local.

Objetivos
divulgar o património ambiental e construído do concelho e da região, contribuindo para a sua 
conservação e preservação; sensibilizar crianças e jovens para a preservação do património 
natural e humanizado; apoiar as Escolas no desenvolvimento de áreas de formação curriculares 
e extra curriculares, relacionadas com a temática do projeto; proporcionar experiências e 
vivências significativas através do contacto físico com a Natureza e perspetivando a sua 
transversalidade nas áreas do conhecimento; articular e consolidar conhecimentos lecionados na 
área da arqueologia, etnografia, geologia, história e biologia.

Destinatários: 1.º ciclo 
Duração: a visita de estudo tem a duração de cerca de sete horas, sendo precedidas de uma 
sessão preparatório em sala de aula, com cerca de uma hora, em data anterior
Calendarização: data(s) a definir com os docentes
Local: Casais da Charneca | Fonte Santa
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: ADEPA - Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural 
da Região de Alcobaça (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Ambiente e Espaços Verdes | aev@cm-alcobaca.pt |262 580 800 
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O VALE DO RIO SECO,  
OS AVÓS,  OS PAIS E 
OS FILHOS – documentário 

Sinopse
(NOTA: se em virtude da Covid19, ou por qualquer motivo, não for possível aos alunos 
deslocarem-se em visita de estudo, a ADEPA propõe que os alunos assistam em sala de aula 
a um documentário, realizado pelo técnico sobre as problemáticas habitualmente tratadas nos 
percursos da ADEPA.) 
Neste documentário, pretende-se que os alunos tenham alguma noção sobre o tempo dos avós 
e as ligações à terra de que dependiam. O percurso fílmico começa em Casais da Charneca 
(Évora de Alcobaça), onde as cisternas e uma eira, bem como algumas alfaias agrícolas serão 
as personagens centrais da época dos nossos avós, profundamente ligados à agricultura e 
à Natureza. Ao longo do percurso, a viagem virtual passa por várias explorações pecuárias, 
alertando para a problemática dos dejetos e a poluição dos solos e das águas. Faz-se uma visita 
a uma pequena gruta, onde se abordará várias temáticas relacionadas com a água, o ambiente e 
a fauna local. Nas margens escarpadas do vale do Rio Seco, podem encontrar-se fósseis de seres 
marinhos, e lembraremos a formação cársica da serra. No final, o documentário visitaremos uma 
outra gruta onde se contará uma lenda local.

Objetivos
divulgar o património ambiental e construído do concelho e da região, contribuindo para a sua 
conservação e preservação; sensibilizar crianças e jovens para a preservação do património 
natural e humanizado; apoiar as Escolas no desenvolvimento de áreas de formação curriculares 
e extracurriculares, relacionadas com a temática do projeto; proporcionar experiências e 
vivências significativas através do contacto físico com a Natureza e perspetivando a sua 
transversalidade nas áreas do conhecimento; articular e consolidar conhecimentos lecionados na 
área da arqueologia, etnografia, geologia, história e biologia.

Destinatários: 1.º ciclo 
Duração: o documentário terá a duração de cerca de cinquenta minutos, e será apresentado em 
sala de aula pelo monitor da ADEPA, após o qual os alunos poderão colocar dúvidas e questões 
sobre as temáticas abordadas
Calendarização: data(s) a definir com os docentes
Local: Escolas do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: ADEPA - Associação para a Defesa e Valorização do Património Cultural 
da Região de Alcobaça   
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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.

CONVERSAS
INFORMAIS

Sinopse
as “Conversas Informais” nascem em março de 2018 de uma parceria entre a Biblioteca 
Municipal e o Motoclube Lobos Lusitanos com o intuito de chegar mais próximo da chamada 
geração dos “likes” ou “do toque fantasma”.
Procurando desmistificar, desconstruir e aprofundar alguns temas ainda considerados “tabus” é o 
propósito das “Conversas Informais” tais como a violência no namoro e a violência doméstica, o 
bullying e o cyberbullying, a sexualidade a autoestima e todo o tipo de adições.
Nestas conversas procura-se ainda estabelecer uma relação de confiança entre os interlocutores 
e o público, mostrando que a aparência física pode ser enganadora.
Pode-se andar de mota, usar brincos e ter tatuagens e barba e não ser um criminoso. Há que 
quebrar os estereótipos!

Objetivos
esclarecer os mais jovens sobre dúvidas que possam ter sobre temas do seu dia-a-dia, levando-
os a questionar algumas condutas e comportamentos sociais, promoção do amor-próprio, 
autoconfiança e da empatia.

Destinatários: público escolar, a partir do 3º ciclo – Atividade intergeracional
Duração: 1 hora por sessão 
Calendarização: a partir de outubro 2021 | mensal
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Biblioteca Municipal de Alcobaça

Inscrição
Biblioteca Municipal de Alcobaça| bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | 262 580 880
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“ FIGHT CLUB”

Sinopse
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....

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: 2º e 3º ciclos |ensino secundário
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

“ORIGAMI”
 
Sinopse
o Projeto ORIGAMI é um programa longitudinal, define-se enquanto uma estrutura 
complementar quinzenal de apoio ao acesso à informação, aquisição, construção e consolidação 
de conhecimentos e desenvolvimento de competências, com enfoque no 1º 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: 1º ciclo
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo – 15 Sessões
Local: escolas
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 



« cidadania » 20
plano de atividades Educativas 2021.22

UMA AVENTURA
EM ALCOBAÇA

Sinopse
um projeto, de cariz social e pedagógico, que proporciona aos alunos oriundos de famílias 
carenciadas, atividades de ocupação de tempos livres, durante as interrupções letivas. Pretende 
oferecer momentos de lazer e cultura num ambiente agradável e descontraído, onde é favorecida 
a interação grupal, o contacto com o património local e a formação cívica.

Objetivos
realizar atividades lúdico-recreativas com vista à confraternização, à troca de experiências 
e à formação cívica das crianças; alertar as crianças para a perigosidade da adoção de 
comportamentos de risco, tendo por objetivo reduzir a incidência dos mesmos; facilitar a 
integração dos jovens na sociedade em geral e incentivar o seu espírito de iniciativa; Ajudar as 
crianças a adquirir conhecimentos, aptidões e competências, bem como a reconhecer o valor 
destas experiências; permitir às crianças a livre expressão no seu sentido de solidariedade.

Destinatários: 1º, 2º e 3º ciclos
Duração: 1 a 4 semanas
Calendarização: interrupções letivas (Natal, Páscoa e final do ano)
Local: Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

“ SABES O QUE FAZER?”  
- INCÊNDIOS NA ESCOLA 
E INCÊNDIOS EM CASA

Sinopse
a Educação para o Risco é uma componente de formação das crianças que urge desenvolver 
desde os primeiros anos de vida. Neste sentido, o Serviço Municipal de Proteção Civil de 
Alcobaça promove um conjunto de ações que visam transmitir às crianças, do 1º ciclo do ensino 
básico, noções de segurança, prevenção e gestão adequada a diversos tipos de risco.

Objetivo
sensibilizar a comunidade escolar para a temática da proteção civil; identificar os riscos; adquirir 
hábitos de segurança e desenvolver competências no âmbito da proteção civil; promover 
atitudes e comportamentos adequados em situações de emergência; promover a segurança 
pessoal. Nesta ação são apresentados os conceitos e causas de incêndios em edifícios e 
habitações e respetivas medidas de autoproteção.  

Destinatários: 1º ciclo
Duração: 1 hora
Calendarização: outubro de 2021 a maio de 2022
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Local: escolas do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Gabinete Municipal de Proteção Civil

Inscrição
Serviço Municipal de Proteção Civil | ana.inacio@cm-alcobaca.pt | 262 580 805 

“ SABES O QUE FAZER?”  – 
TEMPESTADES,  TROVOADAS 
E INUNDAÇÕES

Sinopse
a Educação para o Risco é uma componente de formação das crianças que urge desenvolver 
desde os primeiros anos de vida. Neste sentido, o Serviço Municipal de Proteção Civil de 
Alcobaça promove um conjunto de ações que visam transmitir às crianças, do 1º ciclo do ensino 
básico, noções de segurança, prevenção e gestão adequada a diversos tipos de risco.

Objetivos
sensibilizar a comunidade escolar para a temática da proteção civil; identificar os riscos; adquirir 
hábitos de segurança e desenvolver competências no âmbito da proteção civil; promover atitudes 
e comportamentos adequados em situações de emergência; promover a segurança pessoal.
Nesta ação são apresentadas as causas e suscetibilidades e identificados os principais efeitos 
de tempestades, trovoadas e inundações. Os alunos irão conhecer as respetivas medidas de 
autoproteção face a este tipo de riscos naturais. 

Destinatários: 1º ciclo
Duração: 1 hora
Calendarização: outubro de 2021 a maio de 2022
Local: escolas do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Gabinete Municipal de Proteção Civil

Inscrição
Serviço Municipal de Proteção Civil | ana.inacio@cm-alcobaca.pt | 262 580 805

“ SABES O QUE FAZER?”  
- SISMOS

Sinopse
A Educação para o Risco é uma componente de formação das crianças que urge desenvolver 
desde os primeiros anos de vida. Neste sentido, o Serviço Municipal de Proteção Civil de 
Alcobaça promove um conjunto de ações que visam transmitir às crianças, do 1º ciclo do ensino 
básico, noções de segurança, prevenção e gestão adequada a diversos tipos de risco.
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Objetivos
sensibilizar a comunidade escolar para a temática da proteção civil; identificar os riscos; 
adquirir hábitos de segurança e desenvolver competências no âmbito da proteção civil; 
promover atitudes e comportamentos adequados em situações de emergência; promover a 
segurança pessoal. Nesta ação são apresentadas as causas e suscetibilidades, assim como a 
identificação dos principais efeitos de um sismo. Os alunos irão conhecer as respetivas medidas 
de autoproteção. 

Destinatários: 1º ciclo
Duração: 1 hora
Calendarização: outubro de 2021 a maio de 2022
Local: escolas do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Gabinete Municipal de Proteção Civil

Inscrição
Serviço Municipal de Proteção Civil | ana.inacio@cm-alcobaca.pt | 262 580 805 

APRENDER 
COM O CEERIA

Sinopse
os jovens do CEERIA irão partilhar uma atividade com uma turma. Esta atividade poderá ser a 
apresentação de uma história com fantoches, elaborados por eles, seguida de uma tarefa que 
eles irão orientar junto dos alunos; poderá ser uma experiência com a participação de alguns 
alunos da turma solicitados pelos jovens, poderá ser a confeção de uma receita… As atividades a 
desenvolver dependerão do interesse dos jovens que as irão concretizar.

Objetivo
promover a Inclusão com uma participação ativa dos jovens do CEERIA no processo de 
aprendizagem dos alunos com a partilha de atividades.

Destinatários: pré-escolar | 1º ciclo
Duração: 60 min. (aprox.)
Calendarização: marcações a partir de 1 de janeiro de 2022
Local: escolas e jardins de infância do concelho de Alcobaça
Modalidade: online/presencial 
Entidade Responsável: Município de Alcobaça| Unidade de Educação | Centro de Educação 
Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça (CEERIA) – entidade externa

Inscrição
Unidade de Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 810 
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É ASSIM!
PORQUE SIM! 

Sinopse
desmistificar o pré-conceito e as “verdades absolutas”; descobrir para lá daquilo que nos é 
“oferecido” como um dado adquirido; olhar para o quotidiano com sentido crítico e distanciado 
do nosso umbigo, são propostas para 90 minutos de conversa que pretendem que o “sim” não 
seja só “porque sim”!

Objetivos
incentivar a reflexão e o pensamento crítico; disponibilizar estratégias que estimulem decisões 
conscientes.

Destinatários: ensino secundário
Duração: 90 min.
Local: escolas secundárias do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial
Calendarização: todo o ano letivo
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Unidade de Educação

Inscrição
Unidade de Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 810 

PAPER
FRIENDS

Sinopse
ter um/a amigo/a que vive numa aldeia remota, nos confins da Índia ou do Bangladesh parece 
ser algo bastante improvável. No entanto, esta iniciativa pretende tornar isso possível. O projeto 
Paper Friends, destinado a alunos/as do ensino básico, tem como objetivo criar amigos por 
correspondência (pen pals), isto é, criar ligações com crianças com culturas completamente 
diferentes da nossa e que vivem em lugares distantes (Tibete, Índia, Bangladesh, entre outros) 
através da troca de cartas (ou até mesmo objetos) com as escolas locais.

Objetivos
criar ligações entre crianças com culturas diferentes; incentivar o conhecimento do Outro; 
trabalhar a multiculturalidade e a aproximação entre Povos.

Destinatários: 2º ciclo 
Duração: 90 min.
Local: escolas do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Gap Year Portugal | A4 – Associação Juvenil de Apoio à Ação (entidades 
externas)

Inscrição
Unidade de Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 810
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DESCOBRE O 
VOLUNTÁRIO 
QUE HÁ EM TI

Sinopse
esta ação, promovida pela Juventude da Estrutura Local de Leiria da Cruz Vermelha Portuguesa, 
pretende transmitir aos jovens alguns conhecimentos básicos sobre a maior organização 
humanitária do mundo. Haverá também lugar a uma apresentação da participação juvenil no 
contexto específico de Leiria, com exposição das atividades que estão em desenvolvimento bem 
como dos projetos delineados. Esta apresentação será complementada com a dinamização de 
algumas linhas orientadoras pertencentes aos projetos em causa.

Objetivo
sensibilizar a comunidade escolar para a importância do envolvimento em atividades de 
voluntariado que visem a capacitação pessoal, social e cívica.

Destinatários: ensino secundário
Duração: 2 horas (variável)
Calendarização: a definir 
Local: escolas do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial / online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça| Unidade de Educação | Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação de Leiria (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 810 
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cidadania
OUTROS PÚBLICOS
Pessoal docente e não docente, encarregados de 
educação, outros agentes educativos

 “ LARGA(-ME )
A MÃO”

Sinopse 
oficina no âmbito da autonomia. Deixar cair ou segurar? Ralhar ou mimar? Deixar levantar ou 
agarrar? – O adulto é a base na qual a criança, o pré-adolescente e o adolescente constroem 
o seu percurso. Logo, é dever do primeiro abrir espaço para o diálogo, intervir no momento 
apropriado, auxiliar na busca de entendimentos, permitir errar sem julgamentos, acreditar que 
para haver um crescimento emocionalmente estável por parte da criança, do pré-adolescente e 
do adolescente é importante deixa-la ser quem realmente é.

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.

Público alvo: Pessoal docente e não docente | encarregados de educação | outros agentes 
educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas /outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

SOU UM PAI
PRESENTE? 

Sinopse
“Agora não posso!” Quantas vezes recorremos, na qualidade de pais, a esta afirmação? Será ela 
a mais adequada quando um/a filho/a solicita a nossa atenção? Oficina no âmbito da prevenção 
de comportamento de risco, exclusivamente dedicada a pais.

Objetivos
oficina exclusivamente dedicada a Pais, pretende alertar para a importância da presença do pai 
nas atividades diárias familiares e a sua mais-valia para a estabilidade emocional da criança / 
jovem.
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Público alvo: pais
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

1,99 – UM SUPERMERCADO
DE PALAVRAS

Sinopse
o verdadeiro poder da palavra dita e não dita e o seu “peso” no dia-a-dia de uma criança; a 
importância do reforço positivo e a sua influência no processo de aprendizagem. Aprendemos 
repetindo ou recriando? Uma Oficina para discutir palavras e momentos com os nossos filhos.

Objetivos
estimular a boa comunicação; alertar para a importância do reforço positivo na escola e na 
família enquanto agentes de socialização da criança.

Destinatários: encarregados de educação | outros agentes educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

A ESTRANHA ESCOLA.. .
DOS CRESCIDOS

Sinopse
é difícil estar-se atento… mas mais difícil ainda é cativar a atenção! Quanto tempo perdemos 
em sala de aula com questões de disciplina em detrimento da interação do/a aluno/a com o 
conhecimento e com a sua realidade? E o ambiente em casa, será sempre acolhedor e amigável 
para com a atenção?

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.
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Destinatários: encarregados de educação | outros agentes educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

FAMILIA 
& COMPANHIA

Sinopse
é um facto que a pré-adolescência e adolescência são períodos de mudanças que geram 
conflitos internos, mas imprescindíveis ao desenvolvimento dos indivíduos. São considerados 
períodos de crise/mudança, situando-se entre dois polos importantes: dependência (proteção) 
e independência (autonomia), caracterizando-se por contradições, confusões, ambivalências, 
conflitos com os pais / encarregados de educação (com a função parental), com os pares, 
consigo mesmo e, concomitantemente, de procura de identidade e autonomia. A experiência em 
intervenção sociofamiliar permite constatar que ambientes familiares positivos favorecem um 
crescimento físico e intelectual menos conturbado.

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; a importância da relação do 
adolescente com o Outro; despertar para a importância da ansiedade social na adolescência e 
suas implicações.

Destinatários: encarregados de educação | outros agentes educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 
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O TEMPO DAS REDES

Sinopse
numa época marcada pelas Redes Sociais, pela difusão de gadgets eletrónicos (PDAs, portáteis, 
smartphones, leitores de MP3, tablets, entre outros), é cada vez mais difícil dialogar, conversar, 
encontrar tempo para falar sobre o dia-a-dia. Compete à família ultrapassar esta dificuldade, 
mas isso não é tarefa fácil. Como lidar com esta “nova” comunicação? Será que todas estas 
inovações tecnológicas nos estão a aproximar efetivamente? Conseguiremos fortalecer os nós 
destas redes ou será que quebramos de vez os laços que nos uniam?

Objetivos
perceber as diferenças entre comunicação funcional e disfuncional; alertar para a necessidade 
da otimização da gestão do tempo com as crianças; sensibilizar para o espaço que as novas 
tecnologias ocupam no nosso dia-a-dia.

Público-alvo: encarregados de educação | outros agentes educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

DESPERTADOR

Sinopse
oficina no âmbito de empreendedorismo/motivação. Uma palavra, uma frase, uma música, um 
gesto, um sorriso, uma lágrima, um vazio… quantas vezes nos cruzamos com todas elas sem 
nos apercebermos? O afastamento e desinteresse dos nossos/as filhos/as pode ser proporcional 
à nossa desatenção…

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: encarregados de educação | outros agentes educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
 Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS
E GESTÃO OPERACIONAL 
DOS INTERVALOS

Sinopse
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 barómetro para avaliar 
o 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 enquanto um dos principais agentes 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 intervenção dos profissionais torna-se 
fundamental para que situações menos convenientes não se agudizem. O clima escolar; o papel 
do pessoal não docente na construção de uma cultura escolar (competências pessoais e sociais); 
relações interpessoais e a importância da mediação de conflitos; a importância da
sinalização; gestão operacional dos intervalos: técnicas de intervenção.

Objetivos
colocar a informação ao serviço da tomada de consciência e da mudança de atitudes e 
comportamentos; adquirir atitudes e comportamentos para evitar bloqueios e sair de situações 
de conflito; utilizar processos de negociação partilhada e equilibrada, focalizada na procura 
de soluções; estimular a criatividade; aumentar a capacidade de resiliência; preparar para a 
mudança e/ou situações de desafio; testar a inteligência emocional.

Destinatários: pessoal não docente
Duração: 6 horas
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 
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“ TIRA[TEIMAS]”  

Sinopse
as oficinas Tira[teimas], assumem-se como um conjunto de sessões de funcionamento regular, 
temáticas e estruturadas, para diferentes públicos. Cada sessão tem um/a convidado/a e um 
tema especifico. Funciona através de plataforma online Zoom. Pretende-se re [descobrir], re 
[ativar] e re [conhecer] estratégias de envolvimento da comunidade, colocando a informação ao 
serviço da tomada de consciência e da mudança de atitudes e comportamentos, sempre numa 
tentativa de esclarecer a comunidade em temáticas tão diversas como a educação parental, 
dificuldades de aprendizagem, violência, motivação e empreendedorismo, concretização de 
objetivos/sonhos, etc.

Objetivos
clarificar conceitos; possibilitar a identificação de comportamentos e sinais de alerta; 
desmistificar crenças; debater estratégias de intervenção; reforçar as resiliências e permitir uma 
tomada de decisão mais consciente relativa às escolhas individuais e grupais.

Destinatários: público em geral
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo (1 vez por mês – setembro a junho – 10 sessões)
Local: CAJ/ outros locais
Modalidade: online (com obrigatoriedade de inscrição)
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 
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história e 
patrimónios
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. 

A HISTÓRIA DA TERRA 
LÊ-SE NAS ROCHAS

Sinopse
as camadas das rochas são como páginas de um grande livro onde está escrita uma história 
com milhares de milhões de anos. As rochas podem ser entendidas como documentos que 
os geólogos aprendem a ler. E as letras que trazem escritas são em especial os fósseis e os 
minerais. 

Objetivos
esta ação dirigida aos mais novos, com linguagem muito simples, pretende despertar a 
curiosidade dos alunos para o meio físico que os rodeia, com vista à perceção do carater 
dinâmico do planeta Terra e riscos associados. Os alunos são convidados a levarem para a ação, 
de acordo com as regras da escola, amostras de mão de materiais pétreos (rochas, minerais, 
areia) e lupa.

Destinatários: 1º ciclo
Duração: 90 min.
Calendarização: outubro de 2021 a maio de 2022
Local: escolas do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Gabinete Municipal de Proteção Civil

Inscrição
Serviço Municipal de Proteção Civil | ana.inacio@cm-alcobaca.pt | 262 580 805 
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“ ERA UMA VEZ.. .  
MONGES,  CAVALEIROS E REIS”  

Sinopse
consiste numa “viagem” até à idade média, animada com personagens da época (a primeira 
rainha de Portugal e um monge cisterciense) que estabelecem a relação entre a fundação do 
Mosteiro de Alcobaça e a própria fundação de Portugal, evocam a vivência dentro do mosteiro 
através do reconhecimento dos testemunhos físicos que nos deixaram. Termina com uma 
atividade escrita lúdica que estabelece a ligação com os temas tratados.

Objetivos
dar a conhecer a História de Portugal através do monumento Património da Humanidade que 
possuímos na nossa região, realçar o papel da História local na coesão territorial bem como 
o seu contributo para a História nacional e valorizar a importância dos nossos monumentos, 
criando sentimentos de pertença e de orgulho.

Destinatários: 4º ano do ensino básico
Duração: 45 min. (aprox.)
Calendarização: outubro a março (as marcações deverão ser feitas pela entidade responsável, 
a fim de garantir o acesso a todas as crianças do 4º ano)
Local: na sala de aula ou outra sala da escola (excecionalmente nesta época de pandemia)
Modalidade: presencial com projeção de filme de visita virtual e locução ao vivo, seguida de 
atividade lúdica
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Pelouro da Cultura (no âmbito do protocolo 
com Casa da Cultura José Bento da Silva – S. Martinho do Porto)

Inscrição
Cultura | estagio.cultura@cm-alcobaca.pt; cultura@cm-alcobaca.pt | 926889888 | 262580857

ALCOBAÇA – VISITAS À MINHA 
TERRA: MOSTEIRO DE SANTA 
MARIA DE ALCOBAÇA

Sinopse
apresentação de vídeo sobre o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, em substituição da visita 
guiada, que aborda a sua relação com a fundação de Portugal e a sua importância regional e 
nacional.

Objetivos
dar a conhecer a história do Mosteiro de Alcobaça, a sua relação com a fundação de Portugal 
e a sua importância regional e nacional, valorizando a importância dos nossos monumentos e 
criando sentimentos de pertença.

Destinatários: alunos do ensino básico e secundário (vídeo de divulgação restrita no âmbito 
escolar)
Duração: 30 min. 
Calendarização: todo o ano
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Local: escolas
Modalidade: online
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Pelouro da Cultura 

Inscrição
Cultura | estagio.cultura@cm-alcobaca.pt; cultura@cm-alcobaca.pt | 926889888 | 262580857

ALCOBAÇA – VISITAS À MINHA 
TERRA: MOSTEIRO DE COZ

Sinopse
apresentação de vídeo sobre o Mosteiro cisterciense feminino de Santa Maria de Coz, em 
substituição da visita guiada, levando à descoberta da joia arquitetónica barroca que constitui 
a igreja, passando pela sua fundação, implementação e relação da vida monástica com a 
comunidade exterior, assim como os motivos do desaparecimento das antigas instalações 
conventuais.

Objetivos
dar a conhecer o grande Mosteiro cisterciense feminino de Santa Maria de Coz, a 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 descoberta da joia arquitetónica barroca que constitui a sua igreja, 
que nos remete para a vivência da comunidade religiosa e valorizar a importância do nosso 
património, às vezes desconhecido, criando sentimentos de pertença.

Destinatários: alunos do ensino básico e secundário | universidades seniores | publico em geral
Duração: 15 min. 
Calendarização: todo o ano
Local: escolas | universidades séniores | auditórios
Modalidade: online
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Pelouro da Cultura

Inscrição
Cultura | estagio.cultura@cm-alcobaca.pt; cultura@cm-alcobaca.pt | 926889888 | 262580857

ALCOBAÇA – VISITAS À MINHA
TERRA: POR ALJUBARROTA,  
COM BRITES DE ALMEIDA

Sinopse
apresentação de vídeo, em substituição de visita guiada que, por intermédio da figura da Padeira 
de Aljubarrota, aborda a grande batalha que recebeu o nome da povoação.

Objetivos
dar a conhecer a história de Brites de Almeida e da batalha de Aljubarrota; valorizar a 
importância dos nossos monumentos; divulgar as características arquitetónicas; criar 
sentimentos de pertença.
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Destinatários: alunos do ensino básico e secundário | universidades seniores | publico em geral
Duração: 15 min. 
Calendarização: todo o ano
Local: escolas | universidades séniores | auditórios
Modalidade: online
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Pelouro da Cultura

Inscrição
Cultura | estagio.cultura@cm-alcobaca.pt; cultura@cm-alcobaca.pt | 926889888 | 262580857

ALCOBAÇA – VISITAS À MINHA
TERRA: PARREITAS – OS ROMANOS 
EM ALCOBAÇA

Sinopse
apresentação de vídeo, em substituição da visita guiada, onde se aborda o processo de 
romanização na região de Alcobaça, a partir do espólio exposto no Museu Monográfico do Bárrio 
e do reconhecimento das estruturas nas ruínas da villa romana de Parreitas, em estreita ligação 
com a antiga Lagoa da Pederneira. 

Objetivos
dar a conhecer o processo de romanização na região de Alcobaça, a partir do espólio exposto 
no Museu Monográfico do Bárrio e do reconhecimento das estruturas nas ruínas da villa romana 
Parreitas, em estreita ligação com a antiga Lagoa da Pederneira.

Destinatários: alunos do ensino básico e secundário | universidades seniores | publico em geral
Duração: 10 min.
Calendarização: todo o ano
Local: escolas | universidades séniores | auditórios
Modalidade: online
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Pelouro da Cultura

Inscrição
Cultura | estagio.cultura@cm-alcobaca.pt; cultura@cm-alcobaca.pt | 926889888 | 262580857

ALCOBAÇA – VISITAS À MINHA 
TERRA: PERCURSO CAMONIANO 
PEDRO E INÊS EM CERÂMICA DE ALCOBAÇA

Sinopse
apresentação de vídeo, em substituição de visita guiada, a partir das 10 instalações de cerâmica 
das fábricas da região – que interpretam livremente as estâncias 118 a 135 do canto III de “Os 
Lusíadas”, um soneto de Luís de Camões e um poema de Miguel Torga.
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Objetivos
A partir das 10 instalações de cerâmica das fábricas da região - que interpretam livremente as 
estâncias 118 a 135 do Canto III de “Os Lusíadas”, um soneto de Luís de Camões e um poema 
de Miguel Torga – procede-se à descrição das peças e à leitura e interpretação dos textos 
poéticos.

Destinatários: alunos do 9º ano do ensino básico | universidades seniores | publico em geral
Duração: 60 min. (aprox.)
Calendarização: todo o ano
Local: escolas | universidades séniores | auditórios (Possibilidade de realização de visita guiada 
no local, para grupos restritos, por se tratar de percurso ao ar livre)
Modalidade: online
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Pelouro da Cultura

Inscrição
Cultura | estagio.cultura@cm-alcobaca.pt; cultura@cm-alcobaca.pt | 926889888 | 262580857

SÃO MARTINHO DO PORTO 
– PARA LÁ DA PRAIA

Sinopse
consiste numa prova pedestre de orientação para equipas, que pretende substituir uma visita 
guiada.

Objetivos
dar a conhecer um dos centros históricos mais bem preservados do concelho de Alcobaça e, 
através das suas características e património urbano, reconhecer a sua importância histórica 
como o último porto de mar dos antigos Coutos de Alcobaça nas margens da desaparecida Lagoa 
de Alfeizerão, bem como a sua evolução de uma terra de rendimento marítimo e agrícola para 
uma estância balnear de reconhecido interesse nacional e internacional.

Destinatários: ensino secundário
Duração: 60 min. (aprox.)
Calendarização: todo o ano
Local: no centro histórico da vila
Modalidade: presencial com recurso a guião escrito (Possibilidade de realização de visita guiada 
no local, para grupos restritos, por se tratar de percurso ao ar livre)
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Pelouro da Cultura

Inscrição
Cultura | estagio.cultura@cm-alcobaca.pt; cultura@cm-alcobaca.pt | 926889888 | 262580857
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PARQUE VERDE
DE ALCOBAÇA

Sinopse
visita acompanhada em percurso pedestre no Parque Verde de Alcobaça, entre a Levada e o Rio 
Alcoa, para reconhecimento de parte do sistema hidráulico do mosteiro.

Objetivos
dar a conhecer o património e incentivar a prática de atividades saudáveis ao ar livre.

Destinatários: alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico | ensino secundário | universidades 
séniores | público em geral
Duração: 60 min. (aprox.)
Calendarização: todo o ano, mediante inscrição prévia
Local: Alcobaça
Modalidade: presencial com recurso a guião escrito (Possibilidade de realização de visita guiada 
no local, para grupos restritos, por se tratar de percurso ao ar livre)
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Pelouro da Cultura

Inscrição
Cultura | estagio.cultura@cm-alcobaca.pt; cultura@cm-alcobaca.pt | 926889888 | 262580857

PERCURSO CAMONIANO 
PEDRO E INÊS

Sinopse
visita guiada ao percurso “Pedro e Inês em cerâmica de Alcobaça”, a partir das 10 peças 
de cerâmica de fábricas da região que interpretam as estâncias 118 a 135 do canto III dos 
Lusíadas, bem como um soneto de Camões e um poema de Miguel Torga. Descrição das peças 
expostas, identificação e interpretação dos textos afixados.

Objetivos
valorizar a importância da história local/nacional; incentivas a leitura; estimular a criatividade.

Destinatários: 3º ciclo do ensino básico | ensino secundário | universidades séniores | público 
em geral
Duração: 1h30 min. (aprox.)
Calendarização: todo o ano, mediante inscrição prévia
Local: Alcobaça
Modalidade: presencial (Possibilidade de realização de visita guiada no local, para grupos 
restritos, por se tratar de percurso ao ar livre)
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Pelouro da Cultura

Inscrição
Cultura | estagio.cultura@cm-alcobaca.pt; cultura@cm-alcobaca.pt | 926889888 | 262580857
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ROTA: DÊ LUGAR
AO AMOR

Sinopse
visita acompanhada em percurso pedestre urbano “Dê Lugar Ao Amor”, a partir da Levada, junto 
ao Lameirão, para reconhecimento da parte do sistema hidráulico do mosteiro, Jardim do Amor, 
Igreja de N. Sra. Da Conceição, edifício do Mercado, Paços do Concelho, Escola Adães Bermudes, 
Cineteatro de Alcobaça, estação rodoviária, Chalet Rino, Praça D. Afonso Henriques, Castelo, 
Chalet do CEERIA, Armazém das Artes e Praça 25 de Abril.

Objetivos
valorizar a importância da história local/nacional; incentivar a leitura; estimular a criatividade; 
dar a conhecer o património.

Destinatários: 3º ciclos do ensino básico | ensino secundário | universidades séniores | público 
em geral
Duração: 2h30 min. (aprox.)
Calendarização: todo o ano, mediante inscrição prévia
Local: Alcobaça
Modalidade: presencial com recurso a guião escrito (possibilidade de realização de visita guiada 
no local, para grupos restritos, por se tratar de percurso ao ar livre)
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Pelouro da Cultura

Inscrição
Cultura | estagio.cultura@cm-alcobaca.pt; cultura@cm-alcobaca.pt | 926889888 | 262580857

MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA: 
EXPOENTE DA MEMÓRIA 
VITIVINÍCOLA NACIONAL

Sinopse
para assinalar as Comemorações do Dia Internacional dos Museus foi lançada uma visita guiada 
em formato vídeo ao maior e mais completo museu do vinho do país. Na antiga Adega do Olival 
Fechado, encontra-se o mais genuíno e rico espaço dedicado ao tema do vinho em Portugal. Um 
santuário do vinho português, para amantes e conhecedores. Para o afirmar com segurança, 
basta referir que é neste museu que está alojado o património histórico da Junta Nacional do 
Vinho.

Objetivos
promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, combatendo o seu insucesso escolar, 
através do desenvolvimento de atividades culturais, em articulação com a educação formal 
e a educação não formal; estimular e promover atividades de apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos; capacitar os participantes com ferramentas que lhes possibilitem no terreno, 
experiências próximas das que são descritas em contexto de sala aula (articulação com os 
professores).
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Destinatários: pré-escolar | 1.º, 2.º e 3.º ciclos | ensino secundário 
Duração: 12 min.
Calendarização: todo o ano mediante marcação prévia
Modalidade: online (ideal para a preparação das visitas escolares presenciais ao Museu)
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Serviço de Museus

Inscrição
Museus | museus@cm-alcobaca.pt | 262 580 880 | 968 497 832

MUSEU RAUL DA BERNARDA: 
145 ANOS DE PATRIMÓNIO 
CULTURAL (1875 – 2021) 

Sinopse
para assinalar a edição de 2020 do Bom dia Cerâmica foi lançada uma visita guiada em formato 
digital ao Museu Raul da Bernarda em Alcobaça. Um percurso conduzido por Alberto Guerreiro 
(Museólogo/CMA) no seio da exposição permanente do Museu Raul da Bernarda documentando 
os momentos centrais da fábrica mais antiga e cujo legado histórico conta hoje com 145 anos de 
cerâmica artística local.

Objetivo
promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, combatendo o seu insucesso escolar, 
através do desenvolvimento de atividades culturais, em articulação com a educação formal 
e a educação não formal; estimular e promover atividades de apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos; capacitar os participantes com ferramentas que lhes possibilitem no terreno, 
experiências próximas das que são descritas em contexto de sala aula (articulação com os 
professores).

Destinatários: 3.º ciclos | ensino secundário 
Duração: 8 min.
Calendarização: todo o ano mediante marcação prévia
Modalidade: online (ideal para a preparação das visitas escolares presenciais ao Museu)
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Serviço de Museus

Inscrição
Museus | museus@cm-alcobaca.pt | 262 580 880 | 968 497 832
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“O MUSEU SALA DE AULA”  

Sinopse
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.

Objetivos
promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, combatendo o seu insucesso escolar, 
através do desenvolvimento de atividades culturais, em articulação com a educação formal 
e a educação não formal; estimular e promover atividades de apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos; capacitar os participantes com ferramentas que lhes possibilitem no terreno, 
experiências próximas das que são descritas em contexto de sala aula (articulação com os 
professores).

Destinatários: pré-escolar | 1.º, 2.º e 3.º ciclos | ensino secundário
Duração: a ajustar com os professores
Local: Museu do Vinho | Museu Raul da Bernarda | Central da Confluência dos Rios
Participantes: 1 a 2 turmas
Calendarização: todo o ano por marcação prévia, 15 dias antes
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Serviço de Museus

Inscrição
Museus | museus@cm-alcobaca.pt | 262 580 880 | 968 497 832

“ ESCOLHE O MUSEU” – VISITA AO 
MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA

Sinopse
Visita guiada ao Museu do Vinho de Alcobaça e à exposição temporária vigente, com linguagem 
adaptada ao nível etário do público.

Objetivos
promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, combatendo o seu insucesso escolar, através 
do desenvolvimento de atividades culturais, em articulação com a educação formal e a educação 
não formal; estimular e promover atividades de apresentação dos trabalhos desenvolvidos; 
capacitar os participantes com ferramentas que lhes possibilitem no terreno, experiências próximas 
das que são descritas em contexto de sala aula (articulação com os professores).

Destinatários: pré-escolar | 1.º, 2.º e 3.º ciclos | ensino secundário |docentes | pessoal não 
docente | encarregados de educação | público em geral
Duração: 60 min.
Local: Museu do Vinho de Alcobaça 
Participantes: 1 turma
Calendarização: todo o ano por marcação prévia, 15 dias antes
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Serviço de Museus

Inscrição
Museus | museus@cm-alcobaca.pt | 262 580 880 | 968 497 832
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“ ESCOLHE O MUSEU”  – VISITA 
AO MUSEU RAUL DA BERNARDA

Sinopse
visita guiada ao Museu Raul da Bernarda com linguagem adaptada ao nível etário do público.

Objetivos
promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, combatendo o seu insucesso escolar, 
através do desenvolvimento de atividades culturais, em articulação com a educação formal 
e a educação não formal; estimular e promover atividades de apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos; capacitar os participantes com ferramentas que lhes possibilitem no terreno, 
experiências próximas das que são descritas em contexto de sala aula (articulação com os 
professores).

Destinatários: pré-escolar | 1.º, 2.º e 3.º ciclos | ensino secundário
Duração: 30 min.
Local: Museu Raul da Bernarda 
Participantes: 1 turma
Calendarização: todo o ano por marcação prévia, 15 dias antes
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Serviço de Museus

Inscrição
Museus | museus@cm-alcobaca.pt | 262 580 880 | 968 497 832

“ ESCOLHE O MUSEU”  – VISITA 
À CENTRAL DA CONFLUÊNCIA DOS RIOS

Sinopse
visita guiada à exposição permanente da Central da Confluência dos Rios e exposição temporária 
vigente, com linguagem adaptada ao nível etário do público.

Objetivos
promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, combatendo o seu insucesso escolar, através 
do desenvolvimento de atividades culturais, em articulação com a educação formal e a educação 
não formal; estimular e promover atividades de apresentação dos trabalhos desenvolvidos; 
capacitar os participantes com ferramentas que lhes possibilitem no terreno, experiências próximas 
das que são descritas em contexto de sala aula (articulação com os professores).

Destinatários: pré-escolar | 1.º, 2.º e 3.º ciclos | ensino secundário
Duração: 30 min.
Local: Central da Confluência dos Rios
Participantes: 1 turma
Calendarização: todo o ano por marcação prévia, 15 dias antes
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Serviço de Museus

Inscrição
Museus | museus@cm-alcobaca.pt | 262 580 880 | 968 497 832
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CONCURSO DA CAMPANHA: 
JOGA E APRENDE

Sinopse
visita guiada ao Museu do Vinho e realização de um 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 adquiridos aquando da visita guiada. 

Objetivos
promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, combatendo o seu insucesso escolar, 
através do desenvolvimento de atividades culturais, em articulação com a educação formal e 
a educação não formal; Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de reflexão acerca dos 
desafios abordados; criar uma atmosfera criativa propícia para a partilha de conhecimento, 
cooperação e resolução coletiva de desafios.

Público-alvo: pré-escolar | 1.º, 2.º e 3.º ciclos 
Duração: 90 min.
Local: Museu do Vinho de Alcobaça 
Participantes: 1 turma
Calendarização: todo o ano por marcação prévia, 15 dias antes
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Serviço de Museus

Inscrição
Museus | museus@cm-alcobaca.pt | 262 580 880 | 968 497 832

“JOGOS TRADICIONAIS 
DA VINHA E DO VINHO”  

Sinopse
os jogos tradicionais nasceram associados à tradição vitivinícola e fazem parte de uma importante 
herança sociocultural a conhecer a preservar. Atividade “ao ar livre” ou em espaço interior. 

Objetivos
promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos, combatendo o seu insucesso escolar, 
através do desenvolvimento de atividades culturais, em articulação com a educação formal e 
a educação não formal; Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de reflexão acerca dos 
desafios abordados; criar uma atmosfera criativa propícia para a partilha de conhecimento, 
cooperação e resolução coletiva de desafios.

Destinatários: pré-escolar | 1.º, 2.º e 3.º ciclos | ensino secundário
Duração: 120 min.
Local: Museu do Vinho de Alcobaça 
Participantes: 1 turma
Calendarização: todo o ano por marcação prévia, 15 dias antes
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Serviço de Museus

Inscrição
Museus | museus@cm-alcobaca.pt | 262 580 880 | 968 497 832
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EXPOSIÇÃO DE ARTE PÚBLICA 
- “A MINHA CASA É O MEU JARDIM”  
DE THIERRY FERREIRA

Sinopse
Visita guiada à exposição temporária do artista plástico alcobacense Thierry Ferreira composta 
por um conjunto de esculturas contemporâneas de carácter monumental, organizadas 
num percurso entre o Parque Verde e o Museu do Vinho, e por uma exposição em formato 
museológico, nos espaços renovados da galeria do cais da Adega dos Balseiros e no edifício 
do Armazém Novo. A exposição “pretende ser um evento centrado na valorização e na relação 
entre o património natural e o construído através das artes, em que se propõe contrariar o olhar 
moldado do espetador pelo quotidiano, levando-o para uma nova perspetiva de apreender e 
questionar o seu modo de habitar o mundo.

Objetivos
promover a melhoria do sucesso educativo dos alunos nas disciplinas artísticas, combatendo 
o seu insucesso escolar, através do desenvolvimento de uma atividade de educação pela arte, 
em articulação com a educação formal e a educação não formal; Capacitar os participantes 
com ferramentas que lhes possibilitem no terreno, experiências próximas das que são descritas 
em contexto de sala aula (articulação com os professores) compreendendo níveis de leitura 
associados à arte contemporânea, em particular, a noção de arte pública e arte urbana.

Destinatários: secundário
Duração: 60 min.
Local: Museu do Vinho de Alcobaça e Parque Verde 
Participantes: 1 turma
Calendarização: até 31 de dezembro de 2021
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Serviço de Museus

Inscrição
Museus | museus@cm-alcobaca.pt | 262 580 880 | 968 497 832
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leitura e
literacia
As alterações de linguagem que possam ocorrer em 
idades precoces influenciam diretamente a aquisição 
da leitura e escrita, bem como o restante desempenho 
escolar das crianças. Os hábitos de leitura e escrita 
são dos mais importantes para o desenvolvimento 
do intelecto, sendo ainda facilitadores para aquisição 
de conhecimento. Com a explosão tecnológica das 
últimas décadas, esse hábito tem sido, de certa forma, 
substituído; tornando-se, por isso, essencial inverter 
esta situação e voltar a inseri-los na quotidianeidade 
individual. 

ESTÓRIAS 
COMPETENTES 

Sinopse
tendo como mediador o livro, pretende-se através de estórias abordar temáticas relevantes para 
um desenvolvimento sócio emocional saudável. Serão realizadas atividades lúdico-pedagógicas 
para reforçar cada uma das temáticas abordadas (ex. Igualdade de género, saúde e bem-estar, 
redução das desigualdades, vida sobre a terra e o mar, erradicação da pobreza, entre outras). 
A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções 
e sentimentos de forma agradável e significativa e contribui na formação da personalidade, 
ajudando as crianças a entenderem um pouco melhor o contexto onde estão inseridas. As 
histórias, abrem espaço para o raciocínio lógico, para o questionamento e reflexão, envolvendo o 
aguçar da sua inteligência e a sensibilidade artística.

Objetivos
aumentar o vocabulário, estimular a inteligência, a sensibilidade e a imaginação. Adquirir 
novos conhecimentos, desenvolver as relações interpessoais e trabalhar a sua capacidade de 
memorização.

Destinatários: 1º ciclo
Duração: 1 hora por sessão
Calendarização: a partir de outubro de 2021 (5ªas feiras – semanal)
Local: escolas | instituições do concelho | Biblioteca Municipal de Alcobaça
Modalidade: presencial / online (através da plataforma Zoom ou vídeo)
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Biblioteca Municipal de Alcobaça

Inscrição
Biblioteca Municipal de Alcobaça| bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | 262 580 880
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CONTO-VOS 
1 CONTO
 
Sinopse
sessões de leitura nas IPSS do concelho para e com os idosos das nossas instituições, à 
semelhança do que é feito com as crianças do ensino básico, promovendo a inclusão deste grupo 
da terceira idade numa dinâmica intelectualmente mais ativa, com textos pré-selecionados, 
temáticos, prosa e poesia, promovendo o gosto pela leitura em voz alta.

Objetivos
com este projeto pretende-se levar a biblioteca e os seus livros ao público sénior e promover o 
intercâmbio e a troca de experiências com a população mais idosa da nossa comunidade.
Destinatários: população adulta - Atividade intergeracional

Duração: 1 hora por sessão
Calendarização: a partir de outubro 2021 (por marcação)
Local: instituições do concelho | Biblioteca Municipal de Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Biblioteca Municipal de Alcobaça

Inscrição
Biblioteca Municipal de Alcobaça| bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | 262 580 880

AS ESTÓRIAS 
VÃO À ESCOLA

Sinopse
projeto de promoção do livro e da leitura nas escolas do concelho de Alcobaça. Os livros saem 
das prateleiras da biblioteca e vão até às escolas direcionadas para cada faixa etária.

Objetivos
combater a iliteracia, mas também proporcionar momentos agradáveis de leitura, onde o texto, 
as ilustrações, os afetos e os sentimentos estimulam a imaginação.

Destinatários: pré-escolar | 1º ciclo
Duração: 1 hora por sessão
Calendarização: a partir de outubro 2020 (por marcação)
Local: escolas | instituições do concelho
Modalidade: presencial/online (através da plataforma Zoom ou vídeo)
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Biblioteca Municipal de Alcobaça

Inscrição
Biblioteca Municipal de Alcobaça| bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | 262 580 880
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PRECIOSA,  A BALEIA 
QUE FALA DE ODS 

Sinopse
sessões encenadas do conto “Preciosa, a baleia vaidosa” de Sofia Quaresma, nas escolas e 
instituições do concelho. Pretende-se promover numa dinâmica ativa da adaptação do conto de 
Sofia Quaresma, correlacionando-o com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
natureza, ambiente, poluição, mar, sustentabilidade da vida marinha e terrestre e erradicação da 
pobreza. 

Objetivos
estimular o gosto pela leitura, expressão dramática e a proteção do meio ambiente.

Destinatários: 1º ciclo | público sénior
Duração: 1 hora por sessão 
Calendarização: a partir de outubro 2021 (por marcação)
Local: escolas | instituições do concelho | Biblioteca Municipal de Alcobaça
Modalidade: presencial/ online (através da plataforma Zoom ou vídeo)
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Biblioteca Municipal de Alcobaça

Inscrição
Biblioteca Municipal de Alcobaça| bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | 262 580 880

HERANÇA DE HISTÓRIAS

Sinopse
tendo como ponto de partida a leitura e a recolha de histórias, trata-se de uma atividade 
dinâmica destinada aos grupos séniores, onde a Biblioteca Municipal de Alcobaça se desloca às 
IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) inscritas para contar uma história que, 
posteriormente, será dinamizada e apresentada pela IPSS através de teatro, fantoches, tapetes 
ou quaisquer outras artes de representação. Numa data posterior, será organizada uma tarde de 
intercâmbio com a participação das várias IPSS de cada edição do projeto (max. 4), no auditório 
da BMA, onde o público assistente serão as crianças das várias escolas do concelho. A atividade 
enquadra-se no combate à exclusão e ao insucesso escolar, na medida em que favorece o 
contacto com o livro e com as histórias, fomentando a transmissão do saber entre gerações.

Objetivos
promoção de intercâmbio intergeracional, combate à exclusão social, promoção do livro, da leitura 
e de outras artes representativas e estímulo pela partilha e espírito de grupo e comunidade.

Destinatários: população adulta/sénior
Duração: 1 horas por sessão
Calendarização: a partir de outubro de 2021 (por marcação)
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Biblioteca Municipal de Alcobaça

Inscrição
Biblioteca Municipal de Alcobaça| bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | 262 580 880
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DO COSTURAR AO 
CONTAR ESTÓRIAS 

Sinopse
vamos costurar tapetes de histórias através de um livro previamente definido (tema 2021 - 
ODS), utilizando para isso diferentes materiais e técnicas. O tapete terá como base a história do 
livro, o seu enredo, o espaço e o tempo da ação, bem como as suas personagens.

Objetivos
promoção dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), do intercâmbio intergeracional 
e da inclusão social.

Destinatários: população adulta e jovens/crianças – Atividade intergeracional
Duração: 1 hora por sessão
Calendarização: a partir de outubro 2021 (por marcação)
Local: escolas | instituições do concelho | Biblioteca Municipal de Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Biblioteca Municipal de Alcobaça

Inscrição
Biblioteca Municipal de Alcobaça| bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | 262 580 880

DORMIR COM 
OS LIVROS 

Sinopse
proporcionar às crianças do concelho uma noite diferente, privilegiando o contato com o mundo 
literário e onde terão a oportunidade de pernoitar numa Biblioteca, desfrutando de diversas 
leituras, atividades divertidas em torno do livro e da leitura e desta forma promover a inclusão 
social e a cidadania. 

Objetivos
estimular o gosto pelo livro e pela leitura, pela partilha e espírito de comunidade e de grupo e 
promoção da autoconfiança e inclusão social.

Destinatários: escolar (dos 7 aos 12 anos)
Duração: 1 noite
Calendarização: a partir de outubro 2021 (por marcação)
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Biblioteca Municipal de Alcobaça

Inscrição
Biblioteca Municipal de Alcobaça| bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | 262 580 880
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A BIBLIOTECA É UMA CASA 
ONDE CABE TODA A GENTE.. .

Sinopse
visitas organizadas para grupos de escolas do concelho, universidades séniores ou possíveis 
interessados. Estas visitas são orientadas por técnicos, procurando evidenciar as áreas temáticas 
e lúdicas existentes, bem como as demais valências da BMA e o acesso a áreas restritas ao 
público em geral.
Esta visita compreende ainda, e conforme solicitação, a animação de leitura/atelier de expressão 
plástica.

Objetivos
promoção da biblioteca enquanto objeto de estudo na escola, dando a conhecer o seu conteúdo, 
funcionalidade, objetivos e espaços.

Destinatários: grupos de escolas do concelho a partir do pré-escolar, universidades séniores ou 
possíveis interessados
Duração: 1 hora
Calendarização: a partir de outubro 2021 (2ªs feiras de manhã para grupos escolares - semanal)
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça
Modalidade: presencial 
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Biblioteca Municipal de Alcobaça

Inscrição
Biblioteca Municipal de Alcobaça| bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | 262 580 880

LETRA A LETRA,  
VOU APRENDENDO

Sinopse
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. Vários estudos têm reconhecido a grande 
importância, que a consciência fonológica tem na aprendizagem da leitura e da escrita, tendo em 
conta que esta se refere à capacidade de identificar e manusear (mover, combinar ou suprimir) 
de forma consciente os elementos sonoros das unidades linguísticas e possui três dimensões: 
consciência silábica, consciência fonémica e consciência intrasilábica. As crianças deverão 
compreender que os sons agregados às letras são os sons da fala, previamente à compreensão 
do nosso sistema alfabético. Assim, considerando que a aprendizagem formal da leitura e da 
escrita começa à entrada para o 1º ciclo do ensino básico, pretende-se dotar as crianças de pré 
competências de literacia emergente, de forma a promover o seu sucesso escolar.
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Objetivos
O programa pressupõe contribuir para a redução do insucesso escolar; 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.

Destinatários: crianças com 5/6 anos com entrada prevista no 1º ciclo no ano letivo seguinte
Duração: todo o ano letivo
Calendarização: 23 sessões de 90 min.
Local: escolas
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 
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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.

“ COMER BEM
É SER FIXE”

Sinopse
o projeto “Comer bem é ser fixe!”, consiste numa ação que pretende, através da realização 
de várias atividades, promover um comportamento positivo relativo à alimentação através 
do incentivo à adoção de hábitos alimentares e um estilo de vida saudável junto dos alunos, 
encarregados de educação, professores e pessoal não docente. 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 que poderão integrar as 
ementas das refeições escolares.
Numa segunda fase, com o conhecimento adquirido mais “enraizado”, os intervenientes (alunos 
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”.

Objetivos
sensibilizar para a importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis em consonância com 
uma vida saudável vs sucesso escolar; proporcionar aos alunos a aquisição de saberes, saber-
fazer relativo à origem dos alimentos (“do prado ao prato”), a sua importância e propriedades 
nutricionais, diversas formas de consumo; possibilitar o aprofundamento de conhecimentos 
relativos ao impacto de uma alimentação equilibrada na promoção da saúde e prevenção de 
doença; desenvolver competências de autonomia, inovação na transmissão dos conhecimentos 
adquiridos na área da alimentação junto dos seus familiares, comunidade estudantil e 
comunidade geral.



« saúde e bem-estar » 50
plano de atividades Educativas 2021.22

Destinatários: 6 turmas do 1º ano do ensino básico (2 turmas por agrupamento) 
Local: escolas do 1.º ciclo
Modalidade: presencial/online
Calendarização: todo o ano letivo
Informações adicionais: data limite de inscrições 01 de outubro de 2021. As inscrições para 
participação no projeto serão aceites por ordem de inscrição (as primeiras 2 turmas de cada 
agrupamento a proceder à inscrição serão as selecionadas). O projeto irá decorrer durante 4 
anos letivos com as turmas inscritas (até 2024/2025)
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Unidade de Veterinária e Saúde Pública

Inscrição
UVSP| unidade.veterinaria@cm-alcobaca.pt | 262 580 879 

HERÓIS DA FRUTA 
– LANCHE ESCOLAR SAUDÁVEL

Sinopse
“Heróis da Fruta – Lanche Escolar saudável” é atualmente o maior programa gratuito de 
educação para a saúde em Portugal, concebido especificamente para motivar as crianças entre 
os 2 e os 10 anos a adotar e manter hábitos saudáveis na sua rotina diária, através de um 
modelo motivacional inovador desenhado para o ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, 
promovido pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), à qual o Município 
se associou como parceiro (em fase de inscrição para o ano letivo 2021/2022).

Objetivos
incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os dias, na escola e em casa; conhecer a 
importância dos alimentos saudáveis para a manutenção da saúde.; encorajar as crianças 
a orgulharem-se de praticar um estilo de vida saudável; despertar a comunidade para os 
benefícios das pequenas mudanças nos hábitos diários.

Destinatários: pré-escolar | 1º ciclo
Duração: variável
Local: escolas
Modalidade: presencial/online
Calendarização: todo o ano letivo
Entidade Responsável: APCOI – Associação Portuguesa de Combate à Obesidade Infantil 
(entidade externa)
Informações adicionais: www.heroisdafruta.com

Inscrição
UVSP | unidade.veterinaria@cm-alcobaca.pt | 262 580 879 
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“ ESTA CENA 
DAVA UM FILME”  

Sinopse
a sexualidade é uma força viva no indivíduo, um meio de expressão dos afetos, uma maneira de 
cada pessoa se descobrir e descobrir os outros. A Organização Mundial de Saúde definiu-a como 
“uma energia que encontra a sua expressão física, psicológica e social no desejo de contacto, 
ternura e às vezes amor”. Contudo, apesar de toda a importância que tem ao longo da vida, é 
um tema que na nossa sociedade suscita normalmente muitas piadas, mas poucas conversas 
sérias. Muitos pais 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 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.

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 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: 2º e 3º ciclos | ensino secundário
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

“ FIM DA LINHA”

Sinopse
o suicídio é a segunda causa de morte dos adolescentes, a seguir aos acidentes de viação. A 
prevenção do suicídio não é algo que esteja reservado a médicos e outros profissionais de saúde, 
deve ser uma preocupação partilhada por todos, estando atentos a quem temos ao nosso lado, 
às emoções que deixa transparecer ou ao sofrimento que expressa. É essencial conhecermos 
alguns sinais de alerta e sabermos como agir perante uma situação concreta.
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Objetivos
clarificar conceitos; possibilitar aos alunos a identificação de comportamentos e sinais de alerta 
(consumo de drogas, comportamentos auto lesivos); desmistificar crenças sobre o suicida; o que 
fazer perante um ato suicida.

Destinatários: 3º ciclo | ensino secundário
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

“O CORAÇÃO 
É QUE BATE!”

Sinopse
oficina no âmbito da violência nas relações/violência doméstica/violência no namoro. Crime 
público, punível legalmente, no quadro da violência doméstica. O medo da culpabilização, da 
pressão social e punição parental (muitas relações são proibidas pelos pais) e do segredo não 
preservado, faz com que muitos/as jovens não falem acerca daquilo que estão a passar na sua 
relação de namoro. A necessidade de desmistificar crenças ao nível de padrões comportamentais 
é algo que se revela tão necessário quanto urgente pois os danos causados, física e 
emocionalmente podem ser irreversíveis, mas prevenidos.

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; sensibilizar 
os jovens para a problemática da violência na família e na escola; fomentar o debate sobre a 
violência nas relações; O que fazer perante situações de violência em diferentes contextos?

Destinatários: 1º, 2º e 3º ciclos | ensino secundário
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 
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“ EU ETIQUETA”  – DEPENDÊNCIAS 
E RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Sinopse
antropólogos, psicólogos, psiquiatras e sociólogos andam ocupados a tentar perceber um 
fenómeno que, por 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 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 
a heroína, o extasy, a cocaína, 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
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: 1º, 2º e 3º ciclos | ensino secundário
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

(M)ANOREXIA

Sinopse
porque as perturbações de comportamento alimentar não são (mesmo!) só das mulheres. 
Surgem muitos jovens/adultos com dificuldades ao nível do controlo dos impulsos, que em 
momentos de contrariedade ou frustração, perdem a cabeça e reagem de modo verbal ou 
fisicamente agressivo. O que se pode afirmar é que existe um aumento da preocupação com o 
peso e dietas entre as crianças/adolescentes, e embora não existam evidências científicas de que 
esses comportamentos levem a um distúrbio alimentar, é um facto que ao menos predispõem 
a criança a anorexia e bulimia. Apesar de pacientes com anorexia e bulimia apresentarem os 
primeiros sintomas da doença na infância ou no início da adolescência, eles geralmente só 
recebem tratamento no fim da adolescência ou no início da vida adulta. A anorexia e a bulimia 
apresentam diversas causas, como fatores socioculturais, uma personalidade vulnerável, 
moldada pelo ambiente familiar, em conjunto com uma predisposição genética e biológica. É 
fundamental que pais, familiares e escola estejam atentos aos sintomas destas doenças.
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Objetivos
adquirir competências para identificar e evitar comportamentos de risco.

Destinatários: 3º ciclo | ensino secundário
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899

ESPONTANEIDADE 
E EQUILÍBRIO

Sinopse
a espontaneidade é a característica ou particularidade do que é espontâneo, desprovido de 
afetação, de livre vontade, onde há simplicidade, originalidade e naturalidade. Remete para 
ato criativo e está ligada à alegria. Funciona como uma resposta que permite sincronizar o 
que temos dentro e pomos cá fora. Indivíduos com um deficit de espontaneidade não tiveram 
um meio ou um locus para a sua emergência no aqui e agora. Sabemos que em determinados 
papéis as pessoas são rígidas/pouco espontâneas. Alguns estudos referem que indivíduos 
com menos espontaneidade têm mais propensão a ter perturbações obsessivo compulsivas, 
mais stress percebido, mais Lupos (Psicossomática), mais neuroticíssimo. Já as pessoas mais 
espontâneas têm maior bem-estar, mais e melhor autoestima, mais orientação temporal 
para o presente e mais autoeficácia. Quando uma pessoa é espontânea gera expetativa no 
outro, promove a mudança de situação. “A espontaneidade é a uma prontidão do sujeito para 
responder de acordo com o que for necessário (…) é o sujeito estar preparado para agir com 
liberdade (…) a espontaneidade conduz o individuo a uma resposta adequada para uma situação 
nova ou a uma resposta nova para uma situação antiga”. – Moreno

Objetivos
promover a espontaneidade e o equilíbrio psicossocial proporcionando a prontidão do sujeito 
para responder de acordo com o que for necessário.

Destinatários: 1º, 2º e 3º ciclos | ensino secundário
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 
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PRIMEIROS SOCORROS 
E SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV)

Sinopse
formação destinada à aprendizagem de conteúdos teórico-práticos sobre a aplicação de 
Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida (SBV), adequando a linguagem à compreensão da 
criança e tornando-a capaz de agir em caso de emergência.

Objetivos
dotar a criança de competência práticas na área da saúde, nomeadamente na aplicação de 
Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida (SBV)

Público-alvo: jardins de Infância e 1º ciclo | pessoal docente e não docente
Duração: 90 min.
Calendarização: outubro de 2021 a maio de 2022
Local: escolas do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial
Entidade responsável: Município de Alcobaça |Gabinete Municipal de Proteção Civil| Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Alcobaça (entidade externa)

Inscrição
Serviço Municipal de Proteção Civil | ana.inacio@cm-alcobaca.pt | 262 580 805 

VISITA AOS 
NOSSOS ANIMAIS!!

Sinopse
a ação “Visita aos nossos animais” consiste numa viagem através de vídeo e de forma interativa 
na qual a Médica Veterinária Municipal dá a conhecer o Centro de Recolha Oficial de Animais do 
Município de Alcobaça e suas funções. A intervenção visa sensibilizar para os cuidados e deveres 
a ter com os animais de companhia, a promoção de adoção responsável e o não abandono dos 
animais, reconhecer a importância do bem-estar animal na sociedade atual sendo relevante 
a atual problemática da sobrepopulação animal versus esterilização animal e apresentar a 
Campanha CED /Gatos em implementação no Município de Alcobaça desde 2019.

Objetivos
possibilitar o aprofundamento de conhecimentos relativos ao Bem e Estar animal , direitos 
dos animais e deveres por parte do detentor, incentivar para a adoção responsável de animais 
de companhia; sensibilizar para a importância do não abandono de animais, informar sobre a 
importância da esterilização dos animais no controlo da sobrepopulação animal, dar a conhecer 
o programa CED Gatos em implementação no Município de Alcobaça e possibilitar a visita virtual 
ao espaço  do CROAMA /Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Alcobaça de uma 
forma interativa e informar sobre  o trabalho desenvolvido nessa estrutura.

Destinatários: 1º, 2º e 3 ciclos do ensino básico | ensino secundário | universidades séniores
Duração: 40 min.
Calendarização: janeiro a abril de 2022
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Local: escolas
Modalidade: presencial /online 
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Unidade de Veterinária e Saúde Pública
Informações adicionais: no ato da inscrição deve indicar o número de participantes na sessão 
e a viabilidade ser online 

Inscrição
UVSP| unidade.veterinaria@cm-alcobaca.pt | 262 580 879

HIP HOP 
DIVERTIDO! 

Sinopse
vem experimentar esta dança criativa e dinâmica cheia de ritmo! O Hip Hop teve origem nos 
Estados Unidos nos anos 70 nas áreas centrais de comunidades afro-americanas, latinas e 
jamaicanas da cidade de Nova Iorque. O Hip Hop nasceu como uma forma de manifestar os 
sentimentos de uma classe suburbana marginalizada que vivia em guetos e enfrentavam várias 
adversidades de ordem social como o racismo, pobreza, violência e outros. O Hip Hop passou a 
ser mais do que somente um gênero musical, tornando-se numa cultura sob as formas artísticas 
da pintura, poesia e dança.

Objetivo
conhecer o estilo de dança singular que é o Hip Hop, sensibilizando as crianças para a atividade 
física enquanto promotora de um estilo de vida saudável.

Destinatários: pré-escolar | 1º ciclo 
Duração: 30 min. (aprox.)
Calendarização: todo o ano
Local: escolas e jardins de infância do concelho
Modalidade: presencial (em caso de interesse por parte de 2 ou mais turmas da mesma escola, 
a atividade deverá ser agendada para o mesmo dia, em horários desfasados)
Entidade Responsável: Município de Alcobaça| Unidade de Educação

Inscrição
Unidade de Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 810 
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saúde e 
bem-estar
OUTROS PÚBLICOS
Pessoal docente e não docente, encarregados de 
educação, outros agentes educativos

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
EM IDADE ESCOLAR

Sinopse
as opções alimentares na infância têm um impacto fundamental na saúde dos indivíduos. A 
importância da educação para a saúde torna-se mais relevante, à medida que compreendemos 
que os problemas mais sérios de saúde estão ligados ao estilo de vida e aos comportamentos 
adotados ao longo da vida.
A educação alimentar no seio familiar é fundamental, no entanto a influência do ambiente 
escolar não pode ser descurada. A educação alimentar, pode dizer-se que esta diretamente 
ligada à educação para a saúde, já que a alimentação influencia a saúde, o bem-estar físico, 
social e mental.
“Crianças saudáveis têm melhor rendimento escolar, faltam menos às aulas, apresentam menos 
problemas comportamentais, têm atitudes mais positivas, têm melhor qualidade de vida, têm 
maior probabilidade de virem a ser adultos produtivos e saudáveis, têm pais mais informados 
e apresentam menor encargo para a sociedade. (Direção Geral da Saúde. Plataforma contra a 
obesidade. Acedido a 22/06/2017)
A ação “Alimentação saudável em idade escolar” visa sensibilizar para a importância da adoção 
de hábitos alimentares saudáveis desde a infância em prol de uma vida saudável e prevenção de 
obesidade infantil.

Objetivos
sensibilizar para a importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis desde a infância em 
consonância com uma vida saudável; possibilitar o aprofundamento de conhecimentos relativos 
ao impacto de uma alimentação equilibrada na promoção da saúde e prevenção de doença.

Destinatários: encarregados de educação | professores | pessoal não docente
Duração: 60 min. 
Calendarização: durante o ano letivo
Local: a definir 
Modalidade: presencial/online
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Unidade de Veterinária e Saúde Pública

Inscrição
UVSP – Técnica responsável: Joana Marques | unidade.veterinaria@cm-alcobaca.pt | 262 580 879 
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DEFEITO 
DE FABRICO

Sinopse
sempre que uma criança parece ter dificuldades, sempre que apresenta um qualquer ‘defeito 
de fabrico’, sempre que parece ‘não aprender’, torna-se necessário procurar as causas e refletir 
acerca dos verdadeiros efeitos. No desenvolvimento de todo este processo as crianças surgem, 
na maioria das vezes, como as principais ‘culpadas’. Estaremos a ser justos nesta avaliação?

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: pessoal docente e não docente | encarregados de educação | outros agentes 
educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899

“ FIM DA 
LINHA”  

Sinopse
o suicídio é considerado a nível global como um problema de saúde pública, tanto nos países 
industrializados como nos em vias de desenvolvimento. Vários estudos defendem que a 
tendência de aumento das taxas na maior parte dos países se deve à perda da coesão social, ao 
desaparecimento das estruturas familiares, ao aumento da instabilidade económica e aumento 
do desemprego e também ao aumento da prevalência de desordens do foro depressivo. Em 
Portugal, as taxas globais de suicídio entre adolescentes têm vindo a aumentar. O suicídio é 
a segunda causa de morte dos adolescentes, a seguir aos acidentes de viação. A prevenção 
do suicídio não é algo que esteja reservado a médicos e outros profissionais de saúde, deve 
ser uma preocupação partilhada por todos, estando atentos a quem temos ao nosso lado, às 
emoções que deixa transparecer ou ao sofrimento que expressa. É essencial conhecermos 
alguns sinais de alerta e sabermos como agir perante uma situação concreta.

Objetivos
clarificar conceitos; possibilitar aos pais/encarregados de educação/cuidadores, a identificação 
de comportamentos e sinais de alerta (consumo de drogas, comportamentos auto lesivos); 
desmistificar crenças sobre o suicida; o que fazer perante um ato suicida.
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Público alvo: pessoal docente e não docente | encarregados de educação | outros agentes 
educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

“O CORAÇÃO 
É QUE BATE!”  

Sinopse
oficina no âmbito da violência nas relações/violência doméstica/violência no namoro. Crime 
público, punível legalmente, no quadro da violência doméstica. O medo da culpabilização, da 
pressão social e punição parental (muitas relações são proibidas pelos pais) e do segredo não 
preservado, faz com que muitos/as jovens não falem acerca daquilo que estão a passar na sua 
relação de namoro. A necessidade de desmistificar crenças ao nível de padrões comportamentais 
é algo que se revela tão necessário quanto urgente pois os danos causados, física e 
emocionalmente podem ser irreversíveis, mas prevenidos.

Objetivos
sensibilizar a população para as questões da violência nas relações; fatores transgeracionais 
da violência; como abordar situações de violência em contexto familiar? 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: pessoal docente e não docente | encarregados de educação | outros agentes 
educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899
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PERDI-TE! 
E AGORA?

Sinopse
habitualmente utiliza-se como argumento a falta de preparação dos encarregados de educação, 
dos professores e dos educadores para abordar esta temática, reduzindo a necessária discussão 
ao silêncio. Por outro lado, a escola, enquanto espaço social, enquanto agente de socialização e, 
consequentemente, veículo de transmissão de crenças e valores deve promover reflexões sobre 
a perda e a morte, fazendo com que o tema supere o tabu e o estigma que lhe estão associados. 
Desta forma, abordando a temática contribui-se para uma ação preventiva pois a convivência do 
indivíduo com o luto obriga a um trabalho exaustivo que pode ser minorado com a capacitação 
dos principais agentes de socialização (família e escola).

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: pessoal docente e não docente | encarregados de educação | outros agentes 
educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

“ NA CORDA 
BAMBA”  

Sinopse
a comunicação é um elemento central nas relações humanas e reveste-se de uma especial 
importância nas relações conjugais. Uma comunicação conjugal saudável fortalece a construção 
da relação, e possibilita uma expressão e elaboração emocional do próprio, do outro e do “nós”, 
contribuindo para estruturar e solidificar o casal. A forma de comunicar do casal tem sempre 
impacto nas crianças. É através da comunicação que cada membro do casal cria uma ponte 
entre as expectativas, crenças, emoções e necessidades de cada um, para que o encontro 
entre dois indivíduos distintos seja mais aproximado e complementado. Esta Oficina centra-se 
nesta dinâmica da família. Será que as crianças compreendem as pontuações da comunicação 
conjugal? - Uma reflexão sobre diferentes formas de comunicar…
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Objetivos
identificar áreas sensíveis e problemáticas comunicacionais e relacionais; experienciar novas 
formas de comunicação mais adaptativas; favorecer a comunicação emocional e a forma como 
esta é interpretada pelo casal e pelos filhos; reconhecer desejos, receios e expectativas que 
influenciam a relação do casal com os seus filhos; promover reflexão e mudança comunicacional 
e relacional do casal e dos filhos; experienciar novas formas de aproximação ao outro.

Destinatários: encarregados de educação | casais | outros agentes educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

“OS TRANSPARENTES”  

Sinopse
crianças irrequietas, ‘hiperativas’, com deficits de atenção, distraídas, ‘cabeças no ar’… Os rótulos 
são tantos quantas as crianças presentes numa sala de aula. No entanto, existem outras que 
aparentam estar tão atentas e tão quietas que quase não se dá por elas! As primeiras, pelas 
suas características são facilmente identificáveis, no entanto, as segundas passam-nos tão 
despercebidas que jamais saberemos o que elas poderão estar a sentir. Será que estamos assim 
tão atentos ao que se passa à nossa volta?

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: encarregados de educação | outros agentes educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 
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ESPONTANEIDADE E EQUILÍBRIO

Sinopse
a espontaneidade é a característica ou particularidade do que é espontâneo, desprovido de 
afetação, de livre vontade, onde há simplicidade, originalidade e naturalidade. Remete para 
ato criativo e está ligada à alegria. Funciona como uma resposta que permite sincronizar o 
que temos dentro e pomos cá fora. Indivíduos com um deficit de espontaneidade não tiveram 
um meio ou um locus para a sua emergência no aqui e agora. Sabemos que em determinados 
papéis as pessoas são rígidas/pouco espontâneas. Alguns estudos referem que indivíduos 
com menos espontaneidade têm mais propensão a ter perturbações obsessivo compulsivas, 
mais stress percebido, mais Lupos (Psicossomática), mais neuroticíssimo. Já as pessoas mais 
espontâneas têm maior bem-estar, mais e melhor autoestima, mais orientação temporal 
para o presente e mais autoeficácia. Quando uma pessoa é espontânea gera expetativa no 
outro, promove a mudança de situação. “A espontaneidade é a uma prontidão do sujeito para 
responder de acordo com o que for necessário (…) é o sujeito estar preparado para agir com 
liberdade (…) a espontaneidade conduz o individuo a uma resposta adequada para uma situação 
nova ou a uma resposta nova para uma situação antiga”. – Moreno

Objetivos
promover a espontaneidade e o equilíbrio psicossocial proporcionando a prontidão do sujeito 
para responder de acordo com o que for necessário.

Destinatários: pessoal docente e não docente | encarregados de educação | outros agentes 
educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 

TERAPIA DA FALA: QUANDO EXISTEM 
DIFICULDADES NOS SONS DA FALA.. .

Sinopse
a articulação verbal é a produção de fonemas (vogais e consoantes) através de um conjunto de 
movimentos coordenados pelos órgãos fonoarticulatórios (língua, lábios, mandíbula e dentes). 
Nas crianças os sons não são adquiridos todos ao mesmo tempo. No caso de existir alguma 
alteração articulatória, a inteligibilidade do discurso vai estar comprometida, uma vez que será 
mais difícil que as pessoas a percebam, pela falta de clareza do mesmo. Todas as dificuldades 
da produção dos sons interferem no rendimento escolar ou na comunicação. A avaliação é uma 
das principais ferramentas do Terapeuta da Fala, pois é a chave para uma intervenção, que 
deve ser feita, assim que detetada. O trabalho multidisciplinar (família e profissionais que lidem 
com a criança) são fundamentais para que o sucesso seja mais eficaz. “O principal objetivo do 
Terapeuta da Fala é facilitar ao máximo a possibilidade de uma
Comunicação Funcional.”
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Objetivos
capacitar os docentes do 1.º ciclo para a identificação precoce de dificuldades articulatórias; a 
necessidade de avaliação e possível intervenção em Terapia da Fala; implementar estratégias de 
atuação.

Destinatários: docentes do 1.º ciclo do ensino básico
Duração: 90 min.
Calendarização: interrupções letivas (Natal, Páscoa)
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899

EU ETIQUETA – DEPENDÊNCIAS
E RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Sinopse
antropólogos, psicólogos, psiquiatras e sociólogos andam ocupados a tentar perceber um 
fenómeno que, por 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 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 
a heroína, o extasy, a cocaína, 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
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: encarregados de educação | outros agentes educativos
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899
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“ ‘DIS’  (QUE) É ISTO,  ‘DIS’  (QUE)
 É AQUILO.. .  MAS AFINAL O 
QUE SÃO AS “DIS” ? 

Sinopse
a aprendizagem da leitura, da escrita e/ou do cálculo nem sempre decorre como se espera e 
há alunos que vivenciam, desde cedo, dificuldades de aprendizagem em uma ou várias destas 
áreas. Algumas destas dificuldades de aprendizagem estão relacionadas com disfunções no 
sistema nervoso central (e não com o quociente de inteligência da criança) e, como tal, são 
consideradas específicas, como são o caso da Dislexia, da Disgrafia, da Disortografia e/ou da 
Discalculia. Contudo, apesar de vitalícias, se forem detetadas atempadamente e se existirem 
os recursos adequados para trabalhar, especificamente, cada uma delas, estas dificuldades 
podem ser atenuadas, consequência de uma boa intervenção. «´DIS´ (que) é isto, ´DIS´ (que) 
é aquilo… mas afinal o que são as “DIS”?» pretende clarificar o âmbito destas quatro “DIS” 
(DISlexia, DISgrafia, DISortografia e DIScalculia), partilhando um conjunto de estratégias de 
intervenção (específicas) que facilitem a inclusão e o sucesso dos alunos com estas dificuldades 
de aprendizagem nas classes regulares.

Objetivos
sensibilizar para a temática das Dificuldades de Aprendizagem Específicos; conhecer e 
compreender os conceitos e características associadas às crianças com Disgrafia, Disortografia, 
Dislexia e Discalculia; partilhar estratégias de intervenção.

Destinatários: pessoal docente e não docente | encarregados de educação | outros agentes 
educativos (min.: 20 participantes / máx.: 30 participantes)
Duração: 2 a 3 horas
Calendarização: interrupções letivas (Natal, Páscoa, verão)
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 
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INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 
EM CONTEXTO DE SALA DE AULA

Sinopse
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
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas / outros locais
Modalidade: presencial ou online
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 
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desenvolvimento
vocacional
Na área da educação, a União Europeia reconhece “o 
espírito de iniciativa e empreendedorismo” como uma 
das oito competências-chave para a aprendizagem 
ao longo da vida, considerando-o essencial para 
os membros de uma sociedade baseada no 
conhecimento. A necessidade de promover a 
educação para o empreendedorismo e o modelo de 
aprendizagem empreendedora assume, portanto, 
uma importância acrescida pois reflete um novo olhar 
sobre o mundo, alicerçado no conhecimento e na 
inovação, a partir do envolvimento de pessoas e de 
processos que, em conjunto, promovem a construção 
de ideias, a avaliação de oportunidades, a mobilização 
de recursos, a assunção de riscos e a concretização 
de iniciativas diferenciadas e de sucesso.
É fundamental que se proporcione em todos os 
níveis e ciclos de ensino uma cultura favorável à 
aquisição de conhecimentos e ao desenvolvimento 
de atitudes, capacidades e valores promotores 
do espírito empreendedor, nomeadamente, 
criatividade, inovação, organização, planeamento, 
responsabilidade, liderança, trabalho em grupo, visão 
de futuro, assunção de riscos, resiliência e curiosidade 
científica, entre outros.
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OS ROBÔS
VÃO À ESCOLA

Sinopse
a robótica possibilita a sua utilização em várias faixas etárias e o trabalho interdisciplinar 
como objetivo dos participantes desenvolverem competências que lhes permitem crescer 
autonomamente no seu processo de ensino-aprendizagem.

Objetivos
promover o conhecimento interdisciplinar e a sua ligação à robótica. Estimular o raciocínio 
lógico, destreza motora e o espírito de grupo. Permitir à criança um desenvolvimento tecnológico 
equitativo.

Destinatários: 1º ciclo | 2º ciclo
Duração: 45 min. por sessão
Calendarização: a partir de outubro 2021 (3ªs feiras – semanal)
Local: Biblioteca Municipal de Alcobaça ou escolas do concelho
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Biblioteca Municipal

Inscrição
Biblioteca Municipal de Alcobaça| bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | 262 580 880

OFICINA 
“DESPERTADOR”

Sinopse
oficina no âmbito de empreendedorismo/motivação. Uma palavra, uma frase, uma música, um 
gesto, um sorriso, uma lágrima, um vazio… quantas vezes nos cruzamos com todas elas sem 
nos apercebermos?

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: 3º ciclo | ensino secundário
Duração: 90 min.
Calendarização: todo o ano letivo
Local: escolas
Modalidade: presencial
Entidade Responsável: Município de Alcobaça | Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a 
Jovens

Inscrição
Ação Social (Escola Adães Bermudes) | centro.atendimento.jovens@gmail.com | 262 580 899 
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WHAT DRIVES
YOU(TH) TALKS

Sinopse
uma análise pelas estatísticas relativas ao ensino secundário e universitário mostra-nos que, 
infelizmente, há vários jovens que não conseguem tomar decisões conscientes e dar resposta ao 
ensino universitário. Nestas palestras, aquilo que queremos é alertar os jovens para a solução, 
o desenvolvimento de soft e meta skills. Estas competências são fundamentais para o futuro do 
mercado de trabalho e da própria sociedade e é importante que os jovens as comecem a cultivar 
desde o ensino secundário, não só para uma maior satisfação pessoal como profissional e académica.

Objetivos
despertar consciência para as decisões após secundário; explorar o conceito de soft e meta 
skills; explorar o conceito de Skill Based Learning; disponibilizar estratégias que estimulem 
decisões conscientes e melhor performance escolar.

Destinatários: ensino secundário
Duração: 90 min.
Local: escolas secundárias do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial
Calendarização: ano letivo
Entidade responsável: What Drives You(th) (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 810 

EMPREENDEDORISMO PARA.. .

Sinopse
um conjunto de palestras informativas para cada um dos grupos inseridos na comunidade 
educativa (alunos, pais e professores) com o intuito de fomentar o desejo na comunidade jovem 
de ir mais além, ser-se dinâmico e de procurar sair fora da zona de conforto e, nesse sentido, 
consolidar o papel dos outros grupos nesse desafio. Com esse objetivo em mente, pretende-
se expor ferramentas e exemplos do que é o conceito de empreendedorismo e como pode ser 
aplicado na vida de cada um.

Objetivos
despertar consciência para as decisões após secundário; disponibilizar estratégias que estimulem 
decisões conscientes; promover o dinamismo; estimular a criatividade.

Destinatários: ensino secundário | encarregados de educação | docentes
Duração: 90 min.
Local: escolas secundárias do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial
Calendarização: ano letivo
Entidade responsável: A4 – Associação Juvenil de Apoio à Ação (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 810 
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O ‘ IRS’,  O IVA E A 
TAEG ENTRAM NUM BAR

Sinopse
workshop dinâmico e interativo sobre literacia financeira para jovens.

Objetivos
despertar consciência para as decisões após secundário; disponibilizar estratégias que estimulem 
decisões conscientes no dia a dia.

Destinatários: ensino secundário
Duração: 90 min.
Local: escolas secundárias do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial
Calendarização: ano letivo
Entidade responsável: A4 – Associação Juvenil de Apoio à Ação (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 810 

O FUTURO DO MERCADO 
DE TRABALHO

Sinopse
conversa entre um mediador (Professor) e um convidado experiente (CEO / Gestor de RH) 
com enfoque no perfil desejado para preencher as profissões do futuro e o papel do sistema de 
ensino.

Objetivos
despertar consciência para as decisões após secundário; disponibilizar estratégias que estimulem 
decisões conscientes.

Destinatários: ensino secundário | docentes
Duração: 90 min.
Local: escolas secundárias do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial
Calendarização: ano letivo
Entidade responsável: A4 – Associação Juvenil de Apoio à Ação (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 810 
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WORK SMARTER
NOT HARDER

Sinopse
workshop interativo que ensina técnicas comprovadas para melhorar a produtividade e a 
retenção do estudo.

Objetivos
promover o sucesso; contribuir para uma eficaz gestão do tempo; disponibilizar estratégias de 
aprendizagem e retenção de informação.

Destinatários: ensino secundário
Duração: 90 min.
Local: escolas secundárias do concelho de Alcobaça
Modalidade: presencial / online
Calendarização: ano letivo
Entidade responsável: A4 – Associação Juvenil de Apoio à Ação (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 810

#entrePARES 
(projeto piloto de capacitação e formação pelos pares)

Sinopse
#entrePARES é um projeto longitudinal (3 anos), desenhado por etapas que confluem para 
objetivos intermédios e finais e que apresenta como condição a promoção da aprendizagem e 
do desenvolvimento do outro e de si mesmo, estruturada na metodologia de apropriação pelos 
pares O público-alvo, numa fase inicial, é um grupo de alunos/as do 10.º ano do Agrupamento 
de Escolas de S. Martinho do Porto. Os/as alunos/as envolvidos/as que aceitem o desafio, 
irão, durante o 1.º ano, ser acompanhados por uma equipa de profissionais que funcionarão 
como facilitadores/mediadores do processo formativo (científico e pedagógico) adequado à 
implementação do projeto; no início do 2.º ano de intervenção, o grupo deverá estar apto 
para dar formação à comunidade educativa no geral e, no 3.º ano, desempenhar o papel de 
multiplicadores junto dos colegas mais novos. Durante os 3 anos pretende-se vivenciar um 
autêntico work in progress, pois as decisões serão tomadas, a cada momento, pelos jovens 
protagonistas aos quais é dada a possibilidade de intervir direta e ativamente no seu processo 
de aprendizagem e crescimento individual / grupal.

Objetivos
fortalecer as competências socio emocionais dos adolescentes; desenvolver o autoconhecimento, 
a autoestima, a autoconfiança, a responsabilidade, a capacidade reflexiva, a capacidade 
responsiva e o espírito crítico; exprimir sentimentos, afetos e emoções; desenvolver técnicas 
de comunicação diversificadas; adequar a atitude, a conduta e a comunicação a contextos e 
situações diversas; desenvolver a capacidade de cooperar, co-coordenar e de trabalhar em 
grupo; capacitar para a adaptabilidade, a flexibilidade, a resolução de problemas e a liderança.
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Público-alvo imediato: grupo de alunos/as do 10.º ano do ensino secundário do Agrupamento 
de Escolas de S. Martinho do Porto 
Público-alvo subsequente: outros grupos de alunos, grupos de professores, encarregados de 
educação e assistentes operacionais
Duração: 3 anos letivos (sessões de 90 min.)
Local: EB 2, 3 e Secundário de S. Martinho do Porto
Modalidade: presencial
Calendarização: Anos letivos 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Unidade de Educação | Agrupamento de 
Escolas de S. Martinho | Serviço de Psicologia e Orientação

Inscrição
Unidade de Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 810 

SHADOW JOB

Sinopse
trata-se de um programa educativo que visa possibilitar aos jovens um contacto com o mundo 
(real) do trabalho, permitindo-lhes ter uma maior perceção das competências e especificidades 
das profissões, visando ajudá-los a fazer uma escolha no futuro. Um dia a ser sombra de um/a 
profissional… é esse o desafio.

Objetivos
promover o fortalecimento das competências pessoais e sociais dos adolescentes; desenvolver 
a capacidade reflexiva e o espírito crítico; desenvolver técnicas de empregabilidade; adequar a 
atitude, a conduta e a forma de comunicar a contextos e situações diversas.

Destinatários: alunos/as do 9.º ano | ensino secundário
Duração: 7 horas
Local: instituições / empresas
Modalidade: presencial
Calendarização: ano letivo
Entidade responsável: Município de Alcobaça | Unidade de Educação | Instituto de Emprego e 
Formação – IEFP (entidade externa)

Inscrição
Unidade de Educação | educacao@cm-alcobaca.pt | 262 580 810




