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Serviços Educativos Do Município
Mais um ano letivo que tem início e com ele se renova a concretização de diversas atividades de
mediação cultural e educativa de forma a fortalecer a relação com as instituições educativas, as
crianças, os jovens e pessoas adultas.
Tendo em conta que as dinâmicas de aprendizagem acontecem em contextos tão diversos como
escolas, museus, bibliotecas, ou monumentos a volta de diversas ações, projetos e dinâmicas como
verdadeiros impulsionadores do desenvolvimento pessoal e social, apoiados numa multiplicidade de
conhecimentos que integram e articulam os saberes formais e não formais com os saberes da
experiência da vida.
Neste contexto, surge o plano de atividades dos serviços educativos com o grande objetivo de
explorar as potencialidades da identidade cultural, do património cultural, artístico, ambiental no
seu contributo para a formação de seres humanos mais criativos, mais responsáveis, com sentido
crítico e conscientes do seu papel ativo na comunidade.
Pretende-se assim disponibilizar um plano conjunto para reforçar o seu papel como recurso
pedagógico para a educação de infância e dos ensinos básico e secundário, numa lógica de
colaboração e complementaridade entre as diversas áreas e conteúdos.
As ações e atividades propostas encontram-se agrupadas por nível de ensino, do pré-escolar ao
ensino secundário, onde cada atividade explicita as informações necessárias para a sua escolha:
descrição, objetivos, público-alvo, condições de participação, calendarização, local de realização e
contactos.



ENSINO Pré-escolar



Arquivo Municipal Alberto Sampaio
Serviço Educativo



Atividade: Teatro de marionetas Histórias do Tio Alberto
Descrição da atividade: Espetáculo de marionetas que ajuda a conhecer Alberto Sampaio,
patrono do Arquivo Municipal.

Objetivos: Promover o conhecimento de Alberto Sampaio, patrono do Arquivo Municipal.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos Agrupamentos de Escolas, da Rede Solidária e da Rede
Privada

Condições de participação: Com inscrição obrigatória

Calendarização:
21 e 28 setembro / 12 e 19 outubro / 16 e 30 novembro / 7, 14 e 21 dezembro (Ano 2018)
4, 11 e 18 janeiro / 1 e 22 fevereiro / 8 e 29 março / 12 abril / 3,10 e 17 maio / 7 e 28 junho /
12 e 26 julho (Ano 2019)
As datas estão sujeitas a nova calendarização, no início de cada ano letivo

Local de realização: Arquivo Municipal Alberto Sampaio (AMAS)

Serviço / Pessoa responsável: Serviço Educativo AMAS - Emília Nóvoa Faria

Contactos: E-mail: isabelferreira@vilanovadefamalicão - TLF: 252 312 661



Atividade: O que é um Arquivo?
Descrição da atividade: Atividade realizada em dois momentos:
Num primeiro momento é realizada uma apresentação multimédia, seguida de visita a um dos
depósitos do Arquivo Municipal, onde se guarda documentação.
Num segundo momento é para a execução das tarefas básicas de limpeza e acondicionamento de
um documento.

Objetivos: Dar a conhecer as fases do processo de tratamento dos documentos.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos Agrupamentos de Escolas, da Rede Solidária e da Rede
Privada

Condições de participação: Com inscrição obrigatória

Calendarização:
26 outubro / 23 novembro 2018
8 fevereiro / 5 abril / 19 julho 2019
As datas estão sujeitas a nova calendarização, no início de cada ano letivo

Local de realização: Arquivo Municipal Alberto Sampaio (AMAS)

Serviço / Pessoa responsável: Serviço Educativo AMAS - Emília Nóvoa Faria

Contactos: E-mail: isabelferreira@vilanovadefamalicão - TLF: 252 312 661



Rede Municipal de Leitura Pública
Serviço Educativo
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
Biblioteca Itinerante

Coordenação | Dra. Carla Araújo
Contactos
Morada | Avenida Dr. Carlos Bacelar – Apart. 154
4761 – 925 Vila Nova de Famalicão
Telefone | 252 312 699
Sítio Web | www.bibliotecacamilocastelobranco.org
Facebook | www.facebook.com/bibliotecacamilocastelobranco
E-mail | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org



PROGRAMA MUNICIPAL +LEITURA+CONHECIMENTO
Descrição do programa

O Programa Municipal +Leitura+Conhecimento, da responsabilidade do Município de Vila Nova de
Famalicão, concretizado através da Rede Municipal de Leitura Pública, apresenta-se como um
instrumento integrado e territorialmente abrangente da política de promoção do livro e da leitura
que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão pretende disponibilizar a todos os
famalicenses.
O Programa Municipal +Leitura+Conhecimento promove um conjunto de iniciativas e eventos, em
articulação com as escolas, instituições de caráter social e a comunidade em geral, com o objetivo
de promover o livro e os hábitos de leitura junto de todas as faixas etárias, indo, assim, ao
encontro tanto do público escolar como da comunidade geral que já frequenta ou, que se
pretende, passem a frequentar as bibliotecas do concelho.
Este duplo desígnio de captação de público e de fidelização de público concretiza-se através do
acesso democrático à informação, à cultura, ao pensamento e ao conhecimento.
O Programa Municipal +Leitura+Conhecimento integra a realização de um vasto e diversificado
conjunto de atividades que têm por objetivos:
- Promover o livro e os hábitos de leitura junto de todas as faixas etárias, como instrumentos de
formação da cidadania e como fonte de conhecimento e de prazer;
- Promover e ampliar o acesso ao livro, à leitura e às bibliotecas do concelho de Vila Nova de
Famalicão;
- Descentralizar no território famalicenses as ações de promoção da leitura;
- Garantir a dinamização de uma rede de bibliotecas do município de Vila Nova de Famalicão
O Programa Municipal +Leitura+Conhecimento estrutura-se em cinco grandes áreas temáticas, a
que

correspondem

as

+Leitura+Aprendizagem,

diferentes

tipologias

+Leitura+Comunidade,

de

público

destinatário,

+Leitura+65Ativo,

a

saber:

+Leitura+Família

e

+Leitura+Digital.
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PÚBLICO
1ª INFÂNCIA
(BERÇÁRIOS E CRECHES)



Atividade: Letrinhas para Bebés
Descrição: “Letrinhas para bebés” assume-se como uma proposta de animação da leitura
especialmente pensado e concebido para a Primeira Infância.
As ações consistem na leitura de histórias em voz alta, seguida da exploração de imagens e do
manuseamento dos livros.

Objetivos: Promover o gosto pelas histórias e pelo livro, através da leitura de histórias;
Estimular, desde cedo, o gosto pela leitura e pelo livro transformando-o num objeto do quotidiano
dos bebés; Motivar, desde cedo, as crianças para a linguagem oral e escrita de forma harmoniosa,
envolvendo os bebés no contacto com o livro impresso.

Público-alvo: Berçários e creches
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, sujeita a inscrição e
confirmação.

Calendarização:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
2018 | 18 e 25 de outubro; 15 e 29 de novembro; 6 e 13 de dezembro
2019 | 10 e 24 de janeiro; 7 e 21 de fevereiro; 7 e 21 de março; 4 e 18 de abril; 2 e 23 de maio;
6 e 20 de junho.
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
2018 | 19 de setembro; 10 e 24 de outubro; 14 e 28 de novembro; 5 e 19 de dezembro
2019 | 9 e 23 de janeiro; 6 e 20 de fevereiro; 6 e 20 de março; 10 e 24 de abril; 8 e 22 de maio;
5 e 19 de junho; 3 de julho

Horário: BMCCB | 10h.15

Polos de Leitura | 10h.00

Locais de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco; Polos da Biblioteca de Riba
de Ave, Ribeirão e Joane.



Serviço/pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Rosário Oliveira e
Marta Ribeiro. Polo de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba de Ave); Dulce Vieira
(Ribeirão); Fátima Silva (Joane)

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org;
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefones | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993
757 (Joane).



PÚBLICO
INFANTIL



Atividade: O lado B da Biblioteca

Descrição: Esta iniciativa divide-se em duas ações: visita guiada à Biblioteca e Peddy Paper, a
realizar em datas distintas nas instalações da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, com o
intuito de dar a conhecer todas as áreas destinadas ao público, incluindo as áreas reservadas aos
serviços técnicos.

Objetivos: Dar a conhecer algumas das áreas reservadas da Biblioteca Municipal, os seus
espólios e fundos documentais; Dar a conhecer o trabalho técnico realizado na Biblioteca
Municipal.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede Solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
- Visitas Guiadas
2018 | 8 de outubro, 5 de novembro
2019 | 14 de janeiro, 11 de fevereiro, 6 de maio
- Biblio Paper
2018 | 3 de dezembro
2019 | 25 de março; 3 de junho

Horário: BMCCB | 14h.30
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Rosário Oliveira
Contactos: Endereço eletrónico | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefones | 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993 757 (Joane); 252 492
983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)


Atividade: Planeta de Oficinas

Descrição: Realização de oficinas de expressão artística que têm por base obras literárias.
Pretendemos com estas oficinas dar às crianças a oportunidade de explorar áreas como a
oralidade, a expressão plástica, a escrita criativa, contactando com o universo da leitura.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de expressão das crianças, através de um conjunto de
oficinas pedagógicas e didáticas; Estimular a criatividade e o sentido estético através da execução
de várias técnicas de trabalho nas oficinas propostas.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
2018 | 18 De setembro, 16 de outubro, 13 de novembro, 11 de dezembro
2019 | 15 De janeiro, 5 de fevereiro, 12 de março, 30 de abril, 28 de maio, 11 de junho.
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
2018 | 17 De outubro; 21 de novembro
2019 | 13 De fevereiro e 22 de março; 26 de abril e 15 de maio

Horário: BMCCB | 10h.15 e 14h.30 Polos de Leitura | 10h. e/ou 14h.30
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco; Polos de Leitura da Biblioteca
Municipal

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Rosário Oliveira e
Marta Ribeiro; Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba de Ave); Dulce Vieira
(Ribeirão); Fátima Silva (Joane); Teresa Costa (Lousado); Aida Mota (Pousada de Saramagos).



Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org;
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620



Atividade: Leituras Criativas
Descrição: Atividade de dinamização do livro e da leitura que consiste na apresentação, leitura e
exploração de um livro selecionado de acordo com a faixa etária em presença, seguida de um
atelier de expressão artística.

Objetivos: Promover o gosto pelo livro através da leitura de histórias; Incutir o gosto pela leitura
na criança para que possa a vir a tornar-se num futuro leitor; Conhecer as obras literárias de
autores portugueses e estrangeiros; Estimular a utilização da biblioteca como espaço de
informação, cultura e lazer.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
2018 | 26 de setembro; 10 e 31 de outubro; 7 e 21 de novembro; 5 de dezembro
2019 | 9 e 30 de janeiro; 13 e 27 de fevereiro; 20 e 27 de março; 24 de abril; 15 e 29 de maio; 5
de junho.
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
2018 | 18, 27 de setembro; 2, 4, 9, 11, 16, 18, 25 e 30 de outubro; 6, 8, 15, 20, 22, 27 e 29 de
novembro; 4, 6, 11, 13 e 20 de dezembro
2019 | 8, 10, 15, 17, 24 e 28 de janeiro; 5, 7, 12, 14, 21 e 26 de fevereiro; 7, 14, 19, 21 e 26 de
março; 2, 4, 9, 11, 16 e 23 de abril; 2, 7, 14, 16, 21, 23 e 28 de maio; 4, 6, 18, 25 e 27 de junho;
2, 4, 9, 11 e 16 de julho

Horário: BMCCB | 10h.15 e 14h.30 Polos de Leitura | 10h. e/ou 14h.30


Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco; Polos de Leitura da Biblioteca
Municipal

Serviço/pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Rosário Oliveira e
Marta Ribeiro Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba de Ave); Dulce Vieira
(Ribeirão); Fátima Silva (Joane); Teresa Costa (Lousado) e Aida Mota (Pousada de Saramagos).

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org;
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993
757 (Joane); 252 492 983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos).



Atividade: Filmes Há Muitos!
Descrição: Projeção de um filme selecionado do fundo documental da Biblioteca Municipal.
Objetivos: Dar a conhecer os documentos audiovisuais existentes na Biblioteca Municipal;
Promover o contacto com outros tipos de comunicação e leitura.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
2018 | 28 de setembro; 16 de novembro
2019 | 18 de janeiro e 17 de maio

Horário: BMCCB | 10h.15
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Serviço/pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Rosário Oliveira e
Marta Ribeiro

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699



Atividade: Dois Dedos de Conversa Com…

Descrição: Atividade de promoção do livro e da leitura que se assume como uma oportunidade
privilegiada de aproximação do público aos autores e às suas obras, familiarizando-o diretamente
com o universo do livro e da leitura.

Objetivos: Promover o gosto pelas histórias e pelo livro; Dar a conhecer autores e ilustradores e
as suas obras; Promover e possibilitar a interação direta com escritores e ilustradores.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização: A definir consoante disponibilidade do autor.
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco;
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Maria João Silva
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org;
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave)



Atividade: 10ª Semana da Leitura das Bibliotecas de Famalicão
Descrição: No âmbito da comemoração da Semana da Leitura proposta pelo Plano Nacional de
Leitura, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e as Bibliotecas Escolares de Vila Nova de
Famalicão organizam, em conjunto, um programa de atividades educativas e culturais envolvendo
um total de 36 bibliotecas públicas e escolares, espalhadas por todo o concelho de Vila Nova
Famalicão.
Para festejar a Língua, a Leitura e os Livros, realizar-se-ão diversas iniciativas dirigidas tanto à
comunidade educativa como à população geral do nosso concelho.

Objetivos: Promover o livro e a leitura através de diversas atividades; Estimular nos mais jovens
o gosto pela leitura e pelo livro; Envolver a comunidade educativa e a população em geral em
torno de múltiplas atividades de leitura e escrita.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação ou de
entrada livre.

Calendarização: 2019 | 11 a 16 de março
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos
Escolas do Concelho de Vila Nova de Famalicão

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Equipa do Serviço
Educativo

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org Telefone | 252 312 699


Atividade: Maratona da Biblioteca

Descrição: De forma a comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, a Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco e os Polos de Leitura organizarão um programa de atividades
dedicado ao livro e à leitura, propondo, entre outras atividades, encontros com escritores e/ou
ilustradores, feira do livro, horas do conto, oficinas, ateliers, peças de teatro, entre outras.

Objetivos: Comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor; Promover o livro e a
leitura através de diversas atividades.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação ou de
entrada livre

Calendarização: 2019 | 23 a 28 de abril
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Equipa do Serviço
Educativo

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefones | 252 312 699



Atividade: Se Eu Fosse…
Descrição: A iniciativa “Se eu fosse…” realiza-se nos Polos de Leitura da Biblioteca Municipal e
aborda a temática das profissões e conta, trimestralmente, com a participação de convidados de
associações e instituições locais.

Objetivos: Estreitar a relação comunidade/biblioteca enquanto espaço educativo e informativo;
Dar a conhecer carreiras profissionais, experiências associativas, fomentando nas crianças ideais
futuros.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições e sujeita a
inscrição.

Calendarização:
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
2018 | 3 de outubro
2019 | 29 de janeiro; 13 de março; 24 de abril

Horário: Polos de Leitura | 10h. ou 14h.30
Local de realização: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
Serviço/Pessoa responsável: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba
de Ave); Dulce Vieira (Ribeirão); Fátima Silva (Joane); Teresa Costa (Lousado); Aida Mota
(Pousada de Saramagos)

Contactos: Endereço eletrónico | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefones | 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993 757 (Joane); 252 492
983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)


Casa das Artes
Serviço Educativo



Atividade: Visita Guiada à Casa das Artes – “Quando a Cortina se
Abre”

Descrição da atividade: Vamos levar os mais pequenos a conhecer os bastidores e o mundo
escondido dos técnicos que fazem acontecer os efeitos mágicos de luz e de cenários, que nos
maravilham quando nos sentamos na nossa cadeira a assistir a um espetáculo. Com adereços vão
fazer-de-conta e interpretar personagens! Só têm de descobrir as personagens escondida nos
camarins da Casa das Artes!

Objetivos: A visita guiada “Quando a Cortina se Abre” têm como objetivo maior dar a conhecer
ao público mais pequeno as áreas às quais, geralmente, não têm acesso, incluindo a
experimentação, ou seja, além de visitar áreas interditas ao público, vão ter oportunidade de
experimentar material técnico como mesa de luz, mesa de som e microfones. No final haverá,
ainda, espaço para uma pequena apresentação, que pode passar por teatro, dança ou
performance, (quinta do Tio Manel e as Quatro Estações de Vivaldi).

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Número máximo vinte e cinco elementos, acompanhados, no
mínimo, por dois adultos.

Calendarização: Com marcação prévia, ao longo do ano letivo.
Local de realização: Casa das Artes
Serviço/Pessoa responsável: Serviços Educativos da Casa das Artes – Daniela Santos
Contactos: E-mail: bilheteira.casadasartes@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 371 297 / 8



Atividade: Espetáculo Teatro – “Eu É Que Conto”

Descrição da atividade: Uma senhora que coleciona livros sabe-se lá onde, vem para contar
uma história. Mas como é muito distraída chega atrasada, acaba por tropeçar em tudo e sem
querer entra numa outra dimensão, a da imaginação. Confusa e com outros personagens a invadila constrói uma história diferente, divertida e cheia de criatividade. Baseando-se nos contos dos
irmãos Grimm e histórias tradicionais portuguesas esta senhora dá-nos um momento de teatro
surpreendente.

Objetivos: Dar oportunidade a todas as crianças e seniores do concelho de ter acesso a
espetáculos, neste caso, de teatro. Despertar e cativar o seu interesse pela arte e incentivar a
leitura, este projeto é muito importante no qual a magia é aliada da simplicidade.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Pertencer à Junta de Freguesia onde a peça será apresentada.
Calendarização: Outubro, Novembro e Dezembro (datas ainda a definir)
Local de realização: Casa das Artes e Freguesias do Concelho
Serviço/Pessoa responsável: Serviços Educativos da Casa das Artes – Daniela Santos
Contactos: E-mail: bilheteira.casadasartes@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 371 297 / 8



Atividade: Espetáculo Musica Teatral – “Opus 8”

Descrição da atividade: PaPI-Opus 8 é filho de Orizuro. Voa por creches e jardins de infância
porque é lá que encontra os meninos e meninas com quem gosta de brincar. É ágil e colorido.
Canta e viaja ao sabor dos sons e do movimento. A sua chegada é anunciada e a sua visita deixa
vontade de o voltar a ver, mais tarde, mais crescido, mas sempre pronto para brincar.

Objetivos: Dar oportunidade a todas as crianças do concelho de ter acesso a espetáculos, neste
caso, de teatro musical. Despertar e cativar o seu interesse pela arte e à criação artística, este
projeto é muito importante para o desenvolvimento cognitivo dos mais pequenos.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos Agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada. (mesmo bebés)

Condições de participação: Pertencer à Junta de Freguesia onde a peça será apresentada.

Calendarização: Outubro, Novembro (datas ainda a definir)
Local de realização: Casa das Artes e Freguesias do Concelho
Serviço/Pessoa responsável: Serviços Educativos da Casa das Artes – Daniela Santos
Contactos: E-mail: bilheteira.casadasartes@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 371 297 / 8



Casa de Camilo
Serviço Educativo

Coordenador: José Manuel Oliveira
Responsável: Elzira Queiroga
Morada: Avenida de S. Miguel, 758 I 4770-631 São Miguel de Seide
Telefone: 252 309 750
Email geral@camilocastelobranco.org
Serviço Educativo http://servicoeducativocasadecamilo.wordpress.com



Oferta educativa da Casa de Camilo

O Serviço Educativo da Casa de Camilo apresenta para o ano letivo 2018/2019 um diversificado
conjunto de atividades composto por visitas orientadas, ateliês educativos, oficinas lúdicas, leituras
encenadas, roteiros literários, percursos pedestres e apresentação de documentários. As propostas
apresentadas cumprem o objetivo de dinamizar e estreitar as relações com os diferentes públicosalvo de uma maneira sistemática e regular, promovendo-se o melhor conhecimento do escritor
Camilo Castelo Branco, das suas obras e das suas vivências, bem como a divulgação da Casa de
Camilo enquanto instituição museológica.
Além do programa educativo dirigido a todos os níveis escolares, desde o pré-escolar ao ensino
secundário, e a todos os públicos que se interessem pela temática camiliana, a Casa de Camilo
disponibiliza gratuitamente várias exposições itinerantes que se encontram sob consulta no
seguinte endereço:
https://emprestimoexposicoescasadecamilo.wordpress.com/ver-a-disponibilidade-calendario-dosemprestimos/
Informações úteis:
- Todas as atividades são gratuitas e com marcação obrigatória, devendo ser efetuadas para
geral@camilocastelobranco.org
- Todas as marcações devem ser confirmadas pelo Serviço Educativo.

Para mais informações contacte-nos através do e-mail: geral@camilocastelobranco.org ou pelo
telefone: 252 309 750.



Atividade: Vamos à Casa-Museu?
Descrição: Através da visualização do filme “A Princesa e a ervilha”, do realizador Jorgen
Lerdam, explica-se às crianças o que é um museu e o que é uma casa-museu… e a Casa-Museu
de Camilo. Vamos visitá-la?

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita com marcação obrigatória (grupos até 25
crianças).
Técnica responsável: Carla Costa
Duração: 1h30
Calendarização: Ao longo do ano letivo



Atividade: E no tempo de Camilo
Descrição: Através da visualização do filme “A Arca Voadora” de Hans Christian Andersen. Após
a visualização do filme as crianças são convidadas a descobrir o que está dentro de uma arca.
Após a descoberta, e através de uma marioneta, as crianças assistem a uma apresentação
simplificada sobre quem é o escritor Camilo Castelo Branco. Dentro da arca estão também objetos
que as crianças vão ter de identificar se são da época em que Camilo viveu ou se são dos nossos
dias.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita com marcação obrigatória (grupos até 25
crianças).

Técnica responsável: Carla Costa
Duração: 1h30
Calendarização: Ao longo do ano letivo


Atividade: Ateliê de apoio à exposição
Descrição: Especialmente desenvolvido para cada exposição. Neste ateliê procura-se trabalhar a
exposição que está patente na sala de exposições do Centro de Estudos, seja o processo de
produção da exposição, seja a temática nela abordada.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita com marcação obrigatória (grupos até 25
crianças).

Técnicos responsáveis: Equipa do serviço educativo
Duração: 1h30 minutos
Calendarização: Ao longo do ano letivo


Atividade: Oficinas de férias: Natal, Carnaval, Páscoa e Verão
Descrição: Os serviços educativos assinalam as pausas letivas com oficinas de expressão
plástica alusivas ao escritor e ao período festivo em causa.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita com marcação obrigatória
Técnica responsável: Susana Freitas
Duração: 1h30
Calendarização: Pauda letiva do Natal, Carnaval, Páscoa e Verão.



Casa Museu Soledade Malvar
Serviço Educativo

Morada: Avenida 25 de Abril, n.º 104 | 4760 – 101 Vila Nova de Famalicão
Telefone: 252 318 091
Serviço Educativo: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org
Geral: soledademalvar@vilanovadefamalicao.org



Oferta educativa da Casa Museu Soledade Malvar

A Casa Museu Soledade Malvar tem como missão assumir um papel dinamizador perante o
interesse dos seus visitantes, promovendo através das visitas guiadas bem como das atividades do
Serviço Educativo.
Neste sentido, pretende-se que este ano de 2019 seja a confirmação do crescimento e
consolidação das atividades até já desenvolvidas.
O nosso desafio será garantir que os nossos visitantes se identifiquem na participação das diversas
atividades que ao longo do ano iremos apresentar.



Atividade: Visitas à Casa Museu
Descrição da atividade: Visitas guiadas à Casa Museu Soledade Malvar

Objetivos: Dar a conhecer o museu e quem foi Soledade Malvar.
Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Oficina de Baús

Descrição da atividade: Aproveitando os baús existentes na coleção da Casa Museu, os
participantes são convidados a criar um baú.

Objetivos: Estimular e desenvolver a imaginação e a criatividade através das artes.
Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal e Isolina Sousa
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Oficina de Joias

Descrição da atividade: A partir das joias existentes na coleção da Casa Museu, os
participantes são convidados a realizar uma joia.

Objetivos: Estimular e desenvolver a imaginação e a criatividade através das artes.
Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal e Isolina Sousa
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Oficina de Flores

Descrição da atividade: Através da reutilização de diversos materiais, os participantes são
convidados a realizar uma flor.

Objetivos: Sensibilizar os participantes para a utilização de materiais recicláveis, estimulando-os
a desenvolver a imaginação e a criatividade através das artes.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal e Isolina Sousa
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Oficina de Desenho e Pintura

Descrição da atividade: Após uma breve introdução sobre o que é o desenho e a pintura os
participantes são convidados a realizarem um trabalho livre ou de representação.

Objetivos: Incentivar e estimular a perceção visual e a criatividade para o desenho e pintura.
Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal e Isolina Sousa
TLF: 252 318 091
Serviço Educativo: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Museu Bernardino Machado
Serviço Educativo



Oferta educativa do Museu Bernardino Machado

O Serviço Educativo assume um papel primordial na divulgação do Museu Bernardino
Machado. Por conseguinte, foi elaborado um Plano de Atividades diversificado e dinâmico, visando
ser bastante atrativo e apelativo, de forma a suscitar o interesse da comunidade educativa em
visitar o Museu, participar nas atividades e ateliers propostos, ficando a conhecer melhor a ilustre
figura de Bernardino Machado.
Por outro lado, e tendo em conta as temáticas, as linhas orientadoras e as ideias
defendidas pelo patrono do Museu, procurou-se enquadrá-las com os conteúdos programáticos
abordados nos diversos níveis de ensino, essencialmente na disciplina de História, apresentando
propostas específicas para cada ano escolar, visto que o museu deve ir de encontro o mais
possível aos interesses do público que o visita.
Dado o leque variado de atividades, será possível visitar várias vezes o Museu sempre com
abordagens diferentes, sendo igualmente a visita guiada diferenciada e incidindo em temas
específicos, mediante a alternativa de visita escolhida.
Os períodos de férias escolares foram igualmente contemplados no Plano Educativo, com
visitas e ateliers pensados para o efeito, para que, de forma lúdica, os visitantes ampliem os seus
horizontes do conhecimento e saiam deste Museu a saber um pouco mais.
Em suma, pretende-se “dar vida” ao Museu Bernardino Machado, valorizando-o e
expectando que o Serviço Educativo sirva como “montra” do Museu para visitas futuras de
familiares e amigos daqueles que o visitaram neste contexto



Atividade: Que Bom! Bom! Bernardino!”

Descrição da atividade: Visita guiada ao Museu Bernardino Machado; Fabrico de objetos e
símbolos identitários de Bernardino Machado, em chocolate.

Objetivos: Conhecer a Rede Municipal de Museus; Identificar ilustres liberais republicanos
famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela
figura de Bernardino Machado; Descobrir os principais símbolos identitários de Bernardino
Machado.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Máximo de 25 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: No decorrer do 1º e 2º Períodos; Interrupções letivas (Natal e Páscoa).
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00 (Duração de 120 min.).
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº79, 4760-114 Vila Nova de Famalicão; Telefone:
252377733 E-mail: museu@bernardinomachado.org; Site: WWW.bernardinomachado.org


Atividade: “O que é isto da Genealogia?

Descrição da atividade: Visita guiada ao Museu Bernardino Machado; Elaboração da árvore
genealógica de cada participante.

Objetivos: Conhecer a Rede Municipal de Museus; Identificar ilustres liberais republicanos
famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela
figura de Bernardino Machado; Conhecer a família de Bernardino Machado; Aprender a construir
uma árvore genealógica; Identificar os elementos pertencentes à família de cada um.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Máximo de 25 alunos; Os participantes responsabilizar-se-ão por
trazer as fotografias dos seus familiares; Carece de inscrição e marcação prévias.

Calendarização: De setembro a julho
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00 (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de Famalicão Telefone:
252377733
E-mail: museu@bernardinomachado.org; Site: WWW.bernardinomachado.org


Atividade: “Bernardino e a Caricatura”

Descrição da atividade: Visita guiada ao Museu Bernardino Machado; Execução de uma
atividade de expressão plástica: decoração de uma caricatura de Bernardino Machado com
materiais recicláveis.

Objetivos: Identificar ilustres liberais republicanos famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino
Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela figura de Bernardino Machado;
Reconhecer e identificar o rosto de Bernardino Machado; Trabalhar as artes plásticas; Estimular o
gosto pelas Artes Visuais.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Máximo de 25 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: De setembro a julho
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h0 (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de Famalicão. Telefone:
252377733
E-mail: museu@bernardinomachado.org; Site: WWW.bernardinomachado.org


Parque da Devesa
Serviço Educativo

Inscrições: sedevesa@vilanovadefamalicao.org



Oferta educativa do Parque da Devesa

Entre 2015 e 2018, consolidou-se o Serviço Educativo do Parque da Devesa, dinamizado pela
Equipa Multidisciplinar de Gestão do Parque da Devesa, mas também por técnicos de outros
serviços municipais, e ainda em casos pontuais, por técnicos externos.
A proposta do serviço educativo do Parque da Devesa para o ano letivo 2018/2019 destinado a
estabelecimentos de ensino, continua a ter como pontos fortes a Educação Ambiental e também a
dinamização das exposições da Casa do Território.
Neste ano letivo, e no foro ambiental, propõe-se a temática central da sensibilização para a
redução do consumo em geral e de plástico em particular; continua-se também com atividades
ligadas ao conhecimento da natureza, tirando partido das condições propícias à biodiversidade no
Parque da Devesa.
A nível do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do secundário, e dada a falta de tempo e oportunidade
para as crianças saírem do estabelecimento de ensino, são propostas atividades adaptadas para
serem dinamizadas no recinto escolar.
Como novidade, são introduzidas atividades musicais para os mais pequenos, “educação sonora”,
tirando partido da escultura musical “Metamorfose” inaugurada em março de 2018, e que tem sido
um ponto de atenção especial de crianças, famílias e mesmo adultos. Esta proposta é de uma
parceria com a Companhia de Música Teatral, autora da instalação.
No que se refere à Casa do Território, são propostas atividades educativas que tiram partido da
exposição temporária “A Minha Casa é a Tua Casa” (parceria com a Fundação de Serralves), que
estará patente de outubro 2018 a junho 2019. Continua-se também com atividades que
dinamizam a exposição permanente “Tempo, Espaço e Ser – Território de Vila Nova de Famalicão”,
dando a conhecer o nosso território, suas gentes, terras e histórias.



Atividade: EAD01 A caminhar vamos adivinhar

Descrição da atividade: Um agradável percurso pelo
parque onde para além do contacto com a natureza as
crianças vão encontrar adivinhas sobre o parque, a fauna
e a flora que têm de ser desvendadas. Uma divertida
caminhada.

Objetivos: Educação ambiental. Envolvimento ativo com
o meio ambiente do Parque da Devesa; Estimular a
concentração e a discussão de ideias; Promover conhecimentos variados sobre a fauna, a flora e o
habitat natural.

Público-alvo: Dos 3 aos 6 anos
Nível de ensino: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Condições de participação: Inscrição com marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos.

Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa/ Lia Cardoso

Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: EAD02 Histórias para aprender…

Descrição da atividade: Esta atividade dá a conhecer
um jogo que conta 4 histórias sobre 3 animais e 1 árvore.
São as histórias do ciclo de vida da borboleta, da rã verde,
do pato-real e da macieira.

Objetivos: Educação ambiental. Dar a conhecer o ciclo de
vida de animais e de plantas; Reconhecer a importância e o
respeito pela natureza; Promover o interesse pelo habitat
natural.

Público-alvo: Dos 3 aos 6 anos
Nível de ensino: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Condições de participação: Inscrição com marcação prévia; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos.

Calendarização: Ao longo ano letivo
Local de realização: Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa/ Lia Cardoso
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: EAD03 Reciclagem de Papel
Descrição da atividade: Com papel velho e água
vamos fazer manualmente papel reciclado.

Objetivos: Educação ambiental. Promover a separação
e a reciclagem do papel; Valorizar os resíduos recicláveis;
Estimular o interesse pela proteção e preservação do
meio ambiente.

Público-alvo: Dos 3 aos 6 anos
Nível de ensino: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Condições de participação: Inscrição com marcação prévia; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos.

Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa/ Lia Cardoso
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: EAD04 Um dia sem Plástico

Descrição da atividade: O desafio lançado é organizar
um dia sem uso de plástico ou reduzir ao máximo a utilização
deste. Deverá ocorrer um dia SP (Sem Plástico) no 1º, no 2º e
no 3º período de forma a haver uma evolução positiva na
implementação desta atividade. Deste desafio pretende
sensibilizar para o problema do uso excessivo do plástico no
nosso dia-a-dia e para tal, cada turma envolvida poderá desenvolver um cartaz alusivo ao tema
que deverá ser entregue até 23 de maio de 2018, nos Serviços Educativos do Parque da Devesa e
será exposto no Dia Mundial da Criança.

Objetivos: Educação ambiental. Sensibilizar para o uso consciencioso dos materiais; Reduzir a
utilização dos plásticos nas rotinas diárias; Promover o trabalho em grupo.

Público-alvo: Dos 3 aos 6 anos
Nível de ensino: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.
Condições de participação: Inscrição com marcação prévia.
Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Escola
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa/ Lia Cardoso
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: EAD05 Exposição Natal Ecológico- Natal sem
Plástico

Descrição da atividade: Para assinalar a época natalícia
pretende-se reunir uma série de trabalhos elaborados por crianças e
jovens do concelho sob o tema NATAL SEM PLÁSTICO. A escolha dos
matérias e a sua confeção devem ter como base a vertente ambiental
quer pela reciclagem e/ou reutilização dos mesmos como pela
exclusão do plástico. Desafiam-se todas as instituições a participarem,
nesta exposição. Os trabalhos devem estar devidamente identificados
com indicação da instituição e se for caso disso da respetiva turma. A
exposição de trabalhos estará patente no edifício dos Serviços
Educativos do Parque da Devesa.

Objetivos: Sensibilizar para o uso excessivo do plástico e o
problema que este representa para o meio ambiente; Promover a criatividade e fomentar atitudes
menos consumistas.

Público-alvo: Dos 3 aos 6 anos
Nível de ensino: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Condições de participação: Inscrição obrigatória
Calendarização: Entrega de trabalhos até 26 de novembro; a exposição estará patente de 30
de novembro a 6 de janeiro.

Local de realização: Serviços Educativos do Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa | Lia Cardoso
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: ESD1 Murmúrio das Árvores 1
Descrição da atividade: Uma árvore que tombou
no Inverno transformou-se em escultura sonora e
pintou de som o Parque da Devesa de Vila Nova de
Famalicão. A escultura sonora Metamorfose serve de
base para um conjunto de atividades de escuta e
expressão sonora que procura abrir portas para uma
relação sensível com o que nos rodeia: as árvores, os
pássaros, as pessoas.

Objetivos: Escutar diferentes paisagens sonoras; explorar a escultura sonora Metamorfose
enquanto meio de expressão musical pessoal e coletiva; sentir o que significa proteger a paisagem
sonora.

Público-alvo: Crianças do jardim-de-infância e respetivas educadoras de infância e auxiliares de
educação

Nível de ensino: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Condições de participação: inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade; duração:
60 minutos (média).

Calendarização: Quinta-feira de manhã (10h30) ao longo do ano letivo.
Local de realização: Exterior do Parque da Devesa (será no interior em caso de intempéries)
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa + Companhia de Música Teatral / Mariana
Miguel

Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Saúde Alimentar e Física



Programa: Nestlé Crianças Saudáveis
Sessões Temáticas Alimentação Saudável

Descrição da atividade: Nesta sessão será fornecido um kit (constituído por um Tapete de
jogo “Da Horta ao Prato”; Um Tapete “Mesa de refeições”; Um conjunto de 60 fichas com imagens
de alimentos) para cada jardim-de-infância participante, constituído com materiais que ajudarão a
Educadora no trabalho desenvolvido sobre o tema da Alimentação e Estilos de vida saudáveis para
a sala. O programa Nestlé Crianças Saudáveis procurou com este kit criar um conjunto de
materiais abertos que permita a cada educadora explorar o tema da forma que considerar mais
adequada ao seu grupo de alunos.

Objetivos: Proporcionar o acesso a conteúdos de nutrição, não só aos consumidores atuais, mas
também aos futuros consumidores (as crianças); Desenvolver nas camadas mais jovens hábitos
saudáveis e equilibrados.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e privada.
Condições de participação: Mediante marcação prévia; Duração aproximada de 40 minutos;
Nº mínimo de participantes 10, nº máximo 30 alunos; Cada turma deverá enviar para os Serviços
Educativos, a sua ficha de inscrição individualmente.
Caso a Instituição já tenha o Kit, por favor indicar no momento da inscrição.
Reserva-se aos Serviços Educativos o direito de cancelar as atividades agendadas, no caso de
incumprimento do compromisso assumido pela instituição educativa;

Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Nas instituições educativas
Serviço/Pessoa responsável: Divisão Educação - Carla Sousa
Contactos: E-mail: carlasousa@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956


Projeto: Heróis da Fruta

Descrição: “Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável” é um programa nacional, promovido
pela APCOI- Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, gratuito de educação para a
saúde concebido para motivar crianças a adotar e manter hábitos saudáveis, através de um
modelo pedagógico inovador desenhado para jardins-de-infância e escolas básicas do 1º ciclo.
O Município de Vila Nova de Famalicão, através dos Serviços Educativos, é Autarquia
Parceira colaborando na implementação e supervisão do projeto nos estabelecimentos de ensino
que participarem e sendo interlocutor entre os professores e a APCOI. Ao longo do ano letivo, o
projeto desenvolve-se em três etapas chave:
1ª ETAPA: MOTIVAR AS CRIANÇAS
Durante 12 semanas, as crianças ganham diariamente "Estrelas" no "Quadro de Mérito" afixado na
sala de aula, como recompensa pela ingestão de fruta. Além disso, os professores têm à sua
disposição "Guias" com centenas atividades facultativas que incluem fichas de trabalho, jogos
pedagógicos e muitos outros conteúdos divertidos para transmitir às crianças todos os passos para
se tornarem verdadeiros "Heróis da Fruta".

2ª ETAPA: MOBILIZAR OS ADULTOS
Nas semanas seguintes, a motivação é reforçada com uma competição nacional que utiliza a
música como veículo para levar as lições do projeto até casa, porque envolver os encarregados de
educação é fundamental. Por isso, partilham o que aprenderam sobre a alimentação saudável com
as suas famílias, convidando os adultos para ver, ouvir e votar no "Hino da Fruta" criado em
conjunto por todos os alunos da turma ou da escola.



3ª ETAPA: ATRIBUIR OS PRÉMIOS
No final do programa, há prémios para todos: diplomas oficiais que lhes conferem o direito de usar
o título de "Herói da Fruta" com o compromisso adicional de continuar a comer fruta todos os dias
na escola e também em casa. Além disso, os melhores "Hinos da Fruta" do ano são escolhidos
pelo Júri e recebem na sua escola a visita das mascotes do projeto com um espetáculo interativo
intitulado "A Super Festa dos Heróis da Fruta”.

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.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Calendarização: Ao longo do ano letivo
Inscrição: 01 de setembro a 11 de outubro (Visto que o Município de Famalicão é Autarquia
pardeira,

a

inscrição

dever

ase4r

preferencialmente

feita

através

do

e-mail

carlasousa@vilanovadefamalicao.org. Depois de fazer a inscrição, a escola receberá gratuitamente
acesso aos materiais necessários para o desenvolvimento das ações).

Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação - Carla Sousa
Contactos: E-mail: carlasousa@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956



Atividade: Sessão Temática “O clima está a mudar - A alimentação e
agricultura também!

Descrição da atividade: Juntamente com personagens dos contos de fadas mais conhecidos,
encontrar-se-ão soluções para as alterações climáticas e a fome. Através da apresentação de um
conjunto de imagens incompletas os alunos terão de trabalhar em conjunto para as completar.
Unindo esforços é possível combater as alterações climáticas, proteger o planeta e combater a
fome. (Apresentação baseada no livro de atividades da FAO para o Dia Mundial da Alimentação de
2016).

Objetivos: Consciencializar os alunos de que o Dia Mundial da Alimentação pretende alertar para
a fome e todos os fatores que a originam, e a necessidade de assegurar que todos têm acesso a
alimentos seguros e nutritivos.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada

Condições de participação: Inscrição obrigatória individual por turma.
Calendarização: Ao longo do ano letivo e inserida no âmbito do Dia Mundial da Alimentação.
Local de realização: Na instituição educativa
Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação - Carla Sousa

Contactos: E-mail: carlasousa@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956


Educação Física e Desporto
Atividade: Expressão e Educação Físico Motora - Aulas de Psicomotricidade
Infantil

Descrição da atividade: Desenvolvimento de aulas de psicomotricidade infantil através da
aplicação de três blocos de ensino (movimentos fundamentais ou de base, perícias e manipulações
e jogos e estafetas).

Objetivos: Fortalecimento da saúde da criança; Desenvolvimento de movimentos fundamentais;
Desenvolvimento da autoestima; Desenvolvimento de capacidades físicas; Desenvolvimento do
espirito cooperativo de grupo e o fortalecimento das relações humanas.

Público-alvo: Alunos do ensino Pré-escolar

Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019

Local de realização: Jardim-de-infância do concelho

Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres - Prof. João Costa e José
Sampaio.

Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900



1º CICLO ENSINO BÁSICO



Arquivo Municipal Alberto Sampaio
Serviço Educativo



Atividade: Vamos brincar aos jornalistas
Descrição da atividade: Compor as páginas de um jornal, feito a partir de recortes e colagens
de notícias e imagens selecionadas em jornais e revistas.

Objetivos: Estimular a leitura e promover o interesse pela imprensa escrita.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas e da rede privada.

Nível de ensino: 2.º, 3º e 4º ano de escolaridade

Condições de participação: Marcação prévia com inscrição obrigatória

Calendarização: 14 de setembro 2018
25 de janeiro / 15 de março / 24 de maio / 05 de julho de 2019

Local de realização: Arquivo Municipal Alberto Sampaio (AMAS)

Serviço / Pessoa responsável: Serviço Educativo AMAS - Emília Nóvoa Faria

Contactos: E-mail: isabelferreira@vilanovadefamalicão
TLF: 252 312 661



Atividade: Teatro de marionetas Histórias do Tio Alberto
Descrição da atividade: Espetáculo de marionetas que ajuda a conhecer Alberto Sampaio,
patrono do Arquivo Municipal.

Objetivos: Promover o conhecimento de Alberto Sampaio, patrono do Arquivo Municipal.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas e da rede privada.

Nível de ensino: Alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade.

Condições de participação: Marcação prévia com inscrição obrigatória.

Calendarização: 21 e 28 de setembro/ 12 e 19 de outubro /16 e 30 de novembro /7, 14 e 21
de dezembro de 2018 / 4, 11 e 18 de janeiro / 1 e 22 de fevereiro / 8 e 29 de março / 12 de abril /
3, 10 e 17 de maio / 7 e 28 de junho / 12 e 26 de julho de 2019
(Ano 2018)

Local de realização: Arquivo Municipal Alberto Sampaio (AMAS)

Serviço / Pessoa responsável: Serviço Educativo AMAS - Emília Nóvoa Faria

Contactos: E-mail: isabelferreira@vilanovadefamalicão
TLF: 252 312 661



Atividade: O que é um Arquivo?
Descrição da atividade: Atividade realizada em dois momentos:
Num primeiro momento é realizada uma apresentação multimédia, seguida de visita a um dos
depósitos do Arquivo Municipal, onde se guarda documentação.
Num segundo momento é para a execução das tarefas básicas de limpeza e acondicionamento de
um documento.

Objetivos: Dar a conhecer as fases do processo de tratamento dos documentos.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas e da rede privada.

Nível de ensino: Alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade

Condições de participação: Marcação prévia com inscrição obrigatória

Calendarização: 26 de outubro / 23 de novembro de 2018 / 08 de fevereiro / 05 de abril / 19
de julho de 2019.

Local de realização: Arquivo Municipal Alberto Sampaio (AMAS)

Serviço / Pessoa responsável: Serviço Educativo AMAS - Emília Nóvoa Faria

Contactos: E-mail: isabelferreira@vilanovadefamalicão
TLF: 252 312 661



Rede Municipal de Leitura Pública
Serviço Educativo
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
Biblioteca Itinerante

Coordenação | Dra. Carla Araújo
Contactos
Morada | Avenida Dr. Carlos Bacelar – Apart. 154
4761 – 925 Vila Nova de Famalicão
Telefone | 252 312 699
Sítio Web | www.bibliotecacamilocastelobranco.org
Facebook | www.facebook.com/bibliotecacamilocastelobranco/
E-mail | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org



Atividade: O lado B da Biblioteca

Descrição: Esta iniciativa divide-se em duas ações: visita guiada à Biblioteca e Peddy Paper, a
realizar em datas distintas nas instalações da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, com o
intuito de dar a conhecer todas as áreas destinadas ao público, incluindo as áreas reservadas aos
serviços técnicos.

Objetivos: Dar a conhecer algumas das áreas reservadas da Biblioteca Municipal, os seus
espólios e fundos documentais; Dar a conhecer o trabalho técnico realizado na Biblioteca
Municipal.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
- Visitas Guiadas
2018 | 8 de outubro, 5 de novembro
2019 | 14 de janeiro, 11 de fevereiro, 6 de maio
- Biblio Paper
2018 | 3 de dezembro
2019 | 25 de março; 3 de junho

Horário: BMCCB | 14h.30
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Rosário Oliveira
Contactos: Endereço eletrónico | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefones | 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993 757 (Joane); 252 492
983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)


Atividade: Planeta de Oficinas

Descrição: Realização de oficinas de expressão artística que têm por base obras literárias.
Pretendemos com estas oficinas dar às crianças a oportunidade de explorar áreas como a
oralidade, a expressão plástica, a escrita criativa, contactando com o universo da leitura.

Objetivos: Desenvolver a capacidade de expressão das crianças, através de um conjunto de
oficinas pedagógicas e didáticas; Estimular a criatividade e o sentido estético através da execução
de várias técnicas de trabalho nas oficinas propostas.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

2018 | 18 de setembro, 16 de outubro, 13 de novembro, 11 de dezembro
2019 | 15 de janeiro, 5 de fevereiro, 12 de março, 30 de abril, 28 de maio, 11 de junho.
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal

2018 | 17 de outubro; 21 de novembro
2019 | 13 de fevereiro e 22 de março; 26 de abril e 15 de maio

Horário: BMCCB | 10h.15 e 14h.30 Polos de Leitura | 10h.00 e/ou 14h.30
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco; Polos de Leitura da Biblioteca
Municipal

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Rosário Oliveira e
Marta Ribeiro. Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba de Ave); Dulce Vieira
(Ribeirão); Fátima Silva (Joane); Teresa Costa (Lousado); Aida Mota (Pousada de Saramagos)



Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org;
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620



Atividade: Leituras Criativas
Descrição: Atividade de dinamização do livro e da leitura que consiste na apresentação, leitura e
exploração de um livro selecionado de acordo com a faixa etária em presença, seguida de um
atelier de expressão artística.

Objetivos: Promover o gosto pelo livro através da leitura de histórias; Incutir o gosto pela
leitura na criança para que possa a vir a tornar-se num futuro leitor; Conhecer as obras literárias
de autores portugueses e estrangeiros; Estimular a utilização da biblioteca como espaço de
informação, cultura e lazer.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

2018 | 26 de setembro; 10 e 31 de outubro; 7 e 21 de novembro; 5 de dezembro
2019 | 9 e 30 de janeiro; 13 e 27 de fevereiro; 20 e 27 de março; 24 de abril; 15 e 29 de maio; 5
de junho.
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal

2018 | 18, 27 de setembro; 2, 4, 9, 11, 16, 18, 25 e 30 de outubro; 6, 8, 15, 20, 22, 27 e 29 de
novembro; 4, 6, 11, 13 e 20 de dezembro
2019 | 8, 10, 15, 17, 24 e 28 de janeiro; 5, 7, 12, 14, 21 e 26 de fevereiro; 7, 14, 19, 21 e 26 de
março; 2, 4, 9, 11, 16 e 23 de abril; 2, 7, 14, 16, 21, 23 e 28 de maio; 4, 6, 18, 25 e 27 de junho;
2, 4, 9, 11 e 16 de julho

Horário: BMCCB | 10h.15 e 14h.30 Polos de Leitura | 10h. e/ou 14h.30
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco; Polos de Leitura da Biblioteca
Municipal



Serviço/pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Rosário Oliveira e
Marta Ribeiro Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba de Ave); Dulce Vieira
(Ribeirão); Fátima Silva (Joane); Teresa Costa (Lousado) e Aida Mota (Pousada de Saramagos).

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org;
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993
757 (Joane); 252 492 983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)



Atividade: Filmes Há Muitos!

Descrição: Projeção de um filme selecionado do fundo documental da Biblioteca Municipal.
Objetivos: Dar a conhecer os documentos audiovisuais existentes na Biblioteca Municipal;
Promover o contacto com outros tipos de comunicação e leitura.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

2018 | 28 de setembro; 16 de novembro
2019 | 18 de janeiro e 17 de maio

Horário: BMCCB | 10h.15
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Serviço/pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Rosário Oliveira e
Marta Ribeiro

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699



Atividade: Dois Dedos de Conversa Com…

Descrição: Atividade de promoção do livro e da leitura que se assume como uma
oportunidade privilegiada de aproximação do público aos autores e às suas obras, familiarizando-o
diretamente com o universo do livro e da leitura.

Objetivos: Promover o gosto pelas histórias e pelo livro; Dar a conhecer autores e ilustradores
e as suas obras; Promover e possibilitar a interação direta com escritores e ilustradores.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização: A definir consoante disponibilidade do autor.
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco;
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Maria João Silva
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org;
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave)



Atividade: Biblioteca Assombrada

Descrição: Com o intuito de comemorar o Dia das Bruxas, a Biblioteca Municipal abre as suas
portas, à noite, com um programa repleto de contos assombrosos, oficinas monstruosas, visitas às
entranhas da Biblioteca e momentos de pôr os cabelos em pé, tudo isto num cenário montado a
rigor para a ocasião.

Objetivos: Comemoração do Dia das Bruxas; Dar a conhecer a Biblioteca Municipal com espaço
público e lúdico; Aproximar as crianças do mundo dos livros e da leitura num ambiente
completamente diferente daquele a que estão habituados.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada. (3º e 4º ano).

Condições de participação: Atividade de entrada gratuita, sujeita a inscrição e confirmação.

Calendarização:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

2018 | 26 de outubro

Horário: BMCCB | 20h.30 às 23h.30
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Equipa do Serviço
Educativo

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699



Atividade: 10ª Semana Da Leitura Das Bibliotecas de Famalicão

Descrição: No âmbito da comemoração da Semana da Leitura proposta pelo Plano Nacional de
Leitura, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e as Bibliotecas Escolares de Vila Nova de
Famalicão organizam, em conjunto, um programa de atividades educativas e culturais envolvendo
um total de 36 bibliotecas públicas e escolares, espalhadas por todo o concelho de Vila Nova
Famalicão. Para festejar a Língua, a Leitura e os Livros, realizar-se-ão diversas iniciativas dirigidas
tanto à comunidade educativa como à população geral do nosso concelho.

Objetivos: Promover o livro e a leitura através de diversas atividades; Estimular nos mais jovens
o gosto pela leitura e pelo livro; Envolver a comunidade educativa e a população em geral em
torno de múltiplas atividades de leitura e escrita.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação ou de
entrada livre.

Calendarização: 2019 | 11 a 16 de março
Local de realização:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos
Escolas do Concelho de Vila Nova de Famalicão

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Equipa do Serviço
Educativo
Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699



Atividade: Maratona da Biblioteca

Descrição: De forma a comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, a Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco e os Polos de Leitura organizarão um programa de atividades
dedicado ao livro e à leitura, propondo, entre outras atividades, encontros com escritores e/ou
ilustradores, feira do livro, horas do conto, oficinas, ateliers, peças de teatro, entre outras.

Objetivos: Comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor; Promover o livro e a
leitura através de diversas atividades.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação ou de
entrada livre

Calendarização: 2019 | 23 a 28 de abril
Local de realização:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Equipa do Serviço
Educativo

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefones | 252 312 699



Atividade: Antena de Informação Europeia

Descrição: A Antena de Informação Europeia de Vila Nova de Famalicão, sedeada na Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco, assume-se como uma extensão do Centro de Informação Europe
Direct de Barcelos e é um serviço especialmente dedicado ao efeito multiplicador da mais variada
informação produzida pelas instituições europeias. Considerando que a Antena de Informação
Europeia de Vila Nova de Famalicão se propõe assumir como um intermediário entre os cidadãos
europeus e a União Europeia e, através desse desígnio, chegar a um número mais alargado de
cidadãos, concretiza a sua missão através da disponibilização de um espaço próprio, na área das
publicações periódicas, com documentação, publicações e folhetos sobre políticas e programas
europeus. Para além deste espaço próprio e especializado, a Antena de Informação Europeia de
Vila Nova de Famalicão propõe-se realizar um conjunto de ações, dedicadas ao público escolar e
ao público geral, sobre as diferentes temáticas europeias.

Objetivos: Dar a conhecer a Antena de Informação Europeia, sedeada na BMCCB; Potenciar o
efeito multiplicador da União Europeia; Facilitar ao cidadão o acesso a informação europeia;
Realizar ações informativas sobre diferentes temáticas europeias.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada. (4º ano)

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

2018 | 27 de novembro | Quizz “À descoberta da Europa”
2019 | 29 de março - Jogos tradicionais europeus; 9 de maio - EURO Peddy Paper

Horário: BMCCB | 10h.15 e 14h.30
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Equipa do Serviço
Educativo


Contactos:
Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699



Atividade: Se eu Fosse…

Descrição: A iniciativa “Se eu fosse…” realiza-se nos Polos de Leitura da Biblioteca Municipal e
aborda a temática das profissões e conta, trimestralmente, com a participação de convidados de
associações e instituições locais.

Objetivos: Estreitar a relação comunidade/biblioteca enquanto espaço educativo e
informativo;
Dar a conhecer carreiras profissionais, experiências associativas, fomentando nas crianças ideais
futuros.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições e sujeita a
inscrição.

Calendarização:
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal

2018 | 3 de outubro
2019 | 29 de janeiro; 13 de março; 24 de abril

Horário: Polos de Leitura | 10h. ou 14h.30
Local de realização: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
Serviço/Pessoa responsável: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba
de Ave); Dulce Vieira (Ribeirão); Fátima Silva (Joane); Teresa Costa (Lousado); Aida Mota
(Pousada de Saramagos)

Contactos: Endereço eletrónico | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefones | 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993 757 (Joane); 252 492
983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)



Atividade: Património Partilhado

Descrição: 2018 foi escolhido, por iniciativa da União Europeia, para Ano Europeu do Património
Cultural e, em sequência dessa temática, os Polos de Leitura da Biblioteca Municipal dinamizam a
iniciativa “Património Partilhado” com o objetivo de dar a conhecer e promover o património local
concelhio através de iniciativas lúdico-pedagógicas, de exploração das secções de Fundo Local das
suas bibliotecas, destinadas ao público escolar.

Objetivos: Promover o conhecimento sobre a herança cultural; Dar a conhecer o património
local material e imaterial.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições e sujeita a
inscrição.

Calendarização:
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal

2018 | 10 outubro
2019 | 6 fevereiro; 8 maio; 16 outubro

Horário: A definir
Local de realização: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
Serviço/Pessoa responsável: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba
de Ave); Dulce Vieira (Ribeirão); Fátima Silva (Joane); Teresa Costa (Lousado) e Aida Mota
(Pousada de Saramagos)

Contactos: Endereço eletrónico | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefones | 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993 757 (Joane); 252 492
983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)



Atividade: Ações Educativas

Descrição: Ações educativas realizadas nos Polos de Leitura da Biblioteca Municipal que
abordam temáticas, tais como: educação rodoviária, educação ambiental, educação sexual e
outras; pretendendo sensibilizar e informar os jovens para comportamentos e atitudes cívicas
sensatas.

Objetivo: Dar a conhecer a biblioteca como espaço de informação e educação.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições e sujeita a
inscrição.

Calendarização: Datas a definir

Horário: A definir

Local de realização: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal

Serviço/Pessoa responsável: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba
de Ave); Dulce Vieira (Ribeirão); Fátima Silva (Joane); Teresa Costa (Lousado); Aida Mota
(Pousada de Saramagos)

Contactos: Endereço eletrónico | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefones | 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993 757 (Joane); 252 492
983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)


Atividade: Biblioteca Itinerante
Descrição: A biblioteca itinerante assume-se como um serviço de extensão bibliotecária que
pretende facilitar o acesso dos estabelecimentos de ensino do concelho a um serviço
descentralizado de leitura domiciliária.
Assim, diariamente, o Bibliomóvel desloca-se pelas diversas freguesias do concelho de Vila Nova
de Famalicão para apoiar os estabelecimentos escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico que não
dispõem de Biblioteca Escolar e instituições de caráter social.

Objetivos: Facilitar o acesso ao livro e à leitura; Incutir o gosto pelo livro e a leitura através do
empréstimo de documentos; Garantir um serviço descentralizado de leitura domiciliária.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Para o bom e regular funcionamento dos serviços da biblioteca
itinerante é fundamental que os leitores/grupos escolares sejam sempre acompanhados pelo
Professor responsável, na sua visita quinzenal ao Bibliomóvel.
O referido acompanhamento permitirá uma melhor orientação das leituras a selecionar e,
consequentemente, dos livros a requisitar por cada aluno, assim como agilizará todo o processo
inerente à realização das operações de empréstimo domiciliário.
A requisição de livros para empréstimo domiciliário é de, apenas, 1 livro por cada leitor e por cada
operação de empréstimo. Os utilizadores do Bibliomóvel devem possuir, obrigatoriamente, um
Cartão de Leitor e manter a sua quota anual atualizada.

Calendarização: Terça a sexta
Local de realização: Escolas do concelho
Serviço/pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Manuel Moreira
Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699



Atividade: Biblioteca nas Férias

Descrição: Atividades lúdicas de promoção do livro e da leitura realizadas na Biblioteca Municipal
Camilo Castelo Branco e nos Polos de Leitura, nos períodos de interrupção letiva.

Objetivos: Dar a conhecer a Biblioteca Municipal e os Polos como espaço público e lúdico;
Motivar o público infantojuvenil a participar nas atividades da Biblioteca Municipal e dos Polos de
Leitura.

Público-alvo: Alunos dos ATL’s e outras instituições
Condições de participação: Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação.

Calendarização: 2018/2019
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Oficinas criativas | 18 de dezembro; 9 de abril; 25 de junho; 3 e 17 de julho
Hora do Conto | 19 de dezembro; 10 de abril; 4 e 24 de julho
Jogos com história | 27 de dezembro; 16 de abril; 18 e 25 de julho
Cine’férias | 28 de dezembro; 17 de abril; 28 de junho; 5 e 19 de julho
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal

Oficinas criativas | 18 de dezembro; 9 de abril; 25 de junho; 3 de julho
Hora do Conto | 19 de dezembro; 10 de abril; 10 de julho
Jogos com história | 27 de dezembro; 16 de abril; 17 de julho
Cine’férias | 28 de dezembro; 17 de abril; 28 de junho; 24 de julho

Horário: BMCCB | 10h.15 e 14h.30
Polos de Leitura | 10h. e/ou 14h.30

Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos


Serviço/ pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Rosário Oliveira
e Marta Ribeiro
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba de Ave); Dulce Vieira (Ribeirão);
Fátima Silva (Joane); Teresa Costa (Lousado) e Aida Mota (Pousada de Saramagos).

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org;
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993
757 (Joane); 252 492 983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos)



Casa das Artes
Serviço Educativo



Atividade: Visita Guiada à Casa das Artes – “Quando a Cortina se
Abre”

Descrição da atividade: Vamos levar os mais pequenos a conhecer os bastidores e o mundo
escondido dos técnicos que fazem acontecer os efeitos mágicos de luz e de cenários, que nos
maravilham quando nos sentamos na nossa cadeira a assistir a um espetáculo. Com adereços vão
fazer-de-conta e interpretar personagens! Só têm de descobrir as personagens escondida nos
camarins da Casa das Artes!

Objetivos: A visita guiada “Quando a Cortina se Abre” têm como objetivo maior dar a conhecer
ao público mais pequeno as áreas às quais, geralmente, não têm acesso, incluindo a
experimentação, ou seja, além de visitar áreas interditas ao público, vão ter oportunidade de
experimentar material técnico como mesa de luz, mesa de som e microfones. No final haverá,
ainda, espaço para uma pequena apresentação, que pode passar por teatro, dança ou
performance, (quinta do Tio Manel e as Quatro Estações de Vivaldi).

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Do 1º ao 4º ano.
Condições de participação: Número máximo vinte e cinco elementos, acompanhados, no
mínimo, por dois adultos.

Calendarização: Com marcação prévia, ao longo do ano letivo.
Local de realização: Casa das Artes
Serviço/Pessoa responsável: Serviços Educativos da Casa das Artes – Daniela Santos
Contactos: E-mail: bilheteira.casadasartes@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 371 297 / 8



Atividade: Oficina de Desenho – “ In descoberta de Ângelo Sousa”

Descrição da atividade: Vamos levar os mais pequenos a conhecer um pouco da Vida e Obra
do grande Artista plástico Português Ângelo Sousa.

Objetivos: A oficina de desenho “In descoberta de Ângelo Sousa” tem como pretensão maior
estimular as crianças para as artes plásticas, nomeadamente, a obra do artista plástico Ângelo
Sousa. Através da observação de alguns trabalhos de Ângelo Sousa, por exemplo “As fitas
festivas” obra que enriquece a Casa das Artes e após uma breve abordagem da vida e obra do
artista as crianças serão convidadas a criar o seu próprio desenho realizado a partir de uma
imagem de uma obra do artista.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Do 1º ao 4º ano.
Condições de participação: Número máximo vinte elementos.
Calendarização: Com marcação prévia, ao longo de todo ano.
Local de realização: Casa das Artes
Serviço/Pessoa responsável: Serviços Educativos da Casa das Artes – Daniela Santos
Contactos: E-mail: bilheteira.casadasartes@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 371 297 / 8



Atividade: Espetáculo Teatro – “Eu É Que Conto”

Descrição da atividade: Uma senhora que coleciona livros sabe-se lá onde, vem para contar
uma história. Mas como é muito distraída chega atrasada, acaba por tropeçar em tudo e sem
querer entra numa outra dimensão, a da imaginação. Confusa e com outros personagens a invadila constrói uma história diferente, divertida e cheia de criatividade. Baseando-se nos contos dos
irmãos Grimm e histórias tradicionais portuguesas esta senhora dá-nos um momento de teatro
surpreendente.

Objetivos: Dar oportunidade a todas as crianças e seniores do concelho de ter acesso a
espetáculos, neste caso, de teatro. Despertar e cativar o seu interesse pela arte e incentivar a
leitura, este projeto é muito importante no qual a magia é aliada da simplicidade.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Do 1º ao 4º ano.
Condições de participação: Pertencer à Junta de Freguesia onde a peça será apresentada.
Calendarização: Outubro, Novembro e Dezembro (datas ainda a definir)
Local de realização: Casa das Artes e Freguesias do Concelho
Serviço/Pessoa responsável: Serviços Educativos da Casa das Artes – Daniela Santos
Contactos: E-mail: bilheteira.casadasartes@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 371 297 / 8



Atividade: Espetáculo Musica Teatral – “Opus 8”

Descrição da atividade: PaPI-Opus 8 é filho de Orizuro. Voa por creches e jardins-de-infância
porque é lá que encontra os meninos e meninas com quem gosta de brincar. É ágil e colorido.
Canta e viaja ao sabor dos sons e do movimento. A sua chegada é anunciada e a sua visita deixa
vontade de o voltar a ver, mais tarde, mais crescido, mas sempre pronto para brincar.

Objetivos: Dar oportunidade a todas as crianças do concelho de ter acesso a espetáculos, neste
caso, de teatro musical. Despertar e cativar o seu interesse pela arte e à criação artística, este
projeto é muito importante para o desenvolvimento cognitivo dos mais pequenos.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Do 1º ao 4º ano.
Condições de participação: Pertencer à Junta de Freguesia onde a peça será apresentada.
Calendarização: Outubro, Novembro (datas ainda a definir)
Local de realização: Casa das Artes e Freguesias do Concelho
Serviço/Pessoa responsável: Serviços Educativos da Casa das Artes – Daniela Santos
Contactos: E-mail: bilheteira.casadasartes@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 371 297 / 8



Casa de Camilo
Serviço Educativo

Coordenador: José Manuel Oliveira
Responsável: Elzira Queiroga
Morada: Avenida de S. Miguel, 758 I 4770-631 São Miguel de Seide
Telefone: 252 309 750
Email geral@camilocastelobranco.org
Serviço Educativo http://servicoeducativocasadecamilo.wordpress.com



Oferta educativa da Casa de Camilo

O Serviço Educativo da Casa de Camilo apresenta para o ano letivo 2018/2019 um diversificado
conjunto de atividades composto por visitas orientadas, ateliês educativos, oficinas lúdicas, leituras
encenadas, roteiros literários, percursos pedestres e apresentação de documentários. As propostas
apresentadas cumprem o objetivo de dinamizar e estreitar as relações com os diferentes públicosalvo de uma maneira sistemática e regular, promovendo-se o melhor conhecimento do escritor
Camilo Castelo Branco, das suas obras e das suas vivências, bem como a divulgação da Casa de
Camilo enquanto instituição museológica.
Além do programa educativo dirigido a todos os níveis escolares, desde o pré-escolar ao ensino
secundário, e a todos os públicos que se interessem pela temática camiliana, a Casa de Camilo
disponibiliza gratuitamente várias exposições itinerantes que se encontram sob consulta no
seguinte endereço:
https://emprestimoexposicoescasadecamilo.wordpress.com/ver-a-disponibilidade-calendario-dosemprestimos/
Informações úteis:
- Todas as atividades são gratuitas e com marcação obrigatória, devendo ser efetuadas para
geral@camilocastelobranco.org
- Todas as marcações devem ser confirmadas pelo Serviço Educativo.

Para mais informações contacte-nos através do e-mail: geral@camilocastelobranco.org ou pelo
telefone: 252 309 750.



Atividade: A história da brasileira de Prazins
Descrição: Partindo de uma leitura-jogo da novela “A brasileira de Prazins”, adaptada aos mais
novos, vamos explorar os diferentes retratos nela contidos. Nos livros, através da escrita, o retrato
constitui uma forma de descrição de uma pessoa, de um objeto. Por vezes, aplica-se o termo à
descrição de um ambiente ou época.
Pretende-se incentivar o aluno a refletir que uma história pode incluir vários tipos de retrato: o
físico, o psicológico, o de época, ao mesmo tempo que se dá a conhecer algumas personagens da
obra “A Brasileira de Prazins” de Camilo Castelo Branco

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Condições de participação: Atividade gratuita com marcação obrigatória (grupos até 25
crianças).

Duração: 1h30
Calendarização: Ao longo do ano letivo.
Técnica responsável: Elzira Queiroga


Atividade: Ateliê de apoio à exposição
Descrição: Especialmente desenvolvido para cada exposição. Neste ateliê procura-se trabalhar a
exposição que está patente na sala de exposições do Centro de Estudos, seja o processo de
produção da exposição, seja a temática nela abordada.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita com marcação obrigatória (grupos até 25
crianças).

Duração: 1h30 minutos
Calendarização: Ao longo do ano letivo
Técnicos responsáveis: Equipa do serviço educativo


Atividade: Ateliê de Escrita Criativa
Descrição: O Atelier de Escrita Criativa e o Atelier de Ilustração que decorrerão durante o ano
letivo de 2018/2019 vão ser inspirados na obra de Camilo Castelo Branco Os brilhantes do

brasileiro, publicada em 1869, comemorando-se assim os 150 anos da sua primeira edição. Os
ateliês, dirigidos aos alunos do 4.º ano do 1.º CEB, consistem na realização de sessões de
aprendizagem de escrita e de ilustração, que serão orientadas por um formador especializado em
cada uma das áreas, que se deslocará às escolas que quiseram colaborar nesta atividade, e com
o(a) professor(a) e a turma coordenará a elaboração de um conto e a sua ilustração (1 por
turma), baseado na referida obra. Os trabalhos finais, escolhidos pelos professores e alunos, são
reunidos e publicados numa coletânea. Todos os desenhos realizados no âmbito do Atelier de

Ilustração serão expostos no Centro de Estudos Camilianos.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do EB dos agrupamentos de Escolas, da rede solidária e da
rede privada. Alunos do 4.º ano (4 turmas)

Duração: Cinco sessões de 1h00 cada, na escola.
Calendarização: Inscrições: até finais do mês de setembro de 2018; Realização: 2.º e 3.º
período do ano letivo; Entrega dos trabalhos finais: final mês de abril 2018; Apresentação do
livro e inauguração da exposição dos desenhos: junho de 2018

Técnica responsável: Formador externo e Paula Lamego


Atividade: Oficinas de férias: Natal, Carnaval, Páscoa e Verão
Descrição: Os serviços educativos assinalam as pausas letivas com oficinas de expressão
plástica alusivas ao escritor e ao período festivo em causa.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita com marcação obrigatória
Duração: 1h30
Calendarização: Pauda letiva do Natal, Carnaval, Páscoa e Verão.
Técnica responsável: Susana Freitas



Atividade: Peddy paper Descobrir Camilo
Descrição: A atividade tem por objetivo realizar um percurso pedestre, no qual se exploram os
locais ligados às vivências de Camilo na freguesia de São Miguel de Seide, dando-se
conhecimento do escritor Camilo Castelo Branco, da sua residência e dos locais circunvizinhos, de
uma forma lúdica.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada. (máx. 30 elementos)

Local: Partida: Centro de Estudos; Chegada: Centro de Estudos
Locais de passagem: Centro de Estudos; Junta de Freguesia de São Miguel de Seide; Igreja
de São Miguel de Seide; Casa de Camilo – Museu; Casa de Camilo – Centro de Estudos. (Num raio
de 50 metros do Centro de Estudos)

Duração: 2h00.
Calendarização: Ao longo do ano letivo e férias escolares.
Técnicos responsáveis: Equipa do serviço educativo
Outras informações: Cada participante deverá trazer uma esferográfica.


Atividade: Visitas orientadas à Casa de Camilo - Museu

Descrição: As visitas realizadas à Casa de Camilo – Museu são sempre efetuadas na companhia
de um profissional da instituição. Valorizamos, deste modo, as relações pessoais com os visitantes
da Casa de Camilo, entendendo-as como um dos veículos prioritários de transmissão dos
conteúdos de teor camiliano.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Visitas gratuitas, com inscrição obrigatória
Duração: 1h00
Técnicos responsáveis: Reinaldo Ferreira; Cândida Faria; Mariana Jacob e Ricardo Carneiro



Atividade: Visitas orientadas à Casa de Camilo – Centro de Estudos
Descrição: É dada uma explicação sobre a globalidade do projeto de intervenção da autoria do
Arquiteto Siza vieira, ao nível do edifício e dos arranjos exteriores, sobre as diferentes divisões do
edifício e respetivas funcionalidades.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Visitas gratuitas, com inscrição obrigatória
Duração: 1h00
Técnicos responsáveis: Equipa do serviço educativo



Casa Museu Soledade Malvar
Serviço Educativo

Morada: Avenida 25 de Abril, n.º 104 | 4760 – 101 Vila Nova de Famalicão
Telefone: 252 318 091
Serviço Educativo: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org
Geral: soledademalvar@vilanovadefamalicao.org



Oferta educativa da Casa Museu Soledade Malvar

A Casa Museu Soledade Malvar tem como missão assumir um papel dinamizador perante o
interesse dos seus visitantes, promovendo através das visitas guiadas bem como das atividades do
Serviço Educativo.
Neste sentido, pretende-se que este ano de 2019 seja a confirmação do crescimento e
consolidação das atividades até já desenvolvidas.
O nosso desafio será garantir que os nossos visitantes se identifiquem na participação das diversas
atividades que ao longo do ano iremos apresentar.



Atividade: Visitas à Casa Museu

Descrição da atividade: Visitas guiadas à Casa Museu Soledade Malvar

Objetivos: Dar a conhecer o museu e quem foi Soledade Malvar.
Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Oficina de Baús

Descrição da atividade: Aproveitando os baús existentes na coleção da Casa Museu, os
participantes são convidados a criar um baú.

Objetivos: Estimular e desenvolver a imaginação e a criatividade através das artes.
Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal e Isolina Sousa
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Oficina de Joias

Descrição da atividade: A partir das joias existentes na coleção da Casa Museu, os
participantes são convidados a realizar uma joia.

Objetivos: Estimular e desenvolver a imaginação e a criatividade através das artes.
Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal e Isolina Sousa
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Oficina de Flores

Descrição da atividade: Através da reutilização de diversos materiais, os participantes são
convidados a realizar uma flor.

Objetivos: Sensibilizar os participantes para a utilização de materiais recicláveis, estimulando-os
a desenvolver a imaginação e a criatividade através das artes.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal e Isolina Sousa
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Oficina de Desenho e Pintura

Descrição da atividade: Após uma breve introdução sobre o que é o desenho e a pintura os
participantes são convidados a realizarem um trabalho livre ou de representação.

Objetivos: Incentivar e estimular a perceção visual e a criatividade para o desenho e pintura.
Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal e Isolina Sousa
TLF: 252 318 091
Serviço Educativo: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Mesa posta
Descrição da atividade: Postura, etiqueta e gentileza são palavras-chave para gerir o
comportamento social em diversas situações e ambientes sociais. Saber comportar-se à mesa é
mais do que saber um conjunto de regras. Através da apresentação de uma mesa posta, irão ser
explicadas algumas regras.

Objetivos: Sensibilizar os participantes para a ordem dos objetos, a origem e importância da
etiqueta; A mesa de refeição e a utilização de utensílios; Manuseio de talheres.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização:. Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Museu Soledade Malvar
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Escola de Educação Rodoviária
Serviço Educativo



Projeto: Escola de Educação Rodoviária
Descrição da atividade: Ações de Educação e Sensibilização Rodoviária
A segurança rodoviária é uma preocupação constante na sociedade atual. Além das características
básicas da preservação da vida e processos de precaução e segurança é importante promover a
educação para o civismo, o respeito pelo outro, a responsabilização e o comportamento adequado
na circulação rodoviária.
Este espaço surge no âmbito de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão e o Museu do Automóvel. Compreendido como um importante instrumento de
educação e sensibilização da população no âmbito de uma correta utilização da via pública, este
projeto apresenta-se com uma abordagem de cariz pedagógico, mas com uma envolvente lúdica,
onde serão proporcionadas aulas teóricas e práticas sobre Educação Rodoviária. Neste espaço os
participantes encontrarão uma cidade com uma área aproximada de 1000m2, onde circularão
peões, automóveis, bicicletas que deverão seguir as regras de circulação e segurança rodoviária
pelas estradas, passeios, passadeiras, rotundas, cruzamentos, túneis. O percurso será efetuado
com carrinhos de pedal.
Para alunos do 1º Ciclo EB. (Duração aproximada 120m.)
1º ano de escolaridade – A ação decorre na escola.
Abordagem das regras e sinais de trânsito do peão e passageiro
2º ano de escolaridade – A ação decorre na Escola de Educação Rodoviária
Abordagem das regras e sinais de trânsito do peão e passageiro ; Realização de um Pedy paper
para descobrir os sinais de trânsito do circuito; Disponibilização de uma viatura para trabalhar o
uso da cadeirinha; os cintos de segurança.
3º ano de escolaridade – A ação decorre na escola
Desenvolvimento de práticas seguras enquanto peão, passageiro e ciclista (uso de capacete,
outras proteções, transporte de outros passageiros, sinalização de mudança de direções,
vantagens do uso da bicicleta);
4º ano de escolaridade – A ação decorre na escola de Educação Rodoviária


Desenvolvimento de práticas seguras enquanto peão, passageiro e ciclista.
Aqui os alunos circularão com os carros e será atribuída uma “carta de condução”.

Objetivos: Promover a Educação rodoviária; Combater e prevenir a sinistralidade; Despertar nas
crianças atitudes corretas de circulação na via pública, enquanto peões, passageiros e ciclistas.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Condições de participação: Inscrição obrigatória individual por turma

com um número

máximo de inscrições até 28 alunos por sessão (Uma turma).

Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019
Local de realização: Escola de Educação Rodoviária e Escolas do concelho
Serviço/Pessoa responsável: Pelouro da Mobilidade e Segurança Rodoviária
TLF: 252 320 900
Email: marianapereira@vilanovadefamalicao.org



Gabinete de Arqueologia
Serviço Educativo



Atividade: Acompanhamento de visita à Estação Arqueológica de
Perrelos

Descrição da atividade: A visita à Estação Arqueológica de S. João de Perrelos, classificada
como Sitio de Interesse Público, permite uma abordagem diacrónica sobre a ocupação humana do
território famalicense. Há cerca de três mil anos instalou-se no cimo do monte, Castro de S.
Miguel, uma comunidade que com a chegada dos romanos terá vindo ocupar a vertente sul e
sudeste e por ai se foi mantendo, mesmo com as invasões bárbaras e árabes, originando vestígios
que marcam o desenvolvimento da nossa história.

Objetivos: Conhecer as comunidades que viveram no Concelho de Vila Nova de Famalicão;
Reconhecer a importância do património arqueológico;
Criar laços de familiaridade com os sítios e usufruí-los numa perspetiva de conhecimento e
enriquecimento pessoal;

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Nível de ensino: Alunos do 3º e 4º de escolaridade
Condições de participação: Nº mínimo de participantes 10, nº máximo 30/por visita)
Calendarização: Todo o ano, dias úteis, mediante marcação e condições climatéricas.
Local de realização: Estação Arqueológica de S. João de Perrelos
Serviço/Pessoa responsável: Arqueologia/Felisbela Leite
Contactos: E-mail: arqueologia@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 374 184 (ext. 18)|Tlm: 917 775 481



Atividade: Oficina de Escrita Romana
Descrição da atividade: Partindo de uma visita e explicação integrada sobre alguns
documentos epigráficos romanos, existentes no gabinete de arqueologia, os participantes vão
contactar com o alfabeto latino e a numeração romana concebendo uma laje alusiva à atividade.

Objetivos: Desenvolver o conceito de romanização com base no património arqueológico
concelhio.
Mostrar a importância do contributo do estudo do património arqueológico para o conhecimento
da nossa identidade;
Criar laços de familiaridade com o acervo arqueológico e usufruí-lo numa perspetiva de
conhecimento e enriquecimento pessoal;

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Nível de ensino: Alunos do 3º, 4º ano de escolaridade
Condições de participação: Nº máximo de participantes de 30 alunos por oficina
Calendarização: Outubro a maio, dias úteis, mediante marcação.
Local de realização: Gabinete de Arqueologia/Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Arqueologia/Felisbela Leite
Contactos: E-mail: arqueologia@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 374 184 (ext. 18)|Tlm: 917 775 481



Atividade: Oficina de Réplicas Arqueológicas em gesso
Descrição da atividade: Vazamento de gesso líquido em moldes (de peças arqueológicas) em
silicone, secagem, desmoldagem e pintura das peças.

Objetivos: Dar a conhecer alguns dos objetos do acervo arqueológico através da realização de
réplicas;
Criar laços de familiaridade com o acervo arqueológico e usufruí-lo numa perspetiva de
conhecimento e enriquecimento pessoal.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade
Condições de participação: Nº máximo de participantes de 30 alunos por oficina
Calendarização: Outubro a junho, dias úteis, mediante marcação.
Local de realização: Gabinete de Arqueologia/Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Arqueologia/Felisbela Leite
Contactos: E-mail: arqueologia@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 374 184 (ext. 18)|Tlm: 917 775 481



Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa
Serviço Educativo



Atividade: Dia internacional dos Museus

Descrição da atividade: Para a comemoração deste dia pretende-se que o museu esteja
aberto ao público e que sejam feitas algumas atividades com os visitantes e com alguns grupos
que o pretendam, fazendo atelier de anjos com material para reciclar, velas decorativas, dezenas
com botões e pérolas.

Objetivos: Dar a conhecer o museu e o seu acervo.
Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade
Condições de participação: Marcação prévia
Calendarização: Dia 18 de Maio de 2019
Horário: 09h30m às 17.30h
Local de realização: Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa
Serviço/Pessoa responsável: Alcina Gonçalves e Florbela Lima
Contactos: Museu de Arte Sacra – Capela da Lapa
TLF: 252320900
E-mail – museuartesacra@vilanovadefamalicao.org; rededemuseus@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Dia Internacional dos Avós

Descrição da atividade: Proporcionar um dia diferente aos avós e netos que pretendam
visitar o museu, que se encontrará aberto, como forma de comemorar este dia tão especial para
eles. Fazendo atelier de anjos com material para reciclar, velas decorativas, dezenas com botões e
pérolas

Objetivos: Dar a conhecer o museu e o seu acervo.
Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade
Condições de participação: Marcação prévia
Calendarização: Dia 25 de Julho de 2019
Horário: 09h30 às 17h30
Local de realização: Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa
Serviço/Pessoa responsável: Alcina Gonçalves e Florbela Lima
Contactos: Museu de Arte Sacra – Capela da Lapa
E-mail – museuartesacra@vilanovadefamalicao.org; rededemuseus@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252320900



Atividade: Natal
Descrição da atividade: Durante o mês de Dezembro, em comemoração do Natal iremos
fazer presépios com material reciclado, anjos com material para reciclar, velas decorativas,
dezenas com botões e pérolas.

Objetivos: Dar a conhecer o museu e o seu acervo.
Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade
Condições de participação: Marcação prévia
Calendarização: Dias de abertura normal do Museu.
Horário: Terça – feira: 10h00 às 13h00 / Quinta – feira: 14h30 às 17h00
Local de realização: Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa
Serviço/Pessoa responsável: Alcina Gonçalves e Florbela Lima
Contactos: Museu de Arte Sacra – Capela da Lapa
E-mail – museuartesacra@vilanovadefamalicao.org; rededemuseus@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252320900

Observação:
O Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa só está aberto ao público á terça – feira das 10h00 às
13h00 e á quinta – feira das 14h30 às 17h00, estes ateliers também poderão ser feitos nestes
dias, desde que sejam previamente marcados.



Museu Bernardino Machado
Serviço Educativo



Oferta educativa do Museu Bernardino Machado

O Serviço Educativo assume um papel primordial na divulgação do Museu Bernardino
Machado. Por conseguinte, foi elaborado um Plano de Atividades diversificado e dinâmico, visando
ser bastante atrativo e apelativo, de forma a suscitar o interesse da comunidade educativa em
visitar o Museu, participar nas atividades e ateliers propostos, ficando a conhecer melhor a ilustre
figura de Bernardino Machado.
Por outro lado, e tendo em conta as temáticas, as linhas orientadoras e as ideias
defendidas pelo patrono do Museu, procurou-se enquadrá-las com os conteúdos programáticos
abordados nos diversos níveis de ensino, essencialmente na disciplina de História, apresentando
propostas específicas para cada ano escolar, visto que o museu deve ir de encontro o mais
possível aos interesses do público que o visita.
Dado o leque variado de atividades, será possível visitar várias vezes o Museu sempre com
abordagens diferentes, sendo igualmente a visita guiada diferenciada e incidindo em temas
específicos, mediante a alternativa de visita escolhida.
Os períodos de férias escolares foram igualmente contemplados no Plano Educativo, com
visitas e ateliers pensados para o efeito, para que, de forma lúdica, os visitantes ampliem os seus
horizontes do conhecimento e saiam deste Museu a saber um pouco mais.
Em suma, pretende-se “dar vida” ao Museu Bernardino Machado, valorizando-o e
expectando que o Serviço Educativo sirva como “montra” do Museu para visitas futuras de
familiares e amigos daqueles que o visitaram neste contexto.



Atividade: Que Bom! Bom! Bernardino!”

Descrição da atividade: Visita guiada ao Museu Bernardino Machado; Fabrico de objetos e
símbolos identitários de Bernardino Machado, em chocolate.

Objetivos: Conhecer a Rede Municipal de Museus; Identificar ilustres liberais republicanos
famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela
figura de Bernardino Machado; Descobrir os principais símbolos identitários de Bernardino
Machado.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Máximo de 25 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: No decorrer do 1º e 2º Períodos; Interrupções letivas (Natal e Páscoa).
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00 (Duração de 120 min.).
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias
Contactos: Museu Bernardino Machado, Rua Adriano Pinto Basto, nº79, 4760-114 Vila Nova de
Famalicão; Telefone: 252377733; E-mail: museu@bernardinomachado.org;
Site: WWW.bernardinomachado.org


Atividade: “O que é isto da Genealogia?

Descrição da atividade: Visita guiada ao Museu Bernardino Machado; Elaboração da árvore
genealógica de cada participante.

Objetivos: Conhecer a Rede Municipal de Museus; Identificar ilustres liberais republicanos
famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela
figura de Bernardino Machado; Conhecer a família de Bernardino Machado; Aprender a construir
uma árvore genealógica; Identificar os elementos pertencentes à família de cada um.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Máximo de 25 alunos; Os participantes responsabilizar-se-ão por
trazer as fotografias dos seus familiares; Carece de inscrição e marcação prévias.

Calendarização: De setembro a julho
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00 (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias
Contactos: Museu Bernardino Machado; Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de
Famalicão; Telefone: 252377733
E-mail: museu@bernardinomachado.org; Site: WWW.bernardinomachado.org


Atividade: “Bernardino e a Caricatura”
Descrição da atividade: Visita guiada ao Museu Bernardino Machado; Execução de uma
atividade de expressão plástica: decoração de uma caricatura de Bernardino Machado com
materiais recicláveis.

Objetivos: Identificar ilustres liberais republicanos famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino
Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela figura de Bernardino Machado;
Reconhecer e identificar o rosto de Bernardino Machado; Trabalhar as artes plásticas; Estimular o
gosto pelas Artes Visuais.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Máximo de 25 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: De setembro a julho
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h0 (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias
Contactos: Museu Bernardino Machado; Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de
Famalicão; Telefone: 252377733
E-mail: museu@bernardinomachado.org; Site: WWW.bernardinomachado.org


Atividade: “Bernardino e o Jogo do Galo”
Descrição da atividade: Manufatura e construção de um Jogo do Galo em barro com peças
alusivas à figura de Bernardino Machado; Pintura das peças criadas em ambiente de sala de aula;

Objetivos: Conhecer a Rede Municipal de Museus; Identificar ilustres liberais republicanos
famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto
pela figura de Bernardino Machado; Conhecer os principais símbolos identitários de Bernardino
Machado; Trabalhar as artes plásticas.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Máximo de 20 alunos; Parceria com o Museu da Fundação
Castro Alves e as Escolas aderentes; Carece de inscrição e marcação prévias.

Calendarização: Interrupções letivas (1º e 2º períodos)
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00.
(Duração de 120 min.)

Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias
Contactos: Museu Bernardino Machado; Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de
Famalicão; Telefone: 252377733; E-mail: museu@bernardinomachado.org;
Site: WWW.bernardinomachado.org


Atividade: “À descoberta do Museu Bernardino Machado!”
Descrição da atividade: Visita guiada ao Museu Bernardino Machado; Realização de um
“peddy-paper” com base num livro de atividades “À descoberta do Museu Bernardino Machado”.

Objetivos: Identificar ilustres liberais republicanos famalicenses; Incutir o gosto pela figura de
Bernardino Machado; Contextualizar, interpretar e compreender as características arquitetónicas e
físicas do edifício do museu; Estimular o sentido estético; Identificar topónimos republicanos da
cidade; Assinalar e reconhecer as principais riquezas do museu Bernardino Machado.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Máximo de 30 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: Setembro a julho
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00.
(Duração de 120 min.)

Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias
Contactos: Museu Bernardino Machado; Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de
Famalicão; Telefone: 252377733; E-mail: museu@bernardinomachado.org
Site: WWW.bernardinomachado.org


Atividade: “Aula viva… no museu!”
Descrição da atividade: Utilização do espaço museológico como espaço de sala de aula;
Consolidação dos conteúdos programáticos apreendidos em contexto de sala de aula.

Objetivos: Conhecer a Rede Municipal de Museus; Identificar ilustres liberais republicanos
famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela
figura de Bernardino Machado; Promover o museu como espaço de ensino-aprendizagem; Articular
o ensino teórico a uma realidade prática; Contextualizar os conteúdos programáticos à realidade
museológica.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Máximo de 30 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: Todo o ano letivo

Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00. (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: José Leite
Contactos: Museu Bernardino Machado; Rua Adriano Pinto Basto, nº79;4760-114 Vila Nova de
Famalicão; Telefone: 252377733; E-mail: museu@bernardinomachado.org;
Site: WWW.bernardinomachado.org


Atividade: “Um cravo chamado Liberdade!”

Descrição da atividade: Leitura do livro “O Tesouro”, de Manuel António Pina; Elaboração de
um cravo.

Objetivos: Conhecer a Rede Municipal de Museus; Identificar ilustres liberais republicanos
famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela
figura de Bernardino Machado; Compreender a importância do 25 de Abril; Identificar os símbolos
de Abril; Promover os valores da Liberdade, Igualdade e Tolerância; Criar hábitos de leitura.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Condições de participação: Máximo de 25 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: Mês de abril
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00. (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias e José Leite
Contactos: Museu Bernardino Machado; Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de
Famalicão; Telefone: 252377733
E-mail: museu@bernardinomachado.org; Site: WWW.bernardinomachado.org


Atividade: “À descoberta dos Símbolos Republicanos”

Descrição da atividade: Visualização de um power-point alusivo à evolução dos principais
Símbolos Republicanos; Construção da bandeira nacional; Interpretação do significado da bandeira
nacional; Preenchimento da letra “A Portuguesa”; Manuseamento e decalque das seguintes
moedas: real; escudo; euro; Passatempo – Sopa de Letras.

Objetivos: Identificar ilustres liberais republicanos famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino
Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela figura de Bernardino Machado; Reconhecer
os Símbolos da República (bandeira nacional, hino nacional e escudo); Interpretar e valorizar o
significado dos Símbolos Republicanos.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada. Alunos do 3º e 4º ano de escolaridade.

Condições de participação: Máximo de 25 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: Todo o ano letivo
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00. (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias e José Leite
Contactos: Museu Bernardino Machado; Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de
Famalicão; Telefone: 252377733
E-mail: museu@bernardinomachado.org; Site: WWW.bernardinomachado.org


Atividade: “Bernardino Machado – Oficina de Verão”
Descrição da atividade: Visita guiada à exposição permanente do Museu. Na praceta Elzira
Dantas Machado (sita traseira do museu), execução de várias atividades: construção de um
marcador de livros, elaboração do livro de atividades, À descoberta…, puzzles, jogo descobre o

meu par e o Jogo do Galo.

Objetivos: Divulgar o Museu Bernardino Machado pela comunidade; Incutir o gosto pela figura
de Bernardino Machado.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB da rede solidária e da rede privada.
Condições de participação: Máximo de 25 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias;
Atividade condicionada às condições climatéricas.

Calendarização: Mês de julho
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias
Contactos: Museu Bernardino Machado; Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de
Famalicão; Telefone: 252377733
E-mail: museu@bernardinomachado.org; Site: WWW.bernardinomachado.org


Atividade: “Bernardino Machado – Jogos Tradicionais”

Descrição da atividade: Visita guiada à exposição permanente do Museu. Na praceta Elzira
Dantas Machado (sita traseira do museu), realização de vários jogos tradicionais.

Objetivos: Divulgar o Museu Bernardino Machado pela comunidade; Incutir o gosto pela figura
de Bernardino Machado através da dinamização de jogos tradicionais.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB da rede solidária e da rede privada.
Condições de participação: Máximo de 25 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias;
Atividade condicionada às condições climatéricas.

Calendarização: Mês de julho
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias
Contactos: Museu Bernardino Machado; Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de
Famalicão; Telefone: 252377733
E-mail: museu@bernardinomachado.org; Site: WWW.bernardinomachado.org



Museu Nacional Ferroviário de Lousado
Serviço Educativo



Oferta educativa do Museu Nacional Ferroviário - Lousado

O MNF- Lousado vem através dos Serviços Educativos dar a conhecer as variadas ofertas para o
próximo ano letivo 2017/2018. Sempre com o propósito de conquistar novos públicos oferecemos
um leque variado de atividades educativas e lúdicas abrangentes a vários públicos e de diversas
faixas etárias.
O MNF-Lousado vem oferecer propostas novas, divertidas e sempre com o intuito de despertar a
curiosidade e novas emoções ao visitar este espaço que é de todos.
À vossa espera!

Serviço Educativo do MNF-Lousado



Atividade: Visitas Guiadas

Descrição da atividade: Visita ao acervo do museu e à história do transporte ferroviário em
Portugal e no mundo.

Objetivos: Dar a conhecer de forma lúdica e divertida aos mais novos o acervo do museu e a
história dos Caminhos-de-Ferro, da mesma forma sensibiliza-los para a questão dos transportes na
história de Portugal e do mundo.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas. Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL.

Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado – Equipa do
Museu

Contactos: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email: museuferroviario@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Peddy Paper “À descoberta do Caminho-de-Ferro”
Descrição da atividade: Questionário sobre o acervo do museu e direcionado para a história
do transporte ferroviário em Portugal e no mundo. Uma proposta em que os participantes
percorrem todos os salões do Museu com o intuito de descobrir as respostas para o questionário!

Objetivos: Para os mais novos, sensibilizar para a questão dos transportes na história de
Portugal e do mundo. Para os mais velhos, dar a conhecer o acervo do museu e a história dos
Caminhos-de-Ferro de forma lúdica e divertida.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas – Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado - Sisandra
Pinto e equipa do Museu

Contactos: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email: museuferroviario@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Aulas do Museu e Quiz Game
Descrição da atividade: Parte do museu transforma-se numa sala de aulas por umas horas,
retratando no local o desenvolvimento dos Caminho-de-Ferro, a Revolução Industrial e a história
recente do nosso país. No final haverá um pequeno jogo de perguntas e respostas.

Objetivos: A Revolução Industrial abordada no âmbito dos transportes, nomeadamente, o
transporte ferroviário, a sua importância para o desenvolvimento industrial em Portugal e no
Concelho de Vila Nova de Famalicão.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas – Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL.
Calendarização: Ao longo de todo o ano a partir de 2019

Local de realização: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado / Rui Vilaça e
Pedro Costa.

Contactos: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email: museuferroviario@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Eco Atelier – Construção de um comboio reciclado
Descrição da atividade: Leva o teu comboio reciclado – protege o ambiente!
Construção de um comboio personalizado com materiais reciclados. Querem vir construir o vosso
comboio protegendo o ambiente?

Objetivos: Para os mais novos, sensibilizar para a questão dos transportes e dar a conhecer o
museu e a história dos caminhos-de-ferro de forma lúdica e divertida tendo sempre em mente a
proteção do ambiente.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 25 pessoas – Reservas efetuadas mediante
marcação prévia obrigatória no MNF-NL.

Calendarização: Ao longo de todo o ano
Local de realização: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado / Sisandra
Pinto e equipa do Museu

Contactos: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email: museuferroviario@vilanovadefamalicao.org



Atividade: TRAINCATCHER in Lousado – através de imagens

Descrição da atividade: Chegou ao Museu Nacional Ferroviário- Núcleo de Lousado. O que
será que conhece sobre o comboio? Este é um desafio que permite descobrir de forma diferente a
história da ferrovia em Portugal através da coleção MNF, percorrendo os seus diversos espaços,
recolhendo pistas, cumprindo provas, respondendo a questões e resolvendo desafios sobre as
muitas temáticas em presença. A descoberta de um autêntico tesouro nacional. Preparado para
encontrar os objetos que aparecem nas imagens?

Objetivos: Desafiar as crianças a pensarem e a descobrirem novos objetos que estão no museu
e falarem sobre eles.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas – Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL.

Calendarização: Ao longo de todo o ano a partir de 2019.
Local de realização: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado / Sisandra
Pinto e equipa do Museu

Contactos: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139; Email:museuferroviario@vilanovadefamalicao.org


Atividade: Sentir o Museu – sons, imagens, cheiros e texturas
Descrição da atividade: Abordar a temática ferroviária e alguns aspetos particulares sobre o
seu funcionamento e tarefas de quem os operava através de imagens. Convidamo-los para uma
sessão de manuseamento de vários objetos como uma pá de um fogueiro, um alicate de revisor,
bilhete, uma lanterna entre muitos outros.

Objetivos: Dar a conhecer os instrumentos de trabalho relacionados com a temática da Ferrovia
e desenvolver os diversos sentidos através desta atividade lúdica, sendo apresentadas imagens e
sons dos instrumentos de trabalho e comboios.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas – Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL.

Calendarização: Todo o ano (a partir de 2019) em data e horário a definir de acordo com as
solicitações.

Local de realização: Museu Nacional Ferroviário - Lousado.
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário-Lousado – Sisandra Pinto e equipa
do Museu

Contactos: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 13; Email:museuferroviario@vilanovadefamalicao.org


Atividade: Carruagem Cinema
Descrição da atividade: apresentação de um filme fazendo uma introdução e
contextualização do filme em exibição e dos aspetos ligados à ferrovia, viagem ou à dinâmica do
museu.

Objetivos: Abordar a temática ferroviária através da Sétima Arte, com visionamento de um
filme, e posterior troca de opiniões para sensibilizar aos transportes e seus temas transversais.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas – Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL para as datas em questão.

Calendarização: Duas projeções em que as sessões serão apresentadas pelo Dr. Vitor Ribeiro
Casa das Artes, em função da temática (Filmes escolhidos pelo Dr. Vitor Ribeiro):
Dia Internacional dos Museus (maio 2019)
Inauguração dos Caminhos de Ferro em Portugal (outubro 2019)
Filme de Manoel Oliveira – “Famalicão 1940” (todo o ano)
Filme Dr. Nuno Simões - de Manuel Guimarães (a partir de 20 Outubro)

Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado – Sisandra
Pinto e Equipa do Museu e Eng.º Vitor Ribeiro

Contactos: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139; Email: museuferroviario@vilanovadefamalicao.org


Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave
Serviço Educativo



Atividade: Tecer a Brincar
Descrição da atividade: Desenvolvimento da linguagem expressiva da criança, explorando as
diversas possibilidades de técnicas (teares de Madeira, entrançar, elaborar uma pequena peça de
tecido, etc…) bem como materiais têxteis (Lã, etc…).

Objetivos: Desenvolver as capacidades expressivas das crianças através da utilização de
diferentes materiais ligados ao têxtil, assim como técnicas diversas alargando o campo de
experiencias e domínios de outras linguagens expressivas.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Marcações via e-mail no Museu com 15 dias de antecedência,
grupos até a um máximo de 20 participantes.

Calendarização: Ao longo do ano com exceção dos meses de julho e agosto.
Local de realização: Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave
Serviço/Pessoa responsável: Rosário Alves
Contactos: Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave; TLF: 252 313 986
Internet: http://www.vilanovadefamalicao.org; http://www.museudaindustriatextil.org Facebook:
www.facebook.com/municipiodefamalica


Atividade: Estamparia 2
Descrição da atividade: dar a conhecer, através do processo de estamparia uma técnica de
impressão, permitindo que o desenho seja um elemento de criação

Objetivos: Desenvolver as capacidades expressivas das crianças através da utilização de
diferentes materiais ligados ao têxtil, assim como técnicas diversas alargando o campo de
experiencias e domínios de outras linguagens expressivas.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Marcações via e-mail no Museu com 15 dias de antecedência,
grupos até a um máximo de 20 participantes.

Calendarização: Ao longo do ano letivo com exceção do mês de agosto.
Local de realização: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
Serviço/Pessoa responsável: Rosário Alves
Contactos: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
E-mail: geral@museudaindustriatextil.org TLF: 252 313 986


Parque da Devesa
Serviço Educativo



Atividade: EAD03 Reciclagem de Papel
Descrição da atividade: Com papel velho e água
vamos fazer manualmente papel reciclado.

Objetivos: Educação ambiental. Promover a separação
e a reciclagem do papel; Valorizar os resíduos recicláveis;
Estimular o interesse pela proteção e preservação do
meio ambiente.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos
de escolas, da rede solidária e da rede privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição com marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos.

Calendarização: Ao longo ano letivo
Local de realização: Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa/ Lia Cardoso
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: EAD04 Um dia sem Plástico

Descrição da atividade: O desafio lançado é organizar
um dia sem uso de plástico ou reduzir ao máximo a utilização
deste. Deverá ocorrer um dia SP (Sem Plástico) no 1º, no 2º e
no 3º período de forma a haver uma evolução positiva na
implementação desta atividade. Deste desafio pretende
sensibilizar para o problema do uso excessivo do plástico no
nosso dia-a-dia e para tal, cada turma envolvida poderá desenvolver um cartaz alusivo ao tema
que deverá ser entregue até 23 de maio de 2018, nos Serviços Educativos do Parque da Devesa e
será exposto no Dia Mundial da Criança.

Objetivos: Educação ambiental. Sensibilizar para o uso consciencioso dos materiais; Reduzir a
utilização dos plásticos nas rotinas diárias; Promover o trabalho em grupo.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição com marcação prévia.
Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Escola
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa/ Lia Cardoso
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: EAD05 Exposição Natal Ecológico- Natal sem
Plástico

Descrição da atividade: Para assinalar a época natalícia
pretende-se reunir uma série de trabalhos elaborados por crianças e
jovens do concelho sob o tema NATAL SEM PLÁSTICO. A escolha dos
matérias e a sua confeção devem ter como base a vertente ambiental
quer pela reciclagem e/ou reutilização dos mesmos como pela
exclusão do plástico.
Desafiam-se todas as instituições a participarem, nesta exposição. Os
trabalhos devem estar devidamente identificados com indicação da
instituição e se for caso disso da respetiva turma. A exposição de
trabalhos estará patente no edifício dos Serviços Educativos do
Parque da Devesa.

Objetivos: Sensibilizar para o uso excessivo do plástico e o problema que este representa para o
meio ambiente; Promover a criatividade e fomentar atitudes menos consumistas.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição obrigatória
Calendarização: Entrega de trabalhos até 26 de novembro; a exposição estará patente de 30
de novembro a 6 de janeiro.

Local de realização: Serviços Educativos do Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa | Lia Cardoso
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: EAD06 Aves do Parque

Descrição da atividade: Destacam-se 4 espécies de aves que
habitam o Parque da Devesa e aborda-se temas como a alimentação,
a morfologia, rotinas e adaptação ao habitat.

Objetivos: Educação ambiental. Promover o interesse e o respeito pela natureza; Aproximar o
plano curricular dos níveis de ensino à realidade do Parque da Devesa.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição com marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos.

Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa/ Lia Cardoso
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: EAD07 Compostagem

Descrição

da

atividade:

compostagem

como

orgânicos

explicação

e

a

Apresentação

reciclagem
do

seu

dos

da

materiais

método

de

implementação.

Objetivos: Educação ambiental. Dar a conhecer a compostagem e método de implementação.
Promover a utilização de composto e a reciclagem orgânica.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição com marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos.

Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa/ Lia Cardoso
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: ESD2 Murmúrio das Árvores 2
Descrição da atividade: Uma árvore que tombou no Inverno
transformou-se em escultura sonora e pintou de som o Parque
da Devesa de Vila Nova de Famalicão. A escultura sonora
Metamorfose serve de base para um conjunto atividades de
escuta e expressão sonora que procura abrir portas para uma relação sensível com o que nos
rodeia: as árvores, os pássaros, as pessoas.

Objetivos: Despertar para a necessidade de escutar o mundo que nos rodeia; diferenciar
paisagens sonoras; explorar a escultura sonora Metamorfose enquanto meio de expressão musical
pessoal e coletiva; adquirir consciência da necessidade de cuidados ambientais no âmbito da
paisagem sonora.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano
Condições de participação: inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade; duração:
60 minutos (média).

Calendarização: 5ªs feiras de tarde ao longo do ano letivo às 14h00.
Local de realização: Exterior do parque da Devesa (será no interior em caso de intempérie)
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa + Companhia de Música Teatral/ Mariana
Miguel

Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: CTD1 Visita Orientada à Exposição “TEMPO ESPAÇO
& SER”
Descrição da atividade: A Exposição permanente da Casa do
Território proporciona uma viagem ao longo da História de V.N. de
Famalicão, dando a conhecer as diversas áreas que compõem o território
(cultural, ambiental, social, económica), personalidades e principais
marcos históricos. Com uma forte componente multimédia e interativa os
conteúdos surpreendem e estimulam ao conhecimento da nossa
Identidade. Uma viagem…a não perder!

Objetivos: Conhecer o território de V.N. de Famalicão; Sensibilizar
para o conhecimento da História Local; Contribuir para a reflexão; Reconhecer e valorizar o
património histórico-cultural.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: Ao longo do ano letivo (exceto à 2ª feira).
Local de realização: Casa do Território
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Inês Carvalho
Contactos: casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: CTD2: Vou à Casa…Ter uma
Aula
Descrição da atividade: De acordo com determinado
tema do currículo escolar, os professores são convidados a dar essa aula na Casa do Território,
numa abordagem inovadora, tendo como suporte a utilização dos diversos dispositivos e
conteúdos da exposição permanente (documentos, objetos, conteúdos interativos, vídeos, entre
outros); uma aula de Estudo do Meio, Geografia ou História poderá ser deslocada do seu ambiente
formal para um espaço que apela ao desenvolvimento dos sentidos, à interação e contextualização
histórica.

Objetivos: Conhecer o território de V.N. de Famalicão; Sensibilizar para o conhecimento da
História Local; Contribuir para a reflexão; Reconhecer e valorizar o património histórico-cultural.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: Ao longo do ano letivo (exceto à 2ª feira).
Local de realização: Casa do Território
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Inês Carvalho
Contactos: casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: CTD3 Apresento-vos a Minha
Freguesia
Descrição da atividade: Conheces bem a tua freguesia?
Consegues identificá-la num mapa? E descrevê-la? Temos um
grande mapa do concelho de V.N. de Famalicão, com os limites de todas as freguesias. Os alunos
são convidados a identificar a freguesia onde residem e identificar os elementos que a distingue
(um museu, um parque, um rio…), através da colocação de ”peças”.
Objetivos: Identificar Instituições, coletividades, Serviços e outros equipamentos existentes na
comunidade local e sugerir outros (as) que gostassem de ter; reconhecer e valorizar o património
histórico e cultural.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 3º e 4º ano de escolaridade
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; Uma turma por atividade; Duração:
90 minutos (exploração de maqueta 3D + atividade).
Calendarização: Ao longo do ano letivo (exceto à 2ª feira).
Local de realização: Casa do Território
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Inês Carvalho

Contactos: casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: CTD4 Oficina “A minha casa de sonho”
Descrição da atividade: Tendo como ponto de partida a
Exposição “A Minha Casa é a Tua Casa” os alunos são desafiados
a desenhar a planta da sua atual casa e da sua casa de sonho.
No final, vamos ver as diferenças. Se eu fosse arquiteto…fazia a
minha casa assim!

Objetivos: Trabalhar a percepção espacial e entendimento de que cada casa é muito especial e
particular, e reflete a forma de como as famílias interagem e vivem nos espaços.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: Ao longo do ano letivo (exceto à 2ª feira).
Local de realização: Casa do Território
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Inês Carvalho
Contactos: casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: CTD5 Somos exploradores!
Descrição da atividade: Vamos explorar e conhecer o
Património mais significativo da nossa terra. Sabes qual é a ponte
mais importante que temos? E o nome do principal Mosteiro?
Consegues identificar os principais Museus? E onde fica isto tudo?
Vamos pegar num mapa do nosso concelho e transformar-nos em
grandes exploradores!

Objetivos: Identificar o principal património cultural de V.N. de
Famalicão; reconhecer a sua importância, o seu valor históricocultural, e a necessidade da sua preservação.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de
escolas, da rede solidária e da rede privada.

Nível de ensino: Alunos do 3º ao 4º ano de escolaridade
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; Uma turma por atividade;
Duração: 90 minutos (visita breve à exposição permanente + atividade).

Calendarização: Ao longo do ano letivo (exceto à 2ª feira).
Local de realização: Casa do Território
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Inês Carvalho
Contactos: casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Proteção Civil
Serviço Educativo



Programa: “Tocas alerta – Prevenir é o primeiro passo para a
segurança”
Descrição da atividade: Esta atividade é dinamizada pelo Serviço Municipal de Proteção em
contexto de sala de aula, para um número máximo de 25 participantes. A sessão está delineada
para uma duração entre 30 a 45 minutos, em que é projetada uma curta-metragem e realizada
uma apresentação sobre o (s) tema (s) escolhido (s). No entanto, estas sessões são flexíveis,
podendo adaptadas de acordo com a vontade da entidade acolhedora. Temas abordados nas
sessões: O Serviço Municipal de Proteção Civil; Secas e ondas de calor; Vagas de frio; Incêndios
florestais; Sismos; Incêndio na escola; Evacuação de emergência na escola; O Número Europeu de
Emergência Médica.

Objetivos: Sensibilizar alunos para a proteção civil; Identificar os riscos
naturais e tecnológicos; Promover a adoção de comportamentos de prevenção
e autoproteção.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da
rede solidária e da rede privada.

Nível de ensino: Alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade
Condições de participação: Participação gratuita com marcação prévia
Calendarização: A data de realização da sessão será concertada de acordo com a proposta da
escola e com as disponibilidades do serviço.

Local de realização: Instituições educativas
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Municipal de Proteção Civil.
Contactos: TLF: 252 317 336



Saúde Alimentar e Física



Programa: Nestlé Crianças Saudáveis
Sessões Temáticas Alimentação Saudável
Descrição da atividade: Nesta sessão será fornecido um kit (constituído por um Tapete de
jogo “Da Horta ao Prato”; Um Tapete “Mesa de refeições”; Um conjunto de 60 fichas com imagens
de alimentos) para cada jardim-de-infância participante, constituído com materiais que ajudarão a
Educadora no trabalho desenvolvido sobre o tema da Alimentação e Estilos de vida saudáveis para
a sala. O programa Nestlé Crianças Saudáveis procurou com este kit criar um conjunto de
materiais abertos que permita a cada educadora explorar o tema da forma que considerar mais
adequada ao seu grupo de alunos.

Objetivos: Proporcionar o acesso a conteúdos de nutrição, não só aos consumidores atuais, mas
também aos futuros consumidores (as crianças); Desenvolver nas camadas mais jovens hábitos
saudáveis e equilibrados.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e
privada.

Condições de participação: Mediante marcação prévia; Duração aproximada de 40 minutos;
Nº mínimo de participantes 10, nº máximo 30 alunos; Cada turma deverá enviar para os Serviços
Educativos, a sua ficha de inscrição individualmente. Reserva-se aos Serviços Educativos o direito
de cancelar as atividades agendadas, no caso de incumprimento do compromisso assumido pela
instituição educativa. Caso a Instituição já tenha o Kit, por favor indicar no momento da
inscrição.



Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Nas instituições educativas
Serviço/Pessoa responsável: Divisão Educação - Carla Sousa
Contactos: E-mail: carlasousa@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956



Projeto: Heróis da Fruta
Descrição: “Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável” é um programa nacional, promovido
pela APCOI- Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, gratuito de educação para a
saúde concebido para motivar crianças a adotar e manter hábitos saudáveis, através de um
modelo pedagógico inovador desenhado para jardins-de-infância e escolas básicas do 1º ciclo.
O Município de Vila Nova de Famalicão, através dos Serviços Educativos, é Autarquia
Parceira colaborando na implementação e supervisão do projeto nos estabelecimentos de ensino
que participarem e sendo interlocutor entre os professores e a APCOI. Ao longo do ano letivo, o
projeto desenvolve-se em três etapas chave:

1ª ETAPA: MOTIVAR AS CRIANÇAS
Durante 12 semanas, as crianças ganham diariamente "Estrelas" no "Quadro de Mérito" afixado na
sala de aula, como recompensa pela ingestão de fruta. Além disso, os professores têm à sua
disposição "Guias" com centenas atividades facultativas que incluem fichas de trabalho, jogos
pedagógicos e muitos outros conteúdos divertidos para transmitir às crianças todos os passos para
se tornarem verdadeiros "Heróis da Fruta".
2ª ETAPA: MOBILIZAR OS ADULTOS
Nas semanas seguintes, a motivação é reforçada com uma competição nacional que utiliza a
música como veículo para levar as lições do projeto até casa, porque envolver os encarregados de
educação é fundamental. Por isso, partilham o que aprenderam sobre a alimentação saudável com
as suas famílias, convidando os adultos para ver, ouvir e votar no "Hino da Fruta" criado em
conjunto por todos os alunos da turma ou da escola.



3ª ETAPA: ATRIBUIR OS PRÉMIOS
No final do programa, há prémios para todos: diplomas oficiais que lhes conferem o direito de usar
o título de "Herói da Fruta" com o compromisso adicional de continuar a comer fruta todos os dias
na escola e também em casa. Além disso, os melhores "Hinos da Fruta" do ano são escolhidos
pelo Júri e recebem na sua escola a visita das mascotes do projeto com um espetáculo interativo
intitulado "A Super Festa dos Heróis da Fruta”.

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.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Calendarização: Ao longo do ano letivo
Inscrição: 01 de setembro a 11 de outubro (Visto que o Município de Famalicão é Autarquia
pardeira, a inscrição deverá ser preferencialmente feita através do e-mail
carlasousa@vilanovadefamalicao.org. Depois de fazer a inscrição, a escola receberá gratuitamente
acesso aos materiais necessários para o desenvolvimento das ações).

Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação - Carla Sousa
Contactos: E-mail: carlasousa@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956



Atividade: Sessão Temática “O clima está a mudar - A alimentação e
agricultura também!
Descrição da atividade: Juntamente com personagens dos contos de fadas mais conhecidos,
encontrar-se-ão soluções para as alterações climáticas e a fome. Através da apresentação de um
conjunto de imagens incompletas os alunos terão de trabalhar em conjunto para as completar.
Unindo esforços é possível combater as alterações climáticas, proteger o planeta e combater a
fome. (Apresentação baseada no livro de atividades da FAO para o Dia Mundial da Alimentação de
2016).

Objetivos: Consciencializar os alunos de que o Dia Mundial da Alimentação pretende alertar para
a fome e todos os fatores que a originam, e a necessidade de assegurar que todos têm acesso a
alimentos seguros e nutritivos.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada

Condições de participação: Inscrição obrigatória individual por turma.
Calendarização: Ao longo do ano letivo e inserida no âmbito do Dia Mundial da Alimentação.
Local de realização: Na instituição educativa
Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação - Carla Sousa

Contactos: E-mail: carlasousa@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956


Atividade: “Somos o que comemos” – Alimentação Sustentável

Descrição da atividade: Sessão temática com uma duração aproximada de 45 minutos
Objetivos: Demonstrar como os hábitos alimentares atuais desafiam a sustentabilidade do
planeta; Demonstrar de que forma podemos diminuir a pegada ambiental através do consumo
alimentar; Demonstrar como uma alimentação saudável é uma alimentação sustentável.

Público- Alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de Escolas, da Rede Solidária e da
Rede Privada

Nível de ensino: Alunos do 3º e 4º ano de escolaridade
Condições de participação: Inscrição obrigatória individual por turma
Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Instituição educativa
Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação - Carla Sousa
Contactos: E-mail: carlasousa@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956



Atividade: Oficina “Descodificador De Rótulos”
Descrição da atividade: Com recurso a rótulos de diversos alimentos processados, mais
comumente consumidos pelos alunos, estes irão aprender a analisar com atenção toda a
informação presente nos rótulos dos alimentos.

Objetivos: Ensinar a ler rótulos; Reconhecer as diferenças entre alimentos altamente
processados, pouco processados, processados e naturais; Reconhecer a importância da leitura de
rótulos aquando a aquisição de bens alimentares.

Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: Alunos do 2º ao 4º ano de escolaridade
Condições de participação: Inscrição obrigatória individual por turma
Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Na instituição educativa
Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação e Pelouro da Saúde Pública - Carla Sousa
e Ana Isabel Monteiro

Contactos: Email: carlasousa@vilanovadefamalicao.org | anamonteiro@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 320 956 | 252 320 900



Educação Física e Desporto
Atividade: Hidroterapia
Descrição da atividade: A Fisioterapia Aquática – Hidroterapia, refere-se à aplicação de
técnicas de fisioterapia no meio aquático, utilizando as propriedades físicas da água, sua
temperatura e os efeitos da imersão. A Hidroterapia, pode ser realizada individualmente ou em
grupo, como forma única de tratamento ou como complemento de outra modalidade terapêutica.

Objetivos: Promover ao longo de todo o ano letivo a prevenção, reabilitação e reeducação de
indivíduos com multideficiência de forma a proporcionar melhores condições de vida.

Público-alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), incluindo os alunos com
qualquer tipo e grau de deficiência/incapacidade, inscritos nos agrupamentos escolares do
concelho e que frequentem o Projeto Municipal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto
Reabilitação.

Nível de ensino: Alunos do 1º Ciclo EB

Condições de participação: Através de demonstração de interesse.

Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019

Local de realização: Complexos de Piscinas Municipais

Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres / Fisiot. Fábio Cunha

Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900


Atividade: Boccia
Descrição da atividade: O Boccia é um desporto de precisão, em que são arremessadas
bolas, seis azuis e seis vermelhas, com o objetivo de as colocar o mais perto possível de uma bola
branca chamada de “jack” ou bola alvo. É permitido o uso das mãos, dos pés ou de instrumentos
de auxílio para os praticantes com grande comprometimento nos membros superiores e inferiores.
Esta modalidade pode ser jogada de forma individual (1X1), a pares (2x2) ou por equipas (3x3).

Objetivos: Promover semanalmente a formação desportiva adaptada dos alunos portadores de
deficiência ou com necessidades educativas especiais; Fomentar a prática desportiva adaptada em
contexto escolar; Promover a participação nas quatro jornadas do campeonato concelhio de Boccia
- Liga Inclusiva 2017/2018; Promover o convívio e a inclusão social.

Público-alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), incluindo os alunos com
qualquer tipo e grau de deficiência/incapacidade, inscritos nos agrupamentos escolares do
concelho e que frequentem o Projeto Municipal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto
Adaptado.

Nível de ensino: Alunos do 1º Ciclo EB
Condições de participação: Através de demonstração de interesse.
Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019
Local de realização: Instalações de ensino e pavilhões municipais
Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres - Prof. Ricardo Sá
Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900



Atividade: Natação Adaptada
Descrição da atividade: A natação pode ser praticada por pessoas nas mais diversas
categorias de deficiência, doenças degenerativas e/ou condições crónicas. Muitas vezes a iniciação
é feita com fins recreativos ou terapêuticos surgindo a competição numa etapa um pouco mais
avançada do percurso do nadador. O meio aquático tem uma série de características únicas para
as pessoas com deficiência que ajudam na decisão pela natação: A água é um meio de redução da
dor (flutuação, calor, massagem por fluxo); Os movimentos podem ser realizados com pouca
força; Podem mover-se, geralmente, sem ajuda; A água proporciona uma agradável resistência à
mudança e ajuda no fortalecimento muscular; É um meio seguro (reduzida probabilidade de
quedas ou lesões).

Objetivos: Promover semanalmente a formação desportiva adaptada dos alunos portadores de
deficiência ou com necessidades educativas especiais; Fomentar a prática desportiva adaptada em
contexto escolar; Promover a participação nos Campeonatos Concelhios de Natação Adaptada
(Verão e Inverno) 2017/2018; Promover o convívio e a inclusão social.

Público-alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), incluindo os alunos com
qualquer tipo e grau de deficiência/incapacidade, inscritos nos agrupamentos escolares do
concelho e que frequentem o Projeto Municipal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto
Adaptado.

Nível de ensino: 1º Ciclo EB
Condições de participação: Através de demonstração de interesse.
Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019
Local de realização: Complexos de piscinas Municipais
Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres - Prof. Ricardo Sá
Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900



Atividade: Atletismo Adaptado
Descrição da atividade: O atletismo pode ser praticado por pessoas com qualquer tipo de
deficiência, devido à existência de classes de acordo com o grau de deficiência de cada praticante,
existindo provas de pista, campo, pentatlo e maratona. Esta é uma modalidade desportiva que
sofre frequentes modificações, visando possibilitar melhores condições técnicas para o
desenvolvimento desta modalidade, adequando as atividades propostas a estes fatores e
englobando alguns objetivos, nomeadamente: Estímulo à independência e autonomia; Melhoria
das condições organo-funcionais (aparelhos circulatório, respiratório, digestivo, reprodutor e
excretor); Desenvolvimento da força e da resistência muscular global; Aprimoramento da
coordenação motora global; Aumento do equilíbrio estático e dinâmico; Melhoria na realização das
atividades de vida diária.

Objetivos: Promover semanalmente a formação desportiva adaptada dos alunos portadores de
deficiência ou com necessidades educativas especiais; Fomentar a prática desportiva adaptada em
contexto escolar; Promover a participação no Campeonato Concelhio de Atletismo Adaptado
2016/2017; Promover o convívio e a inclusão social.

Público-alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), incluindo os alunos com
qualquer tipo e grau de deficiência/incapacidade, inscritos nos agrupamentos escolares do
concelho e que frequentem o Projeto Municipal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto
Adaptado.

Nível de ensino: 1º Ciclo EB
Condições de participação: Através de demonstração de interesse.
Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019
Local de realização: Complexos de piscinas Municipais
Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres - Prof. Ricardo Sá
Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900



Atividade: Férias Desportivas e Recreativas (Páscoa e Natal)

Descrição da atividade: A promoção das Férias Desportivas e Recreativas para as crianças do
1.º e 2.º ciclo tem sido uma das grandes apostas do município de Vila Nova de Famalicão. Através
desta iniciativa vários milhares de crianças têm acesso a umas férias diferentes, com um conjunto
diversificado de iniciativas, promovendo o desporto e o conhecimento, mas também o divertimento
e a partilha de experiências. É uma aposta que se mantém, mas que se vai adaptando com a
inclusão de novas atividades e aventuras.
São quatro ou cinco dias repletos de atividades desportivas, culturais, educativas e passeios, muita
brincadeira e alegria. E com as crianças a divertirem-se, de forma segura e saudável, os pais
podem trabalhar sem preocupações.

Objetivos: Proporcionar um programa organizado de caráter desportivo, educativo, cultural e
recreativo, no período de férias escolares; Implementar respostas ao nível de ocupação saudável
dos tempos livres.
Público-alvo: Alunos do 1º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada do concelho.
Nível de ensino: 1.º Ciclo EB
Condições de participação: Através de demonstração de interesse e devida inscrição.
Calendarização: Interrupções letivas da Páscoa e Natal.
Local de realização: Piscinas e pavilhões municipais; Casa das Artes e outros.
Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres / Prof. João Assis
Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org;
TLF: 252 320 900



2º e 3º CICLO ENSINO BÁSICO



Rede Municipal de Leitura Pública
Serviço Educativo
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
Biblioteca Itinerante

Coordenação | Dra. Carla Araújo
Contactos
Morada | Avenida Dr. Carlos Bacelar – Apart. 154
4761 – 925 Vila Nova de Famalicão
Telefone | 252 312 699
Sítio Web | www.bibliotecacamilocastelobranco.org
Facebook | www.facebook.com/bibliotecacamilocastelobranco/
E-mail | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org



Atividade: Dois Dedos De Conversa Com…

Descrição: Atividade de promoção do livro e da leitura que se assume como uma oportunidade
privilegiada de aproximação do público aos autores e às suas obras, familiarizando-o diretamente
com o universo do livro e da leitura.

Objetivos: Promover o gosto pelas histórias e pelo livro; Dar a conhecer autores e ilustradores e
as suas obras; Promover e possibilitar a interação direta com escritores e ilustradores.

Público-alvo: Alunos do 2º, 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização: A definir consoante disponibilidade do autor.
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco; Polos da Biblioteca de Riba de
Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Maria João Silva
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org;
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave)



Atividade: 10ª Semana Da Leitura Das Bibliotecas De Famalicão

Descrição: No âmbito da comemoração da Semana da Leitura proposta pelo Plano Nacional de
Leitura, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e as Bibliotecas Escolares de Vila Nova de
Famalicão organizam, em conjunto, um programa de atividades educativas e culturais envolvendo
um total de 36 bibliotecas públicas e escolares, espalhadas por todo o concelho de Vila Nova
Famalicão. Para festejar a Língua, a Leitura e os Livros, realizar-se-ão diversas iniciativas dirigidas
tanto à comunidade educativa como à população geral do nosso concelho.

Objetivos: Promover o livro e a leitura através de diversas atividades; Estimular nos mais jovens
o gosto pela leitura e pelo livro; Envolver a comunidade educativa e a população em geral em
torno de múltiplas atividades de leitura e escrita.

Público-alvo: Alunos do 2º, 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação ou de
entrada livre

Calendarização: 2019 | 11 a 16 de março
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos
Escolas do Concelho de Vila Nova de Famalicão

Serviço/Pessoa responsável:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Equipa do Serviço Educativo

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org; Telefone | 252 312 699


Atividade: Maratona Da Biblioteca
Descrição: De forma a comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, a Biblioteca
Municipal e os Polos de Leitura organizarão um programa de atividades dedicado ao livro e à
leitura, propondo, entre outras atividades, encontros com escritores e/ou ilustradores, horas do
conto, oficinas, ateliers, peças de teatro, entre outras.

Objetivos: Comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor; Promover o livro e a
leitura através de diversas atividades.

Público-alvo: Alunos do 2º, 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação ou de
entrada livre

Calendarização: 2019 | 23 a 28 de abril
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco; Polos da Biblioteca de Riba
de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Equipa do Serviço
Educativo

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699



Atividade: ANTENA DE INFORMAÇÃO EUROPEIA
Descrição: A Antena de Informação Europeia de Vila Nova de Famalicão, sedeada na Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco, assume-se como uma extensão do Centro de Informação Europe
Direct de Barcelos e é um serviço especialmente dedicado ao efeito multiplicador da mais variada
informação produzida pelas instituições europeias.
Considerando que a Antena de Informação Europeia de Vila Nova de Famalicão se propõe assumir
como um intermediário entre os cidadãos europeus e a União Europeia e, através desse desígnio,
chegar a um número mais alargado de cidadãos, concretiza a sua missão através da
disponibilização de um espaço próprio, na área das publicações periódicas, com documentação,
publicações e folhetos sobre políticas e programas europeus.
Para além deste espaço próprio e especializado, a Antena de Informação Europeia de Vila Nova de
Famalicão propõe-se realizar um conjunto de ações, dedicadas ao público escolar e ao público
geral, sobre as diferentes temáticas europeias.

Objetivos: Dar a conhecer a Antena de Informação Europeia, sedeada na BMCCB; Potenciar o
efeito multiplicador da União Europeia; Facilitar ao cidadão o acesso a informação europeia;
Realizar ações informativas sobre diferentes temáticas europeias.

Público-alvo: Alunos do 2º, 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização: Datas das ações a definir
Propostas

- Ações informativas
Em parceria com o Centro de Informação Europe Direct de Barcelos, e com a eventual presença de
convidados e/ou formadores, serão disponibilizadas sessões (in) formativas sobre as mais



diferentes áreas de atuação da União Europeia, como por exemplo: emprego, educação, saúde,
juventude, etc.
- Workshop “World Café”
Seguindo a metodologia e o formato de “World Café” serão dinamizadas, num ambiente
descontraído e de pequenos grupos, sessões de reflexão sobre uma determinada temática
europeia, possibilitando o maior número de interações entre os participantes, de modo a facilitar,
também, a formulação de conclusões finais sobre a temática discutida.

Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco; Polos da Biblioteca de Riba
de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Gabinete de
Gestão

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699



Atividade: Património Partilhado
Descrição: 2018 foi escolhido, por iniciativa da União Europeia, para Ano Europeu do Património
Cultural e, em sequência dessa temática, os Polos de Leitura da Biblioteca Municipal dinamizam a
iniciativa “Património Partilhado” com o objetivo de dar a conhecer e promover o património local
concelhio através de iniciativas lúdico-pedagógicas, de exploração das secções de Fundo Local das
suas bibliotecas, destinadas ao público escolar.

Objetivos: Promover o conhecimento sobre a herança cultural; Dar a conhecer o património
local material, imaterial e natural;

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições e sujeita a
inscrição.

Calendarização: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
2018 | 10 outubro
2019 | 6 fevereiro; 8 maio; 16 outubro

Horário: A definir
Local de realização: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
Serviço/Pessoa responsável: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba
de Ave); Dulce Vieira (Ribeirão); Fátima Silva (Joane); Teresa Costa (Lousado) e Aida Mota
(Pousada de Saramagos)

Contactos: Endereço eletrónico | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefones | 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993 757 (Joane); 252 492
983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos).


Atividade: Ações Educativas
Descrição: Ações educativas realizadas nos Polos de Leitura da Biblioteca Municipal que
abordam temáticas, tais como: educação rodoviária, educação ambiental, educação sexual e
outras; pretendendo sensibilizar e informar os jovens para comportamentos e atitudes cívicas
sensatas.

Objetivo: Dar a conhecer a biblioteca como espaço de informação e educação.
Público-alvo: Alunos do 2º, 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições e sujeita a
inscrição.

Calendarização: Datas a definir
Horário: A definir
Local de realização: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
Serviço/Pessoa responsável: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba
de Ave); Dulce Vieira (Ribeirão); Fátima Silva (Joane); Teresa Costa (Lousado); Aida Mota
(Pousada de Saramagos).

Contactos: Endereço eletrónico | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefones | 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993 757 (Joane); 252 492
983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos).



Casa das Artes
Serviço Educativo



Atividade: Visita Guiada à Casa das Artes – “Por Detrás da Cortina”

Descrição da atividade: As visitas guiadas são uma oportunidade para conhecer espaços e
equipamentos, camarins, zonas técnicas, de placo, arquivos menos acessíveis aos públicos da Casa
das Artes. Fruir das exposições patentes no Foyer da Casa das Artes. Ocasião para ouvir ou
recordar alguns episódios, acontecimentos mais marcantes desde a sua inauguração, em 2001.

Objetivos: A visita guiada “Por Detrás da cortina” têm como objetivo maior a divulgação da Casa
das Artes, permitindo o acesso a zonas, habitualmente, restritas ao público, experimentação de
equipamentos técnicos e partilha de episódios que foram sucedendo ao longo de 17 anos de
atividade, ou seja, curiosidades sobre artistas e espetáculos. A visita contempla, também, a fruição
das exposições patentes no foyer da Casa das Artes, bem como uma breve explicação da mesma.

Público-alvo: Grupos de Teatro Escolar; Grupos Escolares (a partir do 2º CEB); Grupos de
Teatro Amador.

Nível de ensino: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Condições de participação: Número máximo de vinte e cinco elementos, no caso de serem
menores, devem estar devidamente acompanhados por adultos.

Calendarização: Mediante marcação prévia, ao longo do ano letivo.
Local de realização: Casa das Artes
Serviço/Pessoa responsável: Serviços Educativos da Casa das Artes – Daniela Santos
Contactos: E-mail: bilheteira.casadasartes@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 371 297 / 8



Atividade: Oficina de Desenho – “ In descoberta de Ângelo Sousa”

Descrição da atividade: Vamos levar os mais pequenos a conhecer um pouco da Vida e Obra
do grande Artista plástico Português Ângelo Sousa.

Objetivos: A oficina de desenho “In descoberta de Ângelo Sousa” tem como pretensão maior
estimular as crianças para as artes plásticas, nomeadamente, a obra do artista plástico Ângelo
Sousa. Através da observação de alguns trabalhos de Ângelo Sousa, por exemplo “As fitas
festivas” obra que enriquece a Casa das Artes e após uma breve abordagem da vida e obra do
artista as crianças serão convidadas a criar o seu próprio desenho realizado a partir de uma
imagem de uma obra do artista.

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: Do 5º e 6º ano de escolaridade.
Condições de participação: Número máximo vinte elementos.
Calendarização: Com marcação prévia, ao longo de todo ano.
Local de realização: Casa das Artes
Serviço/Pessoa responsável: Serviços Educativos da Casa das Artes – Daniela Santos
Contactos: E-mail: bilheteira.casadasartes@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 371 297 / 8



Casa de Camilo
Serviço Educativo

Coordenador: José Manuel Oliveira
Responsável: Elzira Queiroga
Morada: Avenida de S. Miguel, 758 I 4770-631 São Miguel de Seide
Telefone: 252 309 750
Email geral@camilocastelobranco.org
Serviço Educativo http://servicoeducativocasadecamilo.wordpress.com



Oferta educativa da Casa de Camilo

O Serviço Educativo da Casa de Camilo apresenta para o ano letivo 2018/2019 um diversificado
conjunto de atividades composto por visitas orientadas, ateliês educativos, oficinas lúdicas, leituras
encenadas, roteiros literários, percursos pedestres e apresentação de documentários. As propostas
apresentadas cumprem o objetivo de dinamizar e estreitar as relações com os diferentes públicosalvo de uma maneira sistemática e regular, promovendo-se o melhor conhecimento do escritor
Camilo Castelo Branco, das suas obras e das suas vivências, bem como a divulgação da Casa de
Camilo enquanto instituição museológica.
Além do programa educativo dirigido a todos os níveis escolares, desde o pré-escolar ao ensino
secundário, e a todos os públicos que se interessem pela temática camiliana, a Casa de Camilo
disponibiliza gratuitamente várias exposições itinerantes que se encontram sob consulta no
seguinte endereço:
https://emprestimoexposicoescasadecamilo.wordpress.com/ver-a-disponibilidade-calendario-dosemprestimos/
Informações úteis:
- Todas as atividades são gratuitas e com marcação obrigatória, devendo ser efetuadas para
geral@camilocastelobranco.org
- Todas as marcações devem ser confirmadas pelo Serviço Educativo.

Para mais informações contacte-nos através do e-mail: geral@camilocastelobranco.org ou pelo
telefone: 252 309 750.



Atividade: Teatro de Marionetas “Maria Moisés”

Descrição da atividade: Em complemento ao estudo da novela nos curricula escolares,
apresenta-se uma adaptação da novela “Maria Moisés”, de Camilo Castelo Branco, em teatro de
marionetas.

Público-alvo: Alunos do 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da rede
privada.

Nível de ensino: 9º ano de escolaridade.
Duração: 45 minutos
Calendarização: Ao longo do ano letivo
Técnicos responsáveis: Carla Costa, Elzira Queiroga, Marco Torrinha, Reinaldo Ferreira e
Susana Freitas.


Atividade: Trilho da Cangosta do Estevão

Descrição da atividade: Passeio por um caminho público, por entre a natureza e o rio Pele,
desde a freguesia de Landim até Seide S. Miguel, durante o qual se dá a conhecer e se fazem
reviver histórias oitocentistas. A caminhada é acompanhada por um elemento do serviço
educativo que fará intervenções ao longo da caminhada.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Duração: 2h00
Calendarização: Ao longo do ano letivo e férias escolares.
Outras informações: Caminhada condicionada às condições climatéricas. Não se realiza à 2ª
feira. Aconselha-se o uso de sapatilhas e boné

Técnico responsável: Reinaldo Ferreira


Atividade: Peddy paper Descobrir Camilo
Descrição da atividade: A atividade tem por objetivo realizar um percurso pedestre, no qual
se exploram os locais ligados às vivências de Camilo na freguesia de São Miguel de Seide, dandose conhecimento do escritor Camilo Castelo Branco, da sua residência e dos locais circunvizinhos,
de uma forma lúdica.

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas. (máx. 30 elementos)
Local de partida: Centro de Estudos; Chegada: Centro de Estudos
Locais de passagem: Centro de Estudos; Junta de Freguesia de São Miguel de Seide; Igreja
de São Miguel de Seide; Casa de Camilo – Museu; Casa de Camilo – Centro de Estudos. (Num raio
de 50 metros do Centro de Estudos)

Duração: 2h00.
Calendarização: Ao longo do ano letivo e férias escolares.
Outras informações: Cada participante deverá trazer uma esferográfica.
Técnicos responsáveis: Equipa do serviço educativo


Atividade: Visitas orientadas à Casa de Camilo - Museu

Descrição da atividade: As visitas realizadas à Casa de Camilo – Museu são sempre
efetuadas na companhia de um profissional da instituição. Valorizamos, deste modo, as relações
pessoais com os visitantes da Casa de Camilo, entendendo-as como um dos veículos prioritários
de transmissão dos conteúdos de teor camiliano.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Duração: 1h00
Técnicos responsáveis: Reinaldo Ferreira; Cândida Faria; Mariana Jacob e Ricardo Carneiro



Atividade: Visitas orientadas à Casa de Camilo – Centro de Estudos

Descrição da atividade: É dada uma explicação sobre a globalidade do projeto de intervenção
da autoria do Arquiteto Siza vieira, ao nível do edifício e dos arranjos exteriores, sobre as
diferentes divisões do edifício e respetivas funcionalidades.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Duração: 1h00
Técnico responsável: Equipa do Serviço Educativo



Casa Museu Soledade Malvar
Serviço Educativo

Morada: Avenida 25 de Abril, n.º 104 | 4760 – 101 Vila Nova de Famalicão
Telefone: 252 318 091
Serviço Educativo: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org
Geral: soledademalvar@vilanovadefamalicao.org



Oferta educativa da Casa Museu Soledade Malvar

A Casa Museu Soledade Malvar tem como missão assumir um papel dinamizador perante o
interesse dos seus visitantes, promovendo através das visitas guiadas bem como das atividades do
Serviço Educativo.
Neste sentido, pretende-se que este ano de 2019 seja a confirmação do crescimento e
consolidação das atividades até já desenvolvidas.
O nosso desafio será garantir que os nossos visitantes se identifiquem na participação das diversas
atividades que ao longo do ano iremos apresentar.



Atividade: Visitas à Casa Museu

Descrição da atividade: Visitas guiadas à Casa Museu Soledade Malvar

Objetivos: Dar a conhecer o museu e quem foi Soledade Malvar.
Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Oficina de Baús

Descrição da atividade: Aproveitando os baús existentes na coleção da Casa Museu, os
participantes são convidados a criar um baú.

Objetivos: Estimular e desenvolver a imaginação e a criatividade através das artes.
Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal e Isolina Sousa
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Oficina de Joias

Descrição da atividade: A partir das joias existentes na coleção da Casa Museu, os
participantes são convidados a realizar uma joia.

Objetivos: Estimular e desenvolver a imaginação e a criatividade através das artes.
Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal e Isolina Sousa
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Oficina de Flores

Descrição da atividade: Através da reutilização de diversos materiais, os participantes são
convidados a realizar uma flor.

Objetivos: Sensibilizar os participantes para a utilização de materiais recicláveis, estimulando-os
a desenvolver a imaginação e a criatividade através das artes.

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal e Isolina Sousa
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Oficina de Desenho e Pintura

Descrição da atividade: Após uma breve introdução sobre o que é o desenho e a pintura os
participantes são convidados a realizarem um trabalho livre ou de representação.

Objetivos: Incentivar e estimular a perceção visual e a criatividade para o desenho e pintura.
Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Alzira Vidal e Isolina Sousa
TLF: 252 318 091
Serviço Educativo: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Mesa posta
Descrição da atividade: Postura, etiqueta e gentileza são palavras-chave para gerir o
comportamento social em diversas situações e ambientes sociais. Saber comportar-se à mesa é
mais do que saber um conjunto de regras. Através da apresentação de uma mesa posta, irão ser
explicadas algumas regras.

Objetivos: Sensibilizar os participantes para a ordem dos objetos, a origem e importância da
etiqueta; A mesa de refeição e a utilização de utensílios; Manuseio de talheres.

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a instituições, com inscrição
obrigatória.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Casa Museu Soledade Malvar
Serviço/Pessoa responsável: Museu Soledade Malvar
TLF: 252 318 091
Email: soledademalvarse@vilanovadefamalicao.org



Gabinete de Arqueologia
Serviço Educativo



Atividade: Acompanhamento de visita à Estação Arqueológica de
Perrelos

Descrição da atividade: A visita à Estação Arqueológica de S. João de Perrelos, classificada
como Sitio de Interesse Público, permite uma abordagem diacrónica sobre a ocupação humana do
território famalicense. Há cerca de três mil anos instalou-se no cimo do monte, Castro de S.
Miguel, uma comunidade que com a chegada dos romanos terá vindo ocupar a vertente sul e
sudeste e por ai se foi mantendo, mesmo com as invasões bárbaras e árabes, originando vestígios
que marcam o desenvolvimento da nossa história.

Objetivos: Conhecer as comunidades que viveram no Concelho de Vila Nova de Famalicão;
Reconhecer a importância do património arqueológico;
Criar laços de familiaridade com os sítios e usufruí-los numa perspetiva de conhecimento e
enriquecimento pessoal.

Público-alvo: Alunos do 2 e 3º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: Alunos do 5º e 7º ano de escolaridade
Condições de participação: Nº mínimo de participantes 10, nº máximo 30/por visita)
Calendarização: Todo o ano, dias úteis, mediante marcação e condições climatéricas.
Local de realização: Estação Arqueológica de S. João de Perrelos
Serviço/Pessoa responsável: Arqueologia/Felisbela Leite
Contactos: E-mail: arqueologia@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 374 184 (ext. 18)|Tlm: 917 775 481



Atividade: Palestras temáticas sobre os vestígios arqueológicos do
concelho
- Como se descobrem os vestígios arqueológicos?
- As comunidades agro-pastoris no concelho de Vila Nova de Famalicão.
- Os castros.
- Os castros e a romanização.
- A presença romana no concelho de Vila Nova de Famalicão.
- Os vestígios arqueológicos da idade média no concelho.

Descrição da atividade: Palestras que abordam a temática escolhida numa perspetiva global,
utilizando a realidade dos vestígios arqueológicos famalicenses como exemplo. Permitem a
visualização e, pontualmente, o manuseamento de materiais arqueológicos relacionados com a
temática.

Objetivos: Explicar a vida dos primeiros povos que habitaram; Dar a conhecer as comunidades
que viveram no Concelho de Vila Nova de Famalicão; Reconhecer a importância do património
arqueológico;

Público-alvo: Alunos do 2 e 3º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: Alunos do 5º e 7º ano de escolaridade
Calendarização: Dias úteis, mediante marcação.
Local de realização: Ao critério da entidade requisitante.
Serviço/Pessoa responsável: Arqueologia/Felisbela Leite
Contactos: E-mail: arqueologia@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 374 184 (ext. 18)|Tlm: 917 775 481



Atividade: Oficina de Réplicas Arqueológicas em gesso
Descrição da atividade: Vazamento de gesso líquido em moldes (de peças arqueológicas) em
silicone, secagem, desmoldagem e pintura das peças.

Objetivos: Dar a conhecer alguns dos objetos do acervo arqueológico através da realização de
réplicas. Criar laços de familiaridade com o acervo arqueológico e usufruí-lo numa perspetiva de
conhecimento e enriquecimento pessoal.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade
Condições de participação: (nº máximo 30/oficina)
Calendarização: Outubro a junho, dias úteis, mediante marcação.
Local de realização: Gabinete de Arqueologia/Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Arqueologia/Felisbela Leite
Contactos: E-mail: arqueologia@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 374 184 (ext. 18)|Tlm: 917 775 481



Atividade: Oficinas do Pão

Descrição da atividade: O pão tido como a base da alimentação humana, nem sempre se fez
da mesma forma, ou utilizou a mesma matéria-prima. Nesta atividade poderá escolher fazer a
oficina do pão de bolota, ou a do pão de milho-miúdo e aprofundar conhecimentos sobre os povos
que os faziam.

Objetivos: Utilizar técnicas e métodos correspondentes ao período cronológico escolhido
aprofundando o conhecimento sobre a comunidade.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo do EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: 5º, 6º, 7º, 8º ano de escolaridade.
Condições de participação: (Nº mínimo de participantes 10, nº máximo 30 – por oficina)
Calendarização: Mediante marcação.
Local de realização: Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Gabinete de Arqueologia- Serviço educativo
Contactos: TLF: 252 374 184 (ext. 18)|Tlm: 917 775 481
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org



Museu Bernardino Machado
Serviço Educativo



Oferta educativa do Museu Bernardino Machado

O Serviço Educativo assume um papel primordial na divulgação do Museu Bernardino
Machado. Por conseguinte, foi elaborado um Plano de Atividades diversificado e dinâmico, visando
ser bastante atrativo e apelativo, de forma a suscitar o interesse da comunidade educativa em
visitar o Museu, participar nas atividades e ateliers propostos, ficando a conhecer melhor a ilustre
figura de Bernardino Machado.
Por outro lado, e tendo em conta as temáticas, as linhas orientadoras e as ideias
defendidas pelo patrono do Museu, procurou-se enquadrá-las com os conteúdos programáticos
abordados nos diversos níveis de ensino, essencialmente na disciplina de História, apresentando
propostas específicas para cada ano escolar, visto que o museu deve ir de encontro o mais
possível aos interesses do público que o visita.
Dado o leque variado de atividades, será possível visitar várias vezes o Museu sempre com
abordagens diferentes, sendo igualmente a visita guiada diferenciada e incidindo em temas
específicos, mediante a alternativa de visita escolhida.
Os períodos de férias escolares foram igualmente contemplados no Plano Educativo, com
visitas e ateliers pensados para o efeito, para que, de forma lúdica, os visitantes ampliem os seus
horizontes do conhecimento e saiam deste Museu a saber um pouco mais.
Em suma, pretende-se “dar vida” ao Museu Bernardino Machado, valorizando-o e
expectando que o Serviço Educativo sirva como “montra” do Museu para visitas futuras de
familiares e amigos daqueles que o visitaram neste contexto.



Atividade: “À descoberta dos símbolos republicanos”
Descrição da atividade: No decorrer desta atividade serão realizadas as seguintes ações:
Visita guiada ao Museu Bernardino Machado; Visualização de um power point alusivo à
evolução dos principais símbolos republicanos; Construção da bandeira nacional; Interpretação
do significado da bandeira nacional; Preenchimento da letra “A Portuguesa”; Manuseamento e
decalque das seguintes moedas: real, escudo e euro; Exercício de correspondência acerca dos
Presidentes da República deste período; Passatempo – Sopa de Letras.

Objetivos: Identificar ilustres liberais republicanos famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino
Machado pela comunidade local; Incutir o gosto pela figura de Bernardino Machado; Reconhecer
os símbolos da república (bandeira nacional, hino nacional e escudo); Interpretar e valorizar o
significado dos símbolos republicanos; Compreender as vitórias e as derrotas do período da 1ª
República; Identificar o nome dos Presidentes da República entre 1910-1926;

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.

Nível de ensino: Alunos do 6º ano de escolaridade de História e Geografia de Portugal.
Articulação com o programa curricular ao tema, “A queda da Monarquia e a 1ª República” e



Subtemas: - A ação militar no 5 de Outubro e a queda da monarquia; - A 1ª República; - O Golpe
Militar de 28 de Maio.

Condições de participação: Máximo de 25 participantes; Duração de 120 min.; Carece de
inscrição e marcação prévia.

Calendarização: Todo o ano letivo, preferencialmente no 2º Período (altura em que é
lecionada esta temática).

Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00. (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: José Leite
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº 79
4760-114 Vila Nova de Famalicão
E-mail: museu@bernardinomachado.org
Telefone: 252 377 733



Atividade: “Os anos da Ditadura”

Descrição da atividade: Visita guiada ao Museu Bernardino Machado; Passatempo- Palavras
cruzadas; Passatempo – Sopa de Letras; Exercício prático acerca do golpe militar de 28 de maio de
1926; Exercício de correspondência acerca dos valores e suportes do Estado Novo.

Objetivos: Identificar ilustres liberais republicanos famalicenses; Divulgar o museu Bernardino
Machado pela comunidade local; Incutir o gosto pela figura de Bernardino Machado; Compreender
as fragilidades da 1ª República; Perceber o significado do 28 de Maio de 1926; Conhecer os
principais valores do Salazarismo; Identificar os mecanismos de repressão utilizados por Salazar;
Consolidar os conhecimentos adquiridos.

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.

Nível de ensino: Alunos do 6º ano de escolaridade de História e Geografia de Portugal.
articulação curricular com o tema “Os anos da Ditadura” e Subtemas: - Golpe Militar de 28 de
Maio; - Salazar e o Estado Novo.

Condições de participação: Máximo de 25 pessoas; Duração de 120 min.; Carece de
inscrição e marcação prévia.



Calendarização: Todo o ano letivo, preferencialmente no 2º Período (altura em que é
lecionada esta temática).

Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00. (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: José Leite
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº79
4760-114 Vila Nova de Famalicão
E-mail: museu@bernardinomachado.org
Telefone: 252 377 733



Atividade: “Da 1ª república à ditadura Salazarista”
Descrição da atividade: Visita guiada ao Museu Bernardino Machado; Visualização de um
vídeo-síntese relativo a este período; Passatempo “Quiz ” – Questionário prático e bastante
completo ao nível da consolidação dos conhecimentos; Os vencedores (ter todos as respostas
certas) do passatempo “Quiz ” serão premiados com um maço “Só a liberdade é paz”, de
Bernardino Machado, que contém 20 frases ou pensamentos deste estadista republicano.

Objetivos: Identificar ilustres liberais republicanos famalicenses; Incutir o gosto pela figura de
Bernardino Machado; Explicar os motivos que levaram à queda da monarquia; Compreender as
fragilidades da 1ª República; Contextualizar a entrada de Portugal na 1ª Grande Guerra; Perceber
o significado do 28 de Maio de 1926; Conhecer os principais valores do Salazarismo; Identificar os
mecanismos de repressão utilizados por Salazar; Enumerar as características principais do
Salazarismo; Consolidar os conhecimentos adquiridos.

Público-alvo: Alunos do 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: Alunos do 9º ano de escolaridade de História. Articulação curricular ao tema
“Portugal: da 1ª República à ditadura militar/ Entre a ditadura e a democracia” e Subtemas: - Crise
e Queda da Monarquia; - A Primeira República; - Portugal: a Ditadura Salazarista.



Condições de participação: Máximo de 25 participantes; Carece de inscrição e marcação
prévias.

Calendarização: Ao longo do 1º e 2º período
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00 (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: José Leite
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº79
4760-114 Vila Nova de Famalicão
E-mail: museu@bernardinomachado.org
Telefone: 252 377 733



Atividade: “Vamos a votos… no museu!”

Descrição da atividade: Visita guiada ao Museu Bernardino Machado; Leitura e discussão de
excertos do livro “Vamos a Votos”, de José Jorge Letria (sugestão de preparação prévia em
contexto de sala de aula);Debate; Simulação de um ato eleitoral.

Objetivos: Identificar ilustres liberais republicanos famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino
Machado pela comunidade escolar; Consciencializar para a importância do voto; Valorizar a
cidadania ativa, responsável e participativa; Desenvolver a capacidade de argumentação e o
espírito crítico.

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Máximo de 25 alunos; Preparação prévia dos alunos em sala de
aula; Carece de inscrição e marcação prévias.

Calendarização: Ao longo do ano letivo
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00 (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de Famalicão
E-mail: museu@bernardinomachado.org; Telefone: 252 377 733


Atividade: “À descoberta do Museu Bernardino Machado!”

Descrição da atividade: Visita guiada ao Museu Bernardino Machado; Realização de um
“peddy-paper” com base num livro de atividades “À descoberta do Museu Bernardino Machado”.

Objetivos: Identificar ilustres liberais republicanos famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino
Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela figura de Bernardino Machado;
Contextualizar, interpretar e compreender as características arquitetónicas e físicas do edifício do
museu; Estimular o sentido estético; Identificar topónimos republicanos da cidade; Assinalar e
reconhecer as principais riquezas do museu Bernardino Machado.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Máximo de 30 participantes; Carece de inscrição e marcação
prévias.

Calendarização: De setembro a julho
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00 (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de Famalicão
E-mail: museu@bernardinomachado.org; Telefone: 252 377 733


Atividade: “Aula viva… no museu!”
Descrição da atividade: Utilização do espaço museológico como espaço de sala de aula;
Consolidação dos conteúdos programáticos apreendidos em contexto de sala de aula.

Objetivos: Identificar ilustres liberais republicanos famalicenses; Incutir o gosto pela figura de
Bernardino Machado; Promover o museu como espaço de ensino-aprendizagem; Articular o ensino
teórico a uma realidade prática; Contextualizar os conteúdos programáticos à realidade
museológica.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Máximo de 30 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: Ao longo do ano letivo

Horário: Segundas das 14h às 17h00; Terças e quartas das 10h às 12h e das 14h às 17h00
(Duração de 120 min.)

Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: José Leite
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de Famalicão
E-mail: museu@bernardinomachado.org; Telefone: 252 377 733


Atividade: “Um cravo chamado Liberdade!”
Descrição da atividade: Leitura do livro “O Tesouro”, de Manuel António Pina e após a leitura
do livro os participantes elaborarão de um cravo.

Objetivos: Identificar ilustres liberais republicanos famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino
Machado pela comunidade escolar; Compreender a importância do 25 de Abril; Identificar os
símbolos de Abril; Promover os valores da Liberdade, Igualdade e Tolerância; Criar hábitos de
leitura.

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Máximo de 25 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: No mês de abril
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00 (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Isabel Dias e José Leite
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de Famalicão
E-mail: museu@bernardinomachado.org
Telefone: 252 377 733


Museu Nacional Ferroviário de Lousado
Serviço Educativo



Oferta educativa do Museu Nacional Ferroviário - Lousado

O MNF- Lousado vem através dos Serviços Educativos dar a conhecer as variadas ofertas para o
próximo ano letivo 2017/2018. Sempre com o propósito de conquistar novos públicos oferecemos
um leque variado de atividades educativas e lúdicas abrangentes a vários públicos e de diversas
faixas etárias.
O MNF-Lousado vem oferecer propostas novas, divertidas e sempre com o intuito de despertar a
curiosidade e novas emoções ao visitar este espaço que é de todos.
À vossa espera!

Serviço Educativo do MNF-Lousado



Atividade: Visitas Guiadas

Descrição da atividade: Visita ao acervo do museu e à história do transporte ferroviário em
Portugal e no mundo.

Objetivos: Dar a conhecer de forma lúdica e divertida aos mais novos o acervo do museu e a
história dos Caminhos-de-Ferro, da mesma forma sensibiliza-los para a questão dos transportes na
história de Portugal e do mundo.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas. Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL.

Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado – Equipa do
Museu

Contactos:
Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email: museuferroviario@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Peddy Paper “À descoberta do Caminho-de-Ferro”
Descrição da atividade: Questionário sobre o acervo do museu e direcionado para a história
do transporte ferroviário em Portugal e no mundo. Uma proposta em que os participantes
percorrem todos os salões do Museu com o intuito de descobrir as respostas para o questionário!

Objetivos: Para os mais novos, sensibilizar para a questão dos transportes na história de
Portugal e do mundo. Para os mais velhos, dar a conhecer o acervo do museu e a história dos
Caminhos-de-Ferro de forma lúdica e divertida.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas – Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL.

Calendarização: Ao longo do ano
Local de realização: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado - Sisandra
Pinto e equipa do Museu

Contactos:
Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email: museuferroviario@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Aulas do Museu e Quiz Game
Descrição da atividade: Parte do museu transforma-se numa sala de aulas por umas horas,
retratando no local o desenvolvimento dos Caminho-de-Ferro, a Revolução Industrial e a história
recente do nosso país. No final haverá um pequeno jogo de perguntas e respostas.

Objetivos: A Revolução Industrial abordada no âmbito dos transportes, nomeadamente, o
transporte ferroviário, a sua importância para o desenvolvimento industrial em Portugal e no
Concelho de Vila Nova de Famalicão.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas – Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL.
Calendarização: Ao longo de todo o ano a partir de 2019

Local de realização: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado / Rui Vilaça e
Pedro Costa.

Contactos:
Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email: museuferroviario@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Eco Atelier – Construção de um comboio reciclado
Descrição da atividade: Leva o teu comboio reciclado – protege o ambiente!
Construção de um comboio personalizado com materiais reciclados. Querem vir construir o vosso
comboio protegendo o ambiente?

Objetivos: Para os mais novos, sensibilizar para a questão dos transportes e dar a conhecer o
museu e a história dos caminhos-de-ferro de forma lúdica e divertida tendo sempre em mente a
proteção do ambiente.

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: Alunos do 5º e 6º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 25 pessoas – Reservas efetuadas mediante
marcação prévia obrigatória no MNF-NL.

Calendarização: Ao longo de todo o ano
Local de realização: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado / Sisandra
Pinto e equipa do Museu

Contactos:
Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email: museuferroviario@vilanovadefamalicao.org



Atividade: TRAINCATCHER in Lousado – através de imagens

Descrição da atividade: Chegou ao Museu Nacional Ferroviário- Núcleo de Lousado. O que
será que conhece sobre o comboio? Este é um desafio que permite descobrir de forma diferente a
história da ferrovia em Portugal através da coleção MNF, percorrendo os seus diversos espaços,
recolhendo pistas, cumprindo provas, respondendo a questões e resolvendo desafios sobre as
muitas temáticas em presença. A descoberta de um autêntico tesouro nacional. Preparado para
encontrar os objetos que aparecem nas imagens?

Objetivos: Desafiar as crianças a pensarem e a descobrirem novos objetos que estão no museu
e falarem sobre eles.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas – Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL.

Calendarização: Ao longo de todo o ano a partir de 2019.
Local de realização: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado / Sisandra
Pinto e equipa do Museu

Contactos: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email:museuferroviario@vilanovadefamalicao.org


Atividade: Sentir o Museu – sons, imagens, cheiros e texturas
Descrição da atividade: Abordar a temática ferroviária e alguns aspetos particulares sobre o
seu funcionamento e tarefas de quem os operava através de imagens. Convidamo-los para uma
sessão de manuseamento de vários objetos como uma pá de um fogueiro, um alicate de revisor,
bilhete, uma lanterna entre muitos outros.

Objetivos: Dar a conhecer os instrumentos de trabalho relacionados com a temática da Ferrovia
e desenvolver os diversos sentidos através desta atividade lúdica, sendo apresentadas imagens e
sons dos instrumentos de trabalho e comboios.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da rede solidária e da
rede privada.

Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas – Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL.

Calendarização: Todo o ano (a partir de 2019) em data e horário a definir de acordo com as
solicitações.

Local de realização: Museu Nacional Ferroviário - Lousado.
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário-Lousado – Sisandra Pinto e equipa
do Museu

Contactos: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email:museuferroviario@vilanovadefamalicao.org


Atividade: Carruagem Cinema
Descrição da atividade: apresentação de um filme fazendo uma introdução e
contextualização do filme em exibição e dos aspetos ligados à ferrovia, viagem ou à dinâmica do
museu. (Atividade desenvolvida em parceria com a Casa das Artes)

Objetivos: Abordar a temática ferroviária através da Sétima Arte, com visionamento de um
filme, e posterior troca de opiniões para sensibilizar aos transportes e seus temas transversais.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas – Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL para as datas em questão.

Calendarização: Duas projeções em que as sessões serão apresentadas pelo Dr. Vitor Ribeiro
Casa das Artes, em função da temática (Filmes escolhidos pelo Dr. Vitor Ribeiro):
Dia Internacional dos Museus (maio 2019)
Inauguração dos Caminhos-de-ferro em Portugal (outubro 2019)
Filme de Manoel Oliveira – “Famalicão 1940” (todo o ano)
Filme Dr. Nuno Simões - de Manuel Guimarães (a partir de 20 Outubro)

Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado – Sisandra
Pinto; Equipa do Museu e Eng.º Vitor Ribeiro

Contactos: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email: museuferroviario@vilanovadefamalicao.org


Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave
Serviço Educativo



Atividade: Aulas no Museu
Descrição da atividade / Objetivos: Transformando o museu numa sala de aulas, a
Revolução Industrial explicada na vertente da Indústria Têxtil em Vila Nova de Famalicão através
de fatos complementares aos conteúdos programáticos.
Nota: Estas sessões podem ser articuladas em conjunto com o núcleo Ferroviário de Lousado.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Reservas via e-mail no Museu com 15 dias de antecedência,
máximo de uma turma por sessão.
Calendarização: Ao longo do ano, exceto nos meses de julho e agosto.

Local de realização: Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave
Pessoa responsável: Marco Marlier
Contactos: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
E-mail: geral@museudaindustriatextil.org; TLF: 252 313 986


Atividade: Oficina de Estamparia
Descrição da atividade: Dar a conhecer, através do processo de estamparia com molde, um
das técnicas de impressão aplicadas ao sector têxtil estabelecendo a ponte com os processos
industriais atuais (t-shirts, etc…).

Objetivos: Desenvolver as capacidades expressivas das crianças através da utilização de
diferentes materiais ligados ao têxtil, assim como técnicas diversas alargando o campo de
experiencias e domínios de outras linguagens expressivas.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Reservas via e-mail no Museu com 15 dias de antecedência,
grupos até a um máximo de 20 participantes

Calendarização: Ao longo do ano letivo com exceção do mês de agosto
Local de realização: Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave
Pessoa responsável: Rosário Alves
Contactos: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
E-mail: geral@museudaindustriatextil.org; TLF: 252 313 986


Atividade: Fiar e Tecer com a Matemática
Descrição da atividade: Abordagem da matemática recorrendo ao acervo de máquinas
têxteis, representativas de várias épocas e dos diferentes processos da produção existentes no
museu.

Objetivos: Exploração do museu, de uma forma lúdica, através de um conjunto de desafios
matemáticos, adequados a cada grau de ensino.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Reservas via e-mail no Museu com 15 dias de antecedência,
grupos até a um máximo de 25 participantes

Calendarização: Ao longo do ano letivo com exceção dos meses de julho e agosto
Local de realização: Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave
Serviço/Pessoa responsável: Equipa de serviço educativo
Contactos: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
E-mail: geral@museudaindustriatextil.org; TLF: 252 313 986


Atividade: As Maias
Descrição da atividade: Para dar expressão a uma tradição Minhota, o Museu da Indústria
Têxtil desenvolve esta oficina de criação, realizada no âmbito do projeto “As Maias” – uma parceria
entre a Escola D. Sancho I e o Museu da Indústria Têxtil.

Objetivos: Dar expressão a uma tradição Minhota em parceria com a Escola D. Sancho I.
Revitalizando a memória popular, dando-se a mostrar ao meio em que está inserido, uma forma
de partilhar o seu saber e fazer.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Calendarização: Mês de abril
Local de realização: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
Serviço/Pessoa responsável: Rosário Alves
Contactos: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
E-mail: geral@museudaindustriatextil.org
TLF: 252 313 986


Atividade: Estamparia 2
Descrição da atividade: Dar a conhecer, através do processo de estamparia uma técnica de
impressão, permitindo que o desenho seja um elemento de criação.

Objetivos: Desenvolver as capacidades expressivas das crianças através da utilização de
diferentes materiais ligados ao têxtil, assim como técnicas diversas alargando o campo de
experiencias e domínios de outras linguagens expressivas.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Reservas via e-mail no Museu com 15 dias de
antecedência, grupos até a um máximo de 20 participantes
Calendarização: Ao longo do ano letivo com exceção do mês de agosto
Local de realização: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
Serviço/Pessoa responsável: Rosário Alves
Contactos: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
E-mail: geral@museudaindustriatextil.org; TLF: 252 313 986


Atividade: Oficina de Tecelagem com teares de mesa
Descrição da atividade: O artesão Sr. Fernando Pereira desloca-se até ao Museu Têxtil para
fazer beneficiar da sua experiencia de tecelão as crianças do concelho de V. N. de Famalicão.

Objetivos: Desenvolver as capacidades expressivas das crianças através da utilização de
diferentes materiais ligados ao têxtil, assim como técnicas diversas alargando o campo de
experiencias e domínios de outras linguagens expressivas.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Mediante inscrição prévia
Calendarização: Ao longo do ano letivo com exceção do mês de agosto
Local de realização: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
Serviço/Pessoa responsável: Rosário Alves
Contactos: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
E-mail: geral@museudaindustriatextil.org; TLF: 252 313 986


Atividade: A Arte do Debuxador
Descrição da atividade: Ilustração prática e descoberta da arte do debuxador para o público
jovem. Debuxador é nome dado ao operário (qualificado) que mediante uma técnica especializada
cria o desenho para inserir no tear.

Objetivos: desenvolver as capacidades expressivas das crianças através da utilização de
diferentes materiais ligados ao têxtil, assim como técnicas diversas alargando o campo de
experiencias e domínios de outras linguagens expressivas.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: mediante inscrição prévia
Calendarização: Ao longo do ano letivo com exceção do mês de agosto
Local de realização: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
Serviço/Pessoa responsável: Rosário Alves
Contactos: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
E-mail: geral@museudaindustriatextil.org
TL: 252 313 986



Parque da Devesa
Serviço Educativo



Atividade: EAD8 Quantas folhas tem o Parque?
Descrição

da

atividade:

Conhecimento

das

espécies

autóctones da região e presentes no Parque da Devesa.
Observação (com recolha, quando o tempo permita) das diferentes
formas de folhas e exploração com materiais riscadores e pictóricos
das texturas tácteis e visuais.

Objetivos: Educação ambiental. Conhecer a diversidade de árvores autóctones existentes no
Parque da Devesa e aprender a utilizar os materiais

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º e 6º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma com máximo 24
alunos por atividade; duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: Durante a semana.

Local de realização: Serviços Educativos e Parque da Devesa

Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Clara Lemos

Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: EAD09 Há vida no tanque
Descrição

da

atividade:

Prospeção

e

análise

da

biodiversidade existente nos tanques de rega existentes no
parque da Devesa. A prospeção será feita com recurso a
camaroeiros

e

pequenos

baldes.

identificados

os

grupos

que

a

os

Posteriormente
animais

serão

identificados

pertencem.

Objetivos: Educação ambiental. Conhecer a biodiversidade urbana de V.N. de Famalicão;
Aprender conceitos como ciclo de vida, estado larvar e metamorfose; Sensibilizar para a
conservação da natureza; Reconhecer e valorizar o património natural.

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º e 6º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: 3ª e 4ª feiras ao longo do ano letivo às 10h ou às 15h.

Local de realização: Serviços Educativos – Parque da Devesa

Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Vasco Flores Cruz

Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: EAD1 Há vida no charco
Descrição da atividade: Pequena apresentação sobre a
biodiversidade associada a ecossistemas aquáticos lênticos e a
importância da sua conservação. Observação e identificação de
macroinvertebrados aquáticos (previamente recolhidos pelo formador) com recurso a lupas.

Objetivos: Educação ambiental. Conhecer a biodiversidade urbana de V.N. de Famalicão;
Aprender conceitos como ciclo de vida, estado larvar e metamorfose; Sensibilizar para a
conservação da natureza; Reconhecer e valorizar o património natural.

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º e 6º ano de escolaridade.
Condições de participação: inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade; duração:
60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: 3ª e 4ª feiras ao longo do ano letivo

Local de realização: No estabelecimento de ensino

Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Vasco Flores Cruz

Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: EAD11 Há vida na cidade
Descrição da atividade: Passeio guiado pelo Parque da
Devesa, com o intuito de observar e identificar as principais
espécies de animais vertebrados existentes no parque. As
espécies serão identificadas por observação direta com
recurso a guias de identificação.

Objetivos: Educação ambiental. Conhecer a biodiversidade urbana de V.N. de Famalicão;
Aprender a diferenciar as espécies mais comuns de vertebrados que habitam o parque da Devesa;
Compreender que os animais se encontram distribuídos por diferentes áreas do território
(habitats); Sensibilizar para a conservação da natureza; Reconhecer e valorizar o património
natural.

Público-alvo: Alunos do 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 7º ao 9º ano de escolaridade

Condições de participação: inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade; duração:
60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: 3ª e 4ª feiras ao longo do ano letivo às 10h ou às 15h.

Local de realização: Serviços Educativos – Parque da Devesa

Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Vasco Flores Cruz
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: EAD12 Há vida na escola
Descrição da atividade: Passeio guiado pelo recinto
escolar, com o intuito de observar e identificar espécies de
animais vertebrados. As espécies serão identificadas por
observação direta com recurso a guias de identificação.

Objetivos: Educação ambiental. Conhecer a biodiversidade urbana de V.N. de Famalicão;
Aprender a diferenciar as espécies mais comuns de vertebrados que habitam o parque da Devesa;
Compreender que os animais se encontram distribuídos por diferentes áreas do território
(habitats); Sensibilizar para a conservação da natureza; Reconhecer e valorizar o património
natural.

Público-alvo: Alunos do 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 7º ao 9º ano de escolaridade

Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: 3ª e 4ª feiras ao longo do ano letivo

Local de realização: No estabelecimento de ensino

Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Vasco Flores Cruz
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: ECD1 A minha Pedra Formosa
Descrição da atividade: Abordagem aos edifícios que existiam nos castros/cividades e
citânias e a utilização do balneário castrejo. Se eu vivesse naquela época, como seria a ʺminha
pedra formosaʺ?

Objetivos: Conhecer a organização territorial e forma dos
edifícios castrejos. Compreender o funcionamento do balneário
castrejo e a simbologia da Pedra Formosa, desenhando a pedra
para a sua aldeia.

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º e 6º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma com máximo 24
alunos por atividade; duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: Durante a semana.

Local de realização: Balneário castrejo e Serviços Educativos/Casa do Território

Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Clara Lemos
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: ECD2 Oficinas do Pão
Descrição da atividade: O pão tido como a base da
alimentação humana, nem sempre se fez da mesma forma, ou
utilizou a mesma matéria-prima. Nesta atividade poderá escolher
fazer a oficina do pão de bolota ou a do pão de milho-miúdo e
aprofundar conhecimentos sobre os povos que os faziam.

Objetivos: Utilizar técnicas e métodos correspondentes ao
período cronológico escolhido aprofundando o conhecimento sobre
a comunidade.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de
escolas

Nível de ensino: Alunos do 5º, 6º, 7º e 8º ano de escolaridade.
Condições de participação: Mediante inscrição prévia. Nº mínimo de participantes 10, nº
máximo 30 – por oficina.

Calendarização: Mediante marcação.

Local de realização: Parque da Devesa

Serviço/Pessoa responsável: Arqueologia / Felisbela Leite

Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: CTD1 Visita Orientada à Exposição “TEMPO ESPAÇO
& SER”
Descrição da atividade: A Exposição permanente da Casa do
Território proporciona uma viagem ao longo da História de V.N. de
Famalicão, dando a conhecer as diversas áreas que compõem o
território (cultural, ambiental, social, económica), personalidades e
principais marcos históricos. Com uma forte componente
multimédia e interativa os conteúdos surpreendem e estimulam ao
conhecimento da nossa Identidade. Uma viagem…a não perder!

Objetivos: Conhecer o território de V.N. de Famalicão;
Sensibilizar para o conhecimento da História Local; Contribuir para a
reflexão; Reconhecer e valorizar o património histórico-cultural.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade; duração:
60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: ao longo do ano letivo (exceto à 2ª feira).
Local de realização: Casa do Território
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Inês Carvalho
Contactos: casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: CTD2 Vou à Casa…Ter
uma Aula
Descrição

da

atividade:

De

acordo

com

determinado tema do currículo escolar, os professores
são convidados a dar essa aula na Casa do Território,
numa abordagem inovadora, tendo como suporte a utilização dos diversos dispositivos e
conteúdos da exposição permanente (documentos, objetos, conteúdos interativos, vídeos, entre
outros); uma aula de Estudo do Meio, Geografia ou História poderá ser deslocada do seu ambiente
formal para um espaço que apela ao desenvolvimento dos sentidos, à interação e contextualização
histórica.

Objetivos: Conhecer o território de V.N. de Famalicão; Sensibilizar para o conhecimento da
História Local; Contribuir para a reflexão; Reconhecer e valorizar o património histórico-cultural.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: Ao longo do ano letivo (exceto à 2ª feira).
Local de realização: Casa do Território
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Inês Carvalho
Contactos: casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: CTD5 Somos exploradores!
Descrição da atividade: Vamos explorar e conhecer o Património
mais significativo da nossa terra. Sabes qual é a ponte mais
importante que temos? E o nome do principal Mosteiro? Consegues
identificar os principais Museus? E onde fica isto tudo? Vamos pegar
num mapa do nosso concelho e transformar-nos em grandes
exploradores!

Objetivos: Identificar o principal património cultural de V.N. de
Famalicão; reconhecer a sua importância, o seu valor históricocultural, e a necessidade da sua preservação.

Público-alvo: Alunos do 2º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas
Nível de ensino: Alunos do 5º e 6º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; Uma
turma por atividade; Duração: 90 minutos (visita breve à exposição permanente + atividade).

Calendarização: Ao longo do ano letivo (exceto à 2ª feira).
Local de realização: Casa do Território
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Inês Carvalho
Contactos: casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: CTD6 Visita-conversa à Exposição “A Minha Casa é a Tua
Casa”
Descrição da atividade: A Casa é tema e pretexto para muitos
artistas. Esta exposição da Coleção de Serralves, composta por 16
obras (vídeos, fotografias, instalações…) apresenta o “olhar” de
diversos artistas sobre o que é uma casa e suas diferentes
interpretações.

Objetivos: Dar a conhecer a arte contemporânea promovendo a
reflexão e o pensamento crítico sobre as inúmeras interpretações que o tema sugere: lugar de
abrigo, hospitalidade, conflito, harmonia, doméstico, etc. Apelar à participação, ao diálogo e à
experiência que as obras suscitam.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas,
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; Uma turma por atividade;
Duração: 60 minutos.

Calendarização: Ao longo do ano letivo (exceto à 2ª feira).
Local de realização: Casa do Território
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Inês Carvalho
Contactos: casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Saúde Alimentar e Física



Atividade: Sessão Temática “O clima está a mudar - A alimentação e
agricultura também!
Descrição da atividade: Juntamente com personagens dos contos de fadas mais conhecidos,
encontrar-se-ão soluções para as alterações climáticas e a fome. Através da apresentação de um
conjunto de imagens incompletas os alunos terão de trabalhar em conjunto para as completar.
Unindo esforços é possível combater as alterações climáticas, proteger o planeta e combater a
fome. (Apresentação baseada no livro de atividades da FAO para o Dia Mundial da Alimentação de
2016).

Objetivos: Consciencializar os alunos de que o Dia Mundial da Alimentação pretende alertar para
a fome e todos os fatores que a originam, e a necessidade de assegurar que todos têm acesso a
alimentos seguros e nutritivos.

Público-alvo: Alunos do 2 e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição obrigatória individual por turma.
Calendarização: Ao longo do ano letivo e inserida no âmbito do Dia Mundial da Alimentação.
Local de realização: Na instituição educativa
Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação - Carla Sousa
Contactos: E-mail: carlasousa@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956


Atividade: “Somos o que comemos” – Alimentação Sustentável

Descrição da atividade: Através de uma apresentação e conversas informais falar-se-á acerca
do impacto que a alimentação e sistemas de produção alimentar atuais têm no planeta.

Objetivos: Demonstrar como os hábitos alimentares atuais desafiam a sustentabilidade do
planeta; Demonstrar de que forma podemos diminuir a pegada ambiental através do consumo
alimentar; Demonstrar como uma alimentação saudável é uma alimentação sustentável.

Público- Alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.

Nível de ensino: Alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade.

Condições de participação: Inscrição obrigatória individual por turma

Calendarização: Ao longo do ano letivo

Local de realização: Instituição educativa

Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação - Carla Sousa

Contactos: E-mail: carlasousa@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956



Atividade: Oficina “Descodificador De Rótulos”
Descrição da atividade: Com recurso a rótulos de diversos alimentos processados, mais
comumente consumidos pelos alunos, estes irão aprender a analisar com atenção toda a
informação presente nos rótulos dos alimentos.

Objetivos: Ensinar a ler rótulos; Reconhecer as diferenças entre alimentos altamente
processados, pouco processados, processados e naturais; Reconhecer a importância da leitura de
rótulos aquando a aquisição de bens alimentares.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.

Nível de ensino: Alunos do 2º ao 9º ano de escolaridade

Condições de participação: Inscrição obrigatória individual por turma

Calendarização: Ao longo do ano letivo

Local de realização: Na instituição educativa

Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação e Pelouro da Saúde Pública - Carla Sousa
e Ana Isabel Monteiro

Contactos: Email: carlasousa@vilanovadefamalicao.org | anamonteiro@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 320 956 | 252 320 900


Atividade: Estilo de vida saudável

Descrição da atividade: Sessão teórica sobre estilo de vida saudável, que se sustenta em 4
pilares: alimentação equilibrada (com base na Dieta Mediterrânica), exercício físico, descanso e
atividades de lazer.

Objetivos: Atentar os/às alunos/as para a importância de um estilo de vida saudável,
procurando dar exemplos práticos de regras básicas para uma alimentação saudável, incluindo
alguns exemplos de refeições e receitas; Estimular a prática de exercício físico; Incentivar o
descanso, sendo essencial para o bom crescimento e retenção de nova informação; Apelar à
adoção de atividades de lazer, sendo essenciais para uma saúde física e mental.

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.

Nível de ensino: Alunos do 2º ao 9º ano de escolaridade

Condições de participação: Com inscrição prévia.

Calendarização: Mediante marcação e disponibilidade da formadora

Local de realização: Na escola requerente

Serviço/Pessoa responsável: Ana Isabel Monteiro, nutricionista (C.P. 2815N)

Contactos: anamonteiro@vilanovadefamalicao.org | 252 320 900 Ext. 428



Educação Física e Desporto
Atividade: Hidroterapia
Descrição da atividade: A Fisioterapia Aquática – Hidroterapia, refere-se à aplicação de
técnicas de fisioterapia no meio aquático, utilizando as propriedades físicas da água, sua
temperatura e os efeitos da imersão. A Hidroterapia, pode ser realizada individualmente ou em
grupo, como forma única de tratamento ou como complemento de outra modalidade terapêutica.

Objetivos: Promover ao longo de todo o ano letivo a prevenção, reabilitação e reeducação de
indivíduos com multideficiência de forma a proporcionar melhores condições de vida.

Público-alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), incluindo os alunos com
qualquer tipo e grau de deficiência/incapacidade, inscritos nos agrupamentos escolares do
concelho e que frequentem o Projeto Municipal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto
Reabilitação.

Nível de ensino: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.

Condições de participação: Através de demonstração de interesse.

Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019

Local de realização: Complexos de Piscinas Municipais

Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres / Fisiot. Fábio Cunha

Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900


Atividade: Boccia
Descrição da atividade: O Boccia é um desporto de precisão, em que são arremessadas
bolas, seis azuis e seis vermelhas, com o objetivo de as colocar o mais perto possível de uma bola
branca chamada de “jack” ou bola alvo. É permitido o uso das mãos, dos pés ou de instrumentos
de auxílio para os praticantes com grande comprometimento nos membros superiores e inferiores.
Esta modalidade pode ser jogada de forma individual (1X1), a pares (2x2) ou por equipas (3x3).

Objetivos: Promover semanalmente a formação desportiva adaptada dos alunos portadores de
deficiência ou com necessidades educativas especiais; Fomentar a prática desportiva adaptada em
contexto escolar; Promover a participação nas quatro jornadas do campeonato concelhio de Boccia
- Liga Inclusiva 2017/2018; Promover o convívio e a inclusão social.

Público-alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), incluindo os alunos com
qualquer tipo e grau de deficiência/incapacidade, inscritos nos agrupamentos escolares do
concelho e que frequentem o Projeto Municipal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto
Adaptado.

Nível de ensino: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Através de demonstração de interesse.
Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019
Local de realização: Instalações de ensino e pavilhões municipais
Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres - Prof. Ricardo Sá
Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900



Atividade: Natação Adaptada
Descrição da atividade: A natação pode ser praticada por pessoas nas mais diversas
categorias de deficiência, doenças degenerativas e/ou condições crónicas. Muitas vezes a iniciação
é feita com fins recreativos ou terapêuticos surgindo a competição numa etapa um pouco mais
avançada do percurso do nadador. O meio aquático tem uma série de características únicas para
as pessoas com deficiência que ajudam na decisão pela natação: A água é um meio de redução da
dor (flutuação, calor, massagem por fluxo); Os movimentos podem ser realizados com pouca
força; Podem mover-se, geralmente, sem ajuda; A água proporciona uma agradável resistência à
mudança e ajuda no fortalecimento muscular; É um meio seguro (reduzida probabilidade de
quedas ou lesões).

Objetivos: Promover semanalmente a formação desportiva adaptada dos alunos portadores de
deficiência ou com necessidades educativas especiais; Fomentar a prática desportiva adaptada em
contexto escolar; Promover a participação nos Campeonatos Concelhios de Natação Adaptada
(Verão e Inverno) 2017/2018; Promover o convívio e a inclusão social.

Público-alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), incluindo os alunos com
qualquer tipo e grau de deficiência/incapacidade, inscritos nos agrupamentos escolares do
concelho e que frequentem o Projeto Municipal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto
Adaptado.

Nível de ensino: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Através de demonstração de interesse.
Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019
Local de realização: Complexos de piscinas Municipais
Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres - Prof. Ricardo Sá
Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900



Atividade: Atletismo Adaptado
Descrição da atividade: O atletismo pode ser praticado por pessoas com qualquer tipo de
deficiência, devido à existência de classes de acordo com o grau de deficiência de cada praticante,
existindo provas de pista, campo, pentatlo e maratona. Esta é uma modalidade desportiva que
sofre frequentes modificações, visando possibilitar melhores condições técnicas para o
desenvolvimento desta modalidade, adequando as atividades propostas a estes fatores e
englobando alguns objetivos, nomeadamente: Estímulo à independência e autonomia; Melhoria
das condições organo-funcionais (aparelhos circulatório, respiratório, digestivo, reprodutor e
excretor); Desenvolvimento da força e da resistência muscular global; Aprimoramento da
coordenação motora global; Aumento do equilíbrio estático e dinâmico; Melhoria na realização das
atividades de vida diária.

Objetivos: Promover semanalmente a formação desportiva adaptada dos alunos portadores de
deficiência ou com necessidades educativas especiais; Fomentar a prática desportiva adaptada em
contexto escolar; Promover a participação no Campeonato Concelhio de Atletismo Adaptado
2016/2017; Promover o convívio e a inclusão social.

Público-alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), incluindo os alunos com
qualquer tipo e grau de deficiência/incapacidade, inscritos nos agrupamentos escolares do
concelho e que frequentem o Projeto Municipal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto
Adaptado.

Nível de ensino: Alunos do 2º e 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas.
Condições de participação: Através de demonstração de interesse.
Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019
Local de realização: Complexos de piscinas Municipais
Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres - Prof. Ricardo Sá
Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900



ENSINO SECUNDÁRIO E
PROFISSIONAL



Rede Municipal de Leitura Pública
Serviço Educativo
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
Biblioteca Itinerante

Coordenação | Dra. Carla Araújo
Contactos
Morada | Avenida Dr. Carlos Bacelar – Apart. 154
4761 – 925 Vila Nova de Famalicão
Telefone | 252 312 699
Sítio Web | www.bibliotecacamilocastelobranco.org
Facebook | www.facebook.com/bibliotecacamilocastelobranco/
E-mail | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org



Atividade: Dois Dedos De Conversa Com…

Descrição: Atividade de promoção do livro e da leitura que se assume como uma oportunidade
privilegiada de aproximação do público aos autores e às suas obras, familiarizando-o diretamente
com o universo do livro e da leitura.

Objetivos: Promover o gosto pelas histórias e pelo livro; Dar a conhecer autores e ilustradores e
as suas obras; Promover e possibilitar a interação direta com escritores e ilustradores.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização: A definir consoante disponibilidade do autor.
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco; Polos da Biblioteca de Riba de
Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Maria João Silva
Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org;
poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699 (BMCCB); 252 981 620 (Riba de Ave)



Atividade: 10ª Semana Da Leitura Das Bibliotecas De Famalicão

Descrição: No âmbito da comemoração da Semana da Leitura proposta pelo Plano Nacional de
Leitura, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e as Bibliotecas Escolares de Vila Nova de
Famalicão organizam, em conjunto, um programa de atividades educativas e culturais envolvendo
um total de 36 bibliotecas públicas e escolares, espalhadas por todo o concelho de Vila Nova
Famalicão. Para festejar a Língua, a Leitura e os Livros, realizar-se-ão diversas iniciativas dirigidas
tanto à comunidade educativa como à população geral do nosso concelho.

Objetivos: Promover o livro e a leitura através de diversas atividades; Estimular nos mais jovens
o gosto pela leitura e pelo livro; Envolver a comunidade educativa e a população em geral em
torno de múltiplas atividades de leitura e escrita.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação ou de
entrada livre.

Calendarização: 2019 | 11 a 16 de março
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco;
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos
Escolas do Concelho de Vila Nova de Famalicão

Serviço/Pessoa responsável:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Equipa do Serviço Educativo

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org Telefone | 252 312 699


Atividade: Maratona Da Biblioteca
Descrição: De forma a comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, a Biblioteca
Municipal e os Polos de Leitura organizarão um programa de atividades dedicado ao livro e à
leitura, propondo, entre outras atividades, encontros com escritores e/ou ilustradores, horas do
conto, oficinas, ateliers, peças de teatro, entre outras.

Objetivos: Comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor; Promover o livro e a
leitura através de diversas atividades.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Atividades gratuitas sujeitas a inscrição e confirmação ou de
entrada livre.

Calendarização: 2019 | 23 a 28 de abril
Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco; Polos da Biblioteca de Riba
de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Equipa do Serviço
Educativo

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699



Atividade: Antena De Informação Europeia
Descrição: A Antena de Informação Europeia de Vila Nova de Famalicão, sedeada na Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco, assume-se como uma extensão do Centro de Informação Europe
Direct de Barcelos e é um serviço especialmente dedicado ao efeito multiplicador da mais variada
informação produzida pelas instituições europeias.
Considerando que a Antena de Informação Europeia de Vila Nova de Famalicão se propõe assumir
como um intermediário entre os cidadãos europeus e a União Europeia e, através desse desígnio,
chegar a um número mais alargado de cidadãos, concretiza a sua missão através da
disponibilização de um espaço próprio, na área das publicações periódicas, com documentação,
publicações e folhetos sobre políticas e programas europeus.
Para além deste espaço próprio e especializado, a Antena de Informação Europeia de Vila Nova de
Famalicão propõe-se realizar um conjunto de ações, dedicadas ao público escolar e ao público
geral, sobre as diferentes temáticas europeias.

Objetivos: Dar a conhecer a Antena de Informação Europeia, sedeada na BMCCB; Potenciar o
efeito multiplicador da União Europeia; Facilitar ao cidadão o acesso a informação europeia;
Realizar ações informativas sobre diferentes temáticas europeias.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições, sujeita a
inscrição e confirmação.

Calendarização: Datas das ações a definir
Propostas

- Ações informativas
Em parceria com o Centro de Informação Europe Direct de Barcelos, e com a eventual presença de
convidados e/ou formadores, serão disponibilizadas sessões (in) formativas sobre as mais



diferentes áreas de atuação da União Europeia, como por exemplo: emprego, educação, saúde,
juventude, etc.
- Workshop “World Café”
Seguindo a metodologia e o formato de “World Café” serão dinamizadas, num ambiente
descontraído e de pequenos grupos, sessões de reflexão sobre uma determinada temática
europeia, possibilitando o maior número de interações entre os participantes, de modo a facilitar,
também, a formulação de conclusões finais sobre a temática discutida.

Local de realização: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco; Polos da Biblioteca de Riba
de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

Serviço/Pessoa responsável: Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco / Gabinete de
Gestão

Contactos: Endereço eletrónico | geral@bibibliotecacamilocastelobranco.org;
mariajoaosilva@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefone | 252 312 699



Atividade: Ações Educativas
Descrição: Ações educativas realizadas nos Polos de Leitura da Biblioteca Municipal que
abordam temáticas, tais como: educação rodoviária, educação ambiental, educação sexual e
outras; pretendendo sensibilizar e informar os jovens para comportamentos e atitudes cívicas
sensatas.

Objetivo: Dar a conhecer a biblioteca como espaço de informação e educação.
Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Atividade gratuita dirigida a escolas/instituições e sujeita a
inscrição.

Calendarização: Datas a definir
Horário: A definir
Local de realização: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal
Serviço/Pessoa responsável: Polos de Leitura da Biblioteca Municipal / Teresa Torres (Riba
de Ave); Dulce Vieira (Ribeirão); Fátima Silva (Joane); Teresa Costa (Lousado); Aida Mota
(Pousada de Saramagos).

Contactos: Endereço eletrónico | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org
Telefones | 252 981 620 (Riba de Ave); 252 494 107 (Ribeirão); 252 993 757 (Joane); 252 492
983 (Lousado); 252 992 045 (Pousada de Saramagos).



Casa de Camilo
Serviço Educativo

Coordenador: José Manuel Oliveira
Responsável: Elzira Queiroga
Morada: Avenida de S. Miguel, 758 I 4770-631 São Miguel de Seide
Telefone: 252 309 750
Email geral@camilocastelobranco.org
Serviço Educativo http://servicoeducativocasadecamilo.wordpress.com



Oferta educativa da Casa de Camilo

O Serviço Educativo da Casa de Camilo apresenta para o ano letivo 2018/2019 um diversificado
conjunto de atividades composto por visitas orientadas, ateliês educativos, oficinas lúdicas, leituras
encenadas, roteiros literários, percursos pedestres e apresentação de documentários. As propostas
apresentadas cumprem o objetivo de dinamizar e estreitar as relações com os diferentes públicosalvo de uma maneira sistemática e regular, promovendo-se o melhor conhecimento do escritor
Camilo Castelo Branco, das suas obras e das suas vivências, bem como a divulgação da Casa de
Camilo enquanto instituição museológica.
Além do programa educativo dirigido a todos os níveis escolares, desde o pré-escolar ao ensino
secundário, e a todos os públicos que se interessem pela temática camiliana, a Casa de Camilo
disponibiliza gratuitamente várias exposições itinerantes que se encontram sob consulta no
seguinte endereço:
https://emprestimoexposicoescasadecamilo.wordpress.com/ver-a-disponibilidade-calendario-dosemprestimos/
Informações úteis:
- Todas as atividades são gratuitas e com marcação obrigatória, devendo ser efetuadas para
geral@camilocastelobranco.org
- Todas as marcações devem ser confirmadas pelo Serviço Educativo.

Para mais informações contacte-nos através do e-mail: geral@camilocastelobranco.org ou pelo
telefone: 252 309 750.



Atividade: Ateliê de Caligrafia Gótica
Descrição: A Caligrafia é uma arte de escrita manual, em que se destacam a beleza, a
uniformidade e a elegância. Atualmente, a prática de caligrafia valoriza e dá requinte aos mais
importantes acontecimentos, aparecendo, por exemplo, em diplomas e convites. Nos séculos
passados, a arte da caligrafia destacou-se em inúmeras culturas.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional (grupos até 30 pessoas)
Duração: 1h30
Calendarização: 15 sessões,1 vez por semana.
Local: Centro de Estudos
Início: Mês de março 2019 (pelas 17h30)
Técnico responsável: Formador externo
Informações: Trazer aparo para caligrafia francesa (bastardo), cabo para aparo e caderno.


Atividade: Teatro de papel “Amor de Perdição”
Descrição: Ao som do teatro radiofónico “Amor de Perdição”, de Camilo Castelo Branco, datado
de 1953 e emitido pela Emissora Nacional, e recorrendo a um conjunto de silhuetas desenhadas e
recortadas em papel que se movem ao ritmo da peça de teatro radiofónico, apresenta-se o
romance “Amor de Perdição”.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional
Nível de Ensino: Alunos do 11.º ano de escolaridade.
Duração: 50 minutos
Calendarização: Ao longo do ano letivo
Técnicos responsáveis: Carla Costa, Elzira Queiroga, Paula Lamego, Reinaldo Ferreira e
Susana Freitas.



Atividade: Trilho da Cangosta do Estevão
Descrição: Passeio por um caminho público, por entre a natureza e o rio Pele, desde a freguesia
de Landim até Seide S. Miguel, durante o qual se dá a conhecer e se fazem reviver histórias
oitocentistas. A caminhada é acompanhada por um elemento do serviço educativo que fará
intervenções ao longo da caminhada.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional
Duração: 2h00
Calendarização: Ao longo do ano letivo e férias escolares
Técnico responsável: Reinaldo Ferreira
Outras informações: Caminhada condicionada às condições climatéricas
Não se realiza à 2ª feira. Aconselha-se o uso de sapatilhas e boné.


Atividade: Visitas orientadas à Casa de Camilo - Museu
Descrição: As visitas realizadas à Casa de Camilo – Museu são sempre efetuadas na companhia
de um profissional da instituição. Valorizamos, deste modo, as relações pessoais com os visitantes
da Casa de Camilo, entendendo-as como um dos veículos prioritários de transmissão dos
conteúdos de teor camiliano.

Público-alvo: Alunos dos ensino secundário e profissional
Calendarização: Ao longo do ano
Condições de participação: Gratuita com inscrição obrigatória
Duração: 1h00
Técnicos responsáveis: Reinaldo Ferreira; Cândida Faria, Mariana Jacob e Ricardo Carneiro


Atividade: Visitas orientadas à Casa de Camilo – Centro de Estudos

Descrição: É dada uma explicação sobre a globalidade do projeto de intervenção da autoria do
Arquiteto Siza vieira, ao nível do edifício e dos arranjos exteriores, sobre as diferentes divisões do
edifício e respetivas funcionalidades.

Técnico responsável: José Manuel de Oliveira
Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional
Calendarização: Ao longo do ano
Condições de participação: Gratuita com inscrição obrigatória
Duração: 00h30



Atividade: Documentário Camilo e Outras Vozes (complemento da visita
à Casa de Camilo - Museu)

Sinopse: “Camilo” é o romancista e as “outras vozes” são as de personalidades como João Bigotte
Chorão, Mário Cláudio, Urbano Tavares Rodrigues, Carlos Magno, Gaspar Martins Pereira, António
Pires Cabral e Eugénio Lisboa, entre outras, que participam no documentário.
No documentário é apresentado o percurso biográfico de Camilo desde o nascimento, em Lisboa,
até à sua morte, em Seide. Os depoimentos das personalidades convidadas a participar no
documentário são um extraordinário contributo para a compreensão da vasta produção literária do
escritor.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional
Condições de participação: Grupo entre 20 a 120 pessoas
Duração: 54 min.



Atividade: Documentário Camilo Castelo Branco – Escritores a
Norte: Vidas com obras em Casa d’Escritas
(complemento da visita à Casa de Camilo - Museu)

Sinopse: Documentário dedicado à Casa de Camilo, ao escritor e ao património associado.
Produzido pela Direção Regional de Cultura do Norte, tem uma forte componente educativa e está
direcionado para o público em geral.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional
Duração: 24 min.
Condições de participação: Grupo entre 20 a 120 pessoas



Gabinete de Arqueologia
Serviço Educativo



Atividade: Acompanhamento de visita à Estação Arqueológica de
Perrelos

Descrição da atividade: A visita à Estação Arqueológica de S. João de Perrelos, classificada
como Sitio de Interesse Público, permite uma abordagem diacrónica sobre a ocupação humana do
território famalicense. Há cerca de três mil anos instalou-se no cimo do monte, Castro de S.
Miguel, uma comunidade que com a chegada dos romanos terá vindo ocupar a vertente sul e
sudeste e por ai se foi mantendo, mesmo com as invasões bárbaras e árabes, originando vestígios
que marcam o desenvolvimento da nossa história.

Objetivos: Conhecer as comunidades que viveram no Concelho de Vila Nova de Famalicão;
Reconhecer a importância do património arqueológico; Criar laços de familiaridade com os sítios e
usufruí-los numa perspetiva de conhecimento e enriquecimento pessoal;

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Nível de ensino: Alunos do 10º ano de escolaridade
Condições de participação: (Nº mínimo de participantes 10, nº máximo 30/por visita)
Calendarização: Todo o ano, dias úteis, mediante marcação e condições climatéricas.
Local de realização: Estação Arqueológica de S. João de Perrelos
Serviço/Pessoa responsável: Arqueologia/Felisbela Leite
Contactos: E-mail: arqueologia@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 374 184 (ext. 18)|Tlm: 917 775 481



Atividade: Palestras temáticas sobre os vestígios arqueológicos do
concelho
Como se descobrem os vestígios arqueológicos?
As comunidades agro-pastoris no concelho de Vila Nova de Famalicão.
Os castros.
Os castros e a romanização.
A presença romana no concelho de Vila Nova de Famalicão.
Os vestígios arqueológicos da idade média no concelho.

Descrição da atividade: Palestras que abordam a temática escolhida numa perspetiva global,
utilizando a realidade dos vestígios arqueológicos famalicenses como exemplo. Permitem a
visualização e, pontualmente, o manuseamento de materiais arqueológicos relacionados com a
temática.

Objetivos: Explicar a vida dos primeiros povos que habitaram; Dar a conhecer as comunidades
que viveram no Concelho de Vila Nova de Famalicão; Reconhecer a importância do património
arqueológico;

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Nível de ensino: Alunos do 10º ano de escolaridade
Calendarização: Dias úteis, mediante marcação.
Local de realização: Ao critério da entidade requisitante.
Serviço/Pessoa responsável: Arqueologia/Felisbela Leite
Contactos: E-mail: arqueologia@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 374 184 (ext. 18)|Tlm: 917 775 481


Atividade: Oficinas do Pão

Descrição da atividade: O pão tido como a base da alimentação humana, nem sempre se fez
da mesma forma, ou utilizou a mesma matéria-prima. Nesta atividade poderá escolher fazer a
oficina do pão de bolota, ou a do pão de milho-miúdo e aprofundar conhecimentos sobre os povos
que os faziam.

Objetivos: Utilizar técnicas e métodos correspondentes ao período cronológico escolhido
aprofundando o conhecimento sobre a comunidade;

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional
Nível de ensino: Alunos do 10º ano de escolaridade.
Condições de participação: (Nº mínimo de participantes 10, nº máximo 30 – por oficina)
Calendarização: Mediante marcação.
Local de realização: Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Gabinete de Arqueologia- Serviço educativo
Contactos: Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 374 184 (ext. 18)|Tlm: 917 775 481



Museu Bernardino Machado
Serviço Educativo



Oferta educativa do Museu Bernardino Machado

O Serviço Educativo assume um papel primordial na divulgação do Museu Bernardino
Machado. Por conseguinte, foi elaborado um Plano de Atividades diversificado e dinâmico, visando
ser bastante atrativo e apelativo, de forma a suscitar o interesse da comunidade educativa em
visitar o Museu, participar nas atividades e ateliers propostos, ficando a conhecer melhor a ilustre
figura de Bernardino Machado.
Por outro lado, e tendo em conta as temáticas, as linhas orientadoras e as ideias
defendidas pelo patrono do Museu, procurou-se enquadrá-las com os conteúdos programáticos
abordados nos diversos níveis de ensino, essencialmente na disciplina de História, apresentando
propostas específicas para cada ano escolar, visto que o museu deve ir de encontro o mais
possível aos interesses do público que o visita.
Dado o leque variado de atividades, será possível visitar várias vezes o Museu sempre com
abordagens diferentes, sendo igualmente a visita guiada diferenciada e incidindo em temas
específicos, mediante a alternativa de visita escolhida.
Os períodos de férias escolares foram igualmente contemplados no Plano Educativo, com
visitas e ateliers pensados para o efeito, para que, de forma lúdica, os visitantes ampliem os seus
horizontes do conhecimento e saiam deste Museu a saber um pouco mais.
Em suma, pretende-se “dar vida” ao Museu Bernardino Machado, valorizando-o e
expectando que o Serviço Educativo sirva como “montra” do Museu para visitas futuras de
familiares e amigos daqueles que o visitaram neste contexto.



Atividade: “Aula viva… no museu!”
Descrição da atividade: Utilização do espaço museológico como espaço de sala de aula;
Consolidação dos conteúdos programáticos apreendidos em contexto de sala de aula.

Objetivos: Identificar ilustres liberais republicanos famalicenses; Divulgar o Museu Bernardino
Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela figura de Bernardino Machado; Promover o
museu como espaço de ensino-aprendizagem; Articular o ensino teórico a uma realidade prática;
Contextualizar os conteúdos programáticos à realidade museológica.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Máximo de 30 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: Ao longo do ano letivo
Horário: Terças, quartas e quintas das 10h às 12h e das 14h às 16h00 (Duração de 120 min.)
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: José Leite
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de Famalicão
E-mail: museu@bernardinomachado.org; TLF: 252 377 733


Atividade: “P´las Ruas de Vila Nova!”
Descrição da atividade: Visita guiada à exposição permanente do Museu; Realização de um
“peddy-paper” com base num percurso efetuado nas ruas da cidade e num questionário alusivo às
personalidades locais, monumentos e sítios do período compreendido entre a segunda metade do
séc. XIX e o séc. XX.

Objetivos: Divulgar o Museu Bernardino Machado pela comunidade escolar; Garantir um
momento lúdico e uma atividade diferenciadora e educativa; Elevar o conhecimento cultural da
cidade de Vila Nova de Famalicão e das personalidades locais do período compreendido entre a
segunda metade do séc. XIX e o séc. XX.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional
Condições de participação: Máximo de 30 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: 18 de abril – Comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios;
Horário: 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 17h00
Local de realização: Museu Bernardino Machado e ruas de Vila Nova de Famalicão
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº79; 4760-114 Vila Nova de Famalicão
E-mail: museu@bernardinomachado.org TLF: 252 377 733


Atividade: “Olhares”
Descrição da atividade: Visita guiada à exposição permanente do Museu. Após a visita os
alunos que frequentam, preferencialmente, os cursos de multimédia, audiovisuais, fotografia e
outros serão convidados, a efetuarem uma sessão fotográfica livre, ao interior e exterior do
museu. Posteriormente os mesmos alunos poderão ver as suas fotografias expostas na exposição
fotográfica organizada pelo equipa técnica do serviço educativo.

Objetivos: Divulgar o Museu Bernardino Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela
figura de Bernardino Machado; Contextualizar, interpretar e compreender as características
arquitetónicas e físicas do edifício do museu; Estimular o sentido estético através da fotografia.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Máximo de 30 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: 17 maio de 2018 – Comemorações do Dia Internacional dos Museus
Horário: 10h00 às 12h30
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº 79
4760-114 Vila Nova de Famalicão; E-mail: museu@bernardinomachado.org
733

Telefone: 252 377



Atividade: “Esboços”
Descrição da atividade: Visita guiada à exposição permanente do Museu. Serão convidados
os alunos do secundário, do curso de artes visuais e afins, para que desenhem livremente o
interior e o exterior do museu. Posteriormente os mesmos alunos poderão ver as suas fotografias
expostas na exposição fotográfica organizada pelo equipa técnica do serviço educativo.

Objetivos: Divulgar o Museu Bernardino Machado pela comunidade escolar; Incutir o gosto pela
figura de Bernardino Machado; Contextualizar, interpretar e compreender as características
arquitetónicas e físicas do edifício do museu; Estimular o sentido estético.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Máximo de 30 alunos; Carece de inscrição e marcação prévias.
Calendarização: 18 Maio – Comemorações do Dia Internacional dos Museus

Horário: 10h00 às 12h30
Local de realização: Museu Bernardino Machado
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo
Contactos: Rua Adriano Pinto Basto, nº 79 4760-114 Vila Nova de Famalicão E-mail:
museu@bernardinomachado.org; Telefone: 252 377 733


Museu Nacional Ferroviário de Lousado
Serviço Educativo



Oferta educativa do Museu Nacional Ferroviário - Lousado

O MNF- Lousado vem através dos Serviços Educativos dar a conhecer as variadas ofertas para o
próximo ano letivo 2017/2018. Sempre com o propósito de conquistar novos públicos oferecemos
um leque variado de atividades educativas e lúdicas abrangentes a vários públicos e de diversas
faixas etárias.
O MNF-Lousado vem oferecer propostas novas, divertidas e sempre com o intuito de despertar a
curiosidade e novas emoções ao visitar este espaço que é de todos.
À vossa espera!

Serviço Educativo do MNF-Lousado



Atividade: Visitas Guiadas

Descrição da atividade: Visita ao acervo do museu e à história do transporte ferroviário em
Portugal e no mundo.

Objetivos: Dar a conhecer de forma lúdica e divertida aos mais novos o acervo do museu e a
história dos Caminhos-de-Ferro, da mesma forma sensibiliza-los para a questão dos transportes na
história de Portugal e do mundo.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas .Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL.

Calendarização: Ao longo do ano letivo
Local de realização: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado – Equipa do
Museu

Contactos:
Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email: museuferroviario@vilanovadefamalicao.org



Atividade: Carruagem Cinema
Descrição da atividade: apresentação de um filme fazendo uma introdução e
contextualização do filme em exibição e dos aspetos ligados à ferrovia, viagem ou à dinâmica do
museu. (Atividade desenvolvida em parceria com a Casa das Artes)

Objetivos: Abordar a temática ferroviária através da Sétima Arte, com visionamento de um
filme, e posterior troca de opiniões para sensibilizar aos transportes e seus temas transversais.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Grupos até 30 pessoas – Reservas efetuadas mediante marcação
prévia obrigatória no MNF-NL para as datas em questão.

Calendarização: Duas projeções em que as sessões serão apresentadas pelo Dr. Vitor Ribeiro
Casa das Artes, em função da temática (Filmes escolhidos pelo Dr. Vitor Ribeiro):
Dia Internacional dos Museus (maio 2019)
Inauguração dos Caminhos-de-ferro em Portugal (outubro 2019)
Filme de Manoel Oliveira – “Famalicão 1940” (todo o ano)
Filme Dr. Nuno Simões - de Manuel Guimarães (a partir de 20 Outubro)

Serviço/Pessoa responsável: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado – Sisandra
Pinto; Equipa do Museu e Eng.º Vitor Ribeiro

Contactos: Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado
Largo da Estação – 4760 – 623 Lousado
Telefone: 252 153 646 – 252 492 139
Email: museuferroviario@vilanovadefamalicao.org



Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave
Serviço Educativo



Atividade: Aulas no Museu
Descrição da atividade / Objetivos: Transformando o museu numa sala de aulas, a
Revolução Industrial explicada na vertente da Indústria Têxtil em Vila Nova de Famalicão através
de fatos complementares aos conteúdos programáticos.
Nota: Estas sessões podem ser articuladas em conjunto com o núcleo do Museu Ferroviário de Lousado.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Reservas via e-mail no Museu com 15 dias de antecedência,
máximo de uma turma por sessão.
Calendarização: Ao longo do ano, exceto nos meses de julho e agosto.

Local de realização: Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave
Pessoa responsável: Marco Marlier
Contactos: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
E-mail: geral@museudaindustriatextil.org; TLF: 252 313 986


Atividade: "Novas Metodologias para a didática da Revolução
industrial. O Caso da Bacia do Ave"
Descrição da atividade: Criação de instrumentos pedagógicos para uma melhor e mais
rigorosa apreensão do processo da industrialização na região da Bacia do Ave. Concretamente, os
materiais de ensino a elaborar levarão em conta a realidade local procurando uma apreensão mais
clara e rigorosa do passado histórico da região.

Público-alvo: Professores das escolas secundárias do Concelho (e professores aderentes de
outras localidades)

Calendarização: A definir
Duração: 7h00
Local de realização: Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave
Pessoa responsável: Professor Doutor J.M. Lopes Cordeiro (Universidade do Minho).
Contactos: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
E-mail: geral@museudaindustriatextil.org; TLF: 252 313 986


Atividade: As Maias
Descrição da atividade: Para dar expressão a uma tradição Minhota, o Museu da Indústria
Têxtil desenvolve esta oficina de criação, realizada no âmbito do projeto “As Maias” – uma parceria
entre a Escola D. Sancho I e o Museu da Indústria Têxtil.

Objetivos: Dar expressão a uma tradição Minhota em parceria com a Escola D. Sancho I.
Revitalizando a memória popular, dando-se a mostrar ao meio em que está inserido, uma forma
de partilhar o seu saber e fazer.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Calendarização: Mês de abril
Local de realização: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
Serviço/Pessoa responsável: Rosário Alves
Contactos: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
E-mail: geral@museudaindustriatextil.org
TLF: 252 313 986



Atividade: Estamparia 2
Descrição da atividade: Dar a conhecer, através do processo de estamparia uma técnica de
impressão, permitindo que o desenho seja um elemento de criação.

Objetivos: Desenvolver as capacidades expressivas das crianças através da utilização de
diferentes materiais ligados ao têxtil, assim como técnicas diversas alargando o campo de
experiencias e domínios de outras linguagens expressivas.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Reservas via e-mail no Museu com 15 dias de antecedência,
grupos até a um máximo de 20 participantes

Calendarização: Ao longo do ano letivo com exceção do mês de agosto
Local de realização: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
Serviço/Pessoa responsável: Rosário Alves
Contactos: Museu da Industria Têxtil da Bacia do Ave
E-mail: geral@museudaindustriatextil.org; TLF: 252 313 986


Parque da Devesa
Serviço Educativo



Atividade: EAD13 A cidade, um ecossistema diferente

Descrição da atividade: Passeio guiado pelo Parque da
Devesa, com o intuito de observar e identificar as principais
espécies de vertebrados e tentar compreender como
satisfazem as suas necessidades ecológicas em ambiente
urbano. As espécies serão identificadas por observação direta
com recurso a guias de identificação.

Objetivos: Educação ambiental. Conhecer a biodiversidade urbana de V.N. de Famalicão;
Aprender a diferenciar as espécies mais comuns de vertebrados que habitam o parque da Devesa;
Compreender que os animais se encontram distribuídos por diferentes áreas do território
(habitats); Sensibilizar para a conservação da natureza; Reconhecer e valorizar o património
natural.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário dos cursos de ciências.
Nível de ensino: Alunos do 10º, 11º e 12º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: 3ª e 4ª feiras ao longo do ano letivo às 10h ou às 15h.
Local de realização: Serviços Educativos – Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Vasco Flores Cruz

Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: EAD14 A escola, um ecossistema diferente
Descrição da atividade: Passeio guiado pelo recinto
escolar, com o intuito de observar e identificar as principais
espécies de vertebrados e tentar compreender como
satisfazem as suas necessidades ecológicas em ambiente
urbano. As espécies serão identificadas por observação
direta com recurso a guias de identificação.

Objetivos: Educação ambiental. Conhecer a biodiversidade urbana de V.N. de Famalicão;
Aprender a diferenciar as espécies mais comuns de vertebrados que habitam o parque da Devesa;
Compreender que os animais se encontram distribuídos por diferentes áreas do território
(habitats); Sensibilizar para a conservação da natureza; Reconhecer e valorizar o património
natural.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário dos cursos de ciências.
Nível de ensino: Alunos do 10º, 11º e 12º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: 3ª e 4ª feiras ao longo do ano letivo
Local de realização: No estabelecimento de ensino
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Vasco Flores Cruz
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: EAD15 Aves de Aquilino em terras de Camilo - Devesa
Descrição da atividade: Passeio guiado pelo Parque
da Devesa, com o intuito de observar e identificar as
espécies de aves citadas na obra de Aquilino Ribeiro.
Com o auxílio do livro “O Guia das Aves de Aquilino
Ribeiro” serão lidos excertos das obras de Aquilino em
que as aves identificadas são citadas tentando perceber
a razão da inspiração do autor.

Objetivos: Educação ambiental. Conhecer a biodiversidade urbana de V.N. de Famalicão;
Aprender a diferenciar as espécies de aves mais comuns que habitam o parque da Devesa;
Compreender a importância da natureza como fonte de inspiração artística desde a pré-história até
aos dias de hoje, Sensibilizar para a conservação da natureza; Reconhecer e valorizar o património
natural.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário dos cursos de línguas, humanidades e artes.
Nível de ensino: Alunos do 10º, 11º e 12º ano de escolaridade
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: 3ª feiras ao longo do ano letivo às 16h.
Local de realização: Serviços Educativos – Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Vasco Flores Cruz
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: EAD16 Aves de Aquilino em terras de Camilo - Escola
Descrição da atividade: Passeio guiado pelo recinto
escolar, com o intuito de observar e identificar as espécies
de aves citadas na obra de Aquilino Ribeiro. Com o auxílio
do livro “O Guia das Aves de Aquilino Ribeiro” serão lidos
excertos das obras de Aquilino em que as aves
identificadas são citadas

tentando perceber a razão da

inspiração do autor.

Objetivos: Educação ambiental. Conhecer a biodiversidade urbana de V.N. de Famalicão;
Aprender a diferenciar as espécies de aves mais comuns que habitam o parque da Devesa;
Compreender a importância da natureza como fonte de inspiração artística desde a pré-história até
aos dias de hoje, Sensibilizar para a conservação da natureza; Reconhecer e valorizar o património
natural.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário dos cursos de línguas, humanidades e artes.
Nível de ensino: Alunos do 10º, 11º e 12º ano de escolaridade
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: 3ª e 4ª feiras ao longo do ano letivo
Local de realização: No estabelecimento de ensino
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Vasco Flores Cruz
Contactos: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: ECD2 Oficinas do Pão
Descrição da atividade: O pão tido como a base da
alimentação humana, nem sempre se fez da mesma forma, ou
utilizou a mesma matéria-prima. Nesta atividade poderá
escolher fazer a oficina do pão de bolota ou a do pão de milhomiúdo e aprofundar conhecimentos sobre os povos que os
faziam.

Objetivos: Utilizar técnicas e métodos correspondentes ao
período cronológico escolhido aprofundando o conhecimento
sobre a comunidade.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional
Nível de ensino: Alunos do 10º ano de escolaridade
Condições de participação: Mediante inscrição prévia. Nº mínimo de participantes 10, nº
máximo 30 – por oficina

Calendarização: Mediante marcação.
Local de realização: Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Arqueologia / Felisbela Leite
Contactos: arqueologia@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200


Atividade: CTD1: Visita Orientada à Exposição “TEMPO
ESPAÇO & SER”
Descrição da atividade: A Exposição permanente da Casa do
Território proporciona uma viagem ao longo da História de V.N. de
Famalicão, dando a conhecer as diversas áreas que compõem o
território (cultural, ambiental, social, económica), personalidades e
principais

marcos

históricos.

Com

uma

forte

componente

multimédia e interativa os conteúdos surpreendem e estimulam ao
conhecimento da nossa Identidade. Uma viagem…a não perder!

Objetivos: Conhecer o território de V.N. de Famalicão;
Sensibilizar para o conhecimento da História Local; Contribuir para
a reflexão; Reconhecer e valorizar o património histórico-cultural.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.
Calendarização: Ao longo do ano letivo (exceto à 2ª feira).

Local de realização: Casa do Território
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Inês Carvalho
Contactos: casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: CTD2 Vou à Casa…Ter uma Aula
Descrição

da

atividade:

De

acordo

com

determinado tema do currículo escolar, os professores
são convidados a dar essa aula na Casa do Território,
numa abordagem inovadora, tendo como suporte a
utilização dos diversos dispositivos e conteúdos da
exposição permanente (documentos, objetos, conteúdos
interativos, vídeos, entre outros); uma aula de Estudo do
Meio, Geografia ou História poderá ser deslocada do seu
ambiente formal para um espaço que apela ao desenvolvimento dos sentidos, à interação e
contextualização histórica.

Objetivos: Conhecer o território de V.N. de Famalicão; Sensibilizar para o conhecimento da
História Local; Contribuir para a reflexão; Reconhecer e valorizar o património histórico-cultural.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; uma turma por atividade;
duração: 60 minutos (média). Ajustável, de acordo com a atividade.

Calendarização: Ao longo do ano letivo (exceto à 2ª feira).
Local de realização: Casa do Território
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Inês Carvalho
Contactos: casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Atividade: CTD6 Visita-conversa à Exposição “A Minha Casa é a Tua
Casa”
Descrição da atividade: A Casa é tema e pretexto para muitos
artistas. Esta exposição da Coleção de Serralves, composta por 16
obras (vídeos, fotografias, instalações…) apresenta o “olhar” de
diversos artistas sobre o que é uma casa e suas diferentes
interpretações.

Objetivos: Dar a conhecer a arte contemporânea promovendo a
reflexão e o pensamento crítico sobre as inúmeras interpretações que o tema sugere: lugar de
abrigo, hospitalidade, conflito, harmonia, doméstico, etc. Apelar à participação, ao diálogo e à
experiência que as obras suscitam.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Condições de participação: Inscrição e marcação prévias; Uma turma por atividade;
Duração: 60 minutos.

Calendarização: Ao longo do ano letivo (exceto à 2ª feira).
Local de realização: Casa do Território
Serviço/Pessoa responsável: Parque da Devesa / Inês Carvalho
Contactos: casadoterritorio@vilanovadefamalicao.org | 252 374 184
Inscrições: E-mail: sedevesa@vilanovadefamalicao.org e Tlf: 252 317 200



Saúde Alimentar e Física



Atividade: Sessão Temática “O clima está a mudar - A alimentação e
agricultura também!
Descrição da atividade: Juntamente com personagens dos contos de fadas mais conhecidos,
encontrar-se-ão soluções para as alterações climáticas e a fome. Através da apresentação de um
conjunto de imagens incompletas os alunos terão de trabalhar em conjunto para as completar.
Unindo esforços é possível combater as alterações climáticas, proteger o planeta e combater a
fome. (Apresentação baseada no livro de atividades da FAO para o Dia Mundial da Alimentação de
2016).

Objetivos: Consciencializar os alunos de que o Dia Mundial da Alimentação pretende alertar para
a fome e todos os fatores que a originam, e a necessidade de assegurar que todos têm acesso a
alimentos seguros e nutritivos.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Nível de ensino: Alunos do 10º ao 12º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição obrigatória individual por turma.
Calendarização: Ao longo do ano letivo e inserida no âmbito do Dia Mundial da Alimentação.
Local de realização: Na instituição educativa
Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação - Carla Sousa
Contactos: E-mail: carlasousa@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956


Atividade: “Somos o que comemos” – Alimentação Sustentável

Descrição da atividade: Através de uma apresentação e conversas informais falar-se-á acerca
do impacto que a alimentação e sistemas de produção alimentar atuais têm no planeta.

Objetivos: Demonstrar como os hábitos alimentares atuais desafiam a sustentabilidade do
planeta; Demonstrar de que forma podemos diminuir a pegada ambiental através do consumo
alimentar; Demonstrar como uma alimentação saudável é uma alimentação sustentável.

Público- Alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.

Nível de ensino: Alunos do 10º ao 12º ano de escolaridade.

Condições de participação: Inscrição obrigatória individual por turma

Calendarização: Ao longo do ano letivo

Local de realização: Instituição educativa

Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação - Carla Sousa

Contactos: E-mail: carlasousa@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956



Atividade: Oficina “Descodificador De Rótulos”
Descrição da atividade: Com recurso a rótulos de diversos alimentos processados, mais
comumente consumidos pelos alunos, estes irão aprender a analisar com atenção toda a
informação presente nos rótulos dos alimentos.

Objetivos: Ensinar a ler rótulos; Reconhecer as diferenças entre alimentos altamente
processados, pouco processados, processados e naturais; Reconhecer a importância da leitura de
rótulos aquando a aquisição de bens alimentares.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.
Nível de ensino: Alunos do 10º ao 12º ano de escolaridade.
Condições de participação: Inscrição obrigatória individual por turma

Calendarização: Ao longo do ano letivo

Local de realização: Na instituição educativa

Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação e Pelouro da Saúde Pública - Carla Sousa
e Ana Isabel Monteiro

Contactos: Email: carlasousa@vilanovadefamalicao.org | anamonteiro@vilanovadefamalicao.org
TLF: 252 320 956 | 252 320 900



Atividade: Estilo de vida saudável

Descrição da atividade: Sessão teórica sobre estilo de vida saudável, que se sustenta em 4
pilares: alimentação equilibrada (com base na Dieta Mediterrânica), exercício físico, descanso e
atividades de lazer.

Objetivos: Atentar os/às alunos/as para a importância de um estilo de vida saudável,
procurando dar exemplos práticos de regras básicas para uma alimentação saudável, incluindo
alguns exemplos de refeições e receitas; Estimular a prática de exercício físico; Incentivar o
descanso, sendo essencial para o bom crescimento e retenção de nova informação; Apelar à
adoção de atividades de lazer, sendo essenciais para uma saúde física e mental.

Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional.

Nível de ensino: Alunos do 10º ao 12º ano de escolaridade.

Condições de participação: Com inscrição prévia.

Calendarização: Mediante marcação e disponibilidade da formadora

Local de realização: Na escola requerente

Serviço/Pessoa responsável: Ana Isabel Monteiro, nutricionista (C.P. 2815N)

Contactos: anamonteiro@vilanovadefamalicao.org | 252 320 900 Ext.: 428


Educação Física e Desporto
Atividade: Hidroterapia
Descrição da atividade: A Fisioterapia Aquática – Hidroterapia, refere-se à aplicação de
técnicas de fisioterapia no meio aquático, utilizando as propriedades físicas da água, sua
temperatura e os efeitos da imersão. A Hidroterapia, pode ser realizada individualmente ou em
grupo, como forma única de tratamento ou como complemento de outra modalidade terapêutica.

Objetivos: Promover ao longo de todo o ano letivo a prevenção, reabilitação e reeducação de
indivíduos com multideficiência de forma a proporcionar melhores condições de vida.

Público-alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), incluindo os alunos com
qualquer tipo e grau de deficiência/incapacidade, inscritos nos agrupamentos escolares do
concelho e que frequentem o Projeto Municipal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto
Reabilitação.

Nível de ensino: Alunos do ensino secundário.

Condições de participação: Através de demonstração de interesse.

Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019

Local de realização: Complexos de Piscinas Municipais

Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres / Fisiot. Fábio Cunha
Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900


Atividade: Boccia
Descrição da atividade: O Boccia é um desporto de precisão, em que são arremessadas
bolas, seis azuis e seis vermelhas, com o objetivo de as colocar o mais perto possível de uma bola
branca chamada de “jack” ou bola alvo. É permitido o uso das mãos, dos pés ou de instrumentos
de auxílio para os praticantes com grande comprometimento nos membros superiores e inferiores.
Esta modalidade pode ser jogada de forma individual (1X1), a pares (2x2) ou por equipas (3x3).

Objetivos: Promover semanalmente a formação desportiva adaptada dos alunos portadores de
deficiência ou com necessidades educativas especiais; Fomentar a prática desportiva adaptada em
contexto escolar; Promover a participação nas quatro jornadas do campeonato concelhio de Boccia
- Liga Inclusiva 2017/2018; Promover o convívio e a inclusão social.

Público-alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), incluindo os alunos com
qualquer tipo e grau de deficiência/incapacidade, inscritos nos agrupamentos escolares do
concelho e que frequentem o Projeto Municipal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto
Adaptado.

Nível de ensino: Alunos do ensino secundário.
Condições de participação: Através de demonstração de interesse.
Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019
Local de realização: Instalações de ensino e pavilhões municipais
Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres - Prof. Ricardo Sá
Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900



Atividade: Natação Adaptada
Descrição da atividade: A natação pode ser praticada por pessoas nas mais diversas
categorias de deficiência, doenças degenerativas e/ou condições crónicas. Muitas vezes a iniciação
é feita com fins recreativos ou terapêuticos surgindo a competição numa etapa um pouco mais
avançada do percurso do nadador. O meio aquático tem uma série de características únicas para
as pessoas com deficiência que ajudam na decisão pela natação: A água é um meio de redução da
dor (flutuação, calor, massagem por fluxo); Os movimentos podem ser realizados com pouca
força; Podem mover-se, geralmente, sem ajuda; A água proporciona uma agradável resistência à
mudança e ajuda no fortalecimento muscular; É um meio seguro (reduzida probabilidade de
quedas ou lesões).

Objetivos: Promover semanalmente a formação desportiva adaptada dos alunos portadores de
deficiência ou com necessidades educativas especiais; Fomentar a prática desportiva adaptada em
contexto escolar; Promover a participação nos Campeonatos Concelhios de Natação Adaptada
(Verão e Inverno) 2017/2018; Promover o convívio e a inclusão social.

Público-alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), incluindo os alunos com
qualquer tipo e grau de deficiência/incapacidade, inscritos nos agrupamentos escolares do
concelho e que frequentem o Projeto Municipal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto
Adaptado.

Nível de ensino: Alunos do ensino secundário.
Condições de participação: Através de demonstração de interesse.
Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019
Local de realização: Complexos de piscinas Municipais
Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres - Prof. Ricardo Sá
Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900



Atividade: Atletismo Adaptado
Descrição da atividade: O atletismo pode ser praticado por pessoas com qualquer tipo de
deficiência, devido à existência de classes de acordo com o grau de deficiência de cada praticante,
existindo provas de pista, campo, pentatlo e maratona. Esta é uma modalidade desportiva que
sofre frequentes modificações, visando possibilitar melhores condições técnicas para o
desenvolvimento desta modalidade, adequando as atividades propostas a estes fatores e
englobando alguns objetivos, nomeadamente: Estímulo à independência e autonomia; Melhoria
das condições organo-funcionais (aparelhos circulatório, respiratório, digestivo, reprodutor e
excretor); Desenvolvimento da força e da resistência muscular global; Aprimoramento da
coordenação motora global; Aumento do equilíbrio estático e dinâmico; Melhoria na realização das
atividades de vida diária.

Objetivos: Promover semanalmente a formação desportiva adaptada dos alunos portadores de
deficiência ou com necessidades educativas especiais; Fomentar a prática desportiva adaptada em
contexto escolar; Promover a participação no Campeonato Concelhio de Atletismo Adaptado
2016/2017; Promover o convívio e a inclusão social.

Público-alvo: Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), incluindo os alunos com
qualquer tipo e grau de deficiência/incapacidade, inscritos nos agrupamentos escolares do
concelho e que frequentem o Projeto Municipal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto
Adaptado.

Nível de ensino: Alunos do ensino secundário.
Condições de participação: Através de demonstração de interesse.
Calendarização: Ao longo do ano letivo 2018/2019
Local de realização: Complexos de piscinas Municipais
Serviço/Pessoal responsável: Divisão de Desporto e Tempos Livres - Prof. Ricardo Sá
Contactos: E-mail desporto@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 900



Atividades de Animação Educativa



Atividade: Cantar dos Reis Infantil

Descrição: Alunos, professores e auxiliares de ação
educativa das diversas instituições educativas do concelho,
irão juntar-se para entoar canções alusivas a esta tradição.
Celebrar o Natal e perpetuar os seus valores de paz, amor e harmonia, manter viva a tradição de
levar a boa nova do nascimento do Menino são os grandes objetivos deste evento, que todos os
anos levas as Boas Festas a todos os presentes.

Objetivos: Reconhecer datas e factos significativos do património histórico e cultural; Fomentar
as velhas tradições; Promover o património imaterial.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar e do 1º Ciclo do ensino básico dos Agrupamentos de
Escolas, da Rede Solidária e Privada.

Condições de participação: Com inscrição obrigatória; Cada turma deverá enviar, para os
Serviços Educativos, a sua ficha de inscrição individualmente; A inscrição deverá ser efetuada até
o dia 30 de novembro e só será validada após a confirmação dos Serviços Educativos por email ou telefone; O Município não facultará transporte; O Município facultará o lanche a todos os
participantes.

Calendarização: 07 e 08 de janeiro de 2019 (Caso o número de participantes seja elevado
realizamos nos dois dias).

Local de realização: Grande Auditório da Casa das Artes
Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação – Serviços Educativos
Contactos: E- mail:susanamartins@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956


Atividade: Desfile Infantil de Carnaval

Objetivos: Recriar personagens e ídolos preferidos; Favorecer o desenvolvimento da criatividade
e imaginação; Animar as ruas da cidade proporcionando momentos de convívio e alegria
contribuindo, assim, para o desenvolvimento da socialização.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar do 1º Ciclo do ensino básico dos Agrupamentos de Escolas,
da Rede Solidária e da Rede Privada.

Condições de participação: Com inscrição obrigatória; Cada instituição educativa deverá
enviar para os Serviços Educativos, a sua ficha de inscrição; A inscrição deverá ser efetuada até o
dia 11 de janeiro de 2019 e só será validada após confirmação dos Serviços Educativos por
e-mail; Não serão atribuídos subsídios para as Instituições Educativas participantes; O Município
disponibiliza o transporte e o lanche para todos os participantes.

Calendarização: 01 de Março de 2019

Local de realização: Ruas da cidade de Vila Nova de Famalicão

Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação - Serviços Educativos

Contactos: E-mail: susanamartins@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956



Atividade: Comemoração do Dia Mundial da Criança
Descrição da atividade: Teatro, dança, ateliês, contos, mostras, insufláveis, atividades
desportivas, encontros, animação e convívio é o que se pretende dinamizar no programa definido
para esta comemoração ao longo de três dias em Famalicão.

Objetivo: Favorecer a criatividade, a imaginação e o entretenimento englobando iniciativas de
interesse transversal para todas as crianças e as suas famílias.

Público-alvo: Comunidade escolar e público em geral
Condições de participação: Participação livre e gratuita
Calendarização: De 31 de maio a 02 de junho de 2019
Local de realização: Parque da Devesa
Serviço/Pessoa responsável: Pelouro da Família
Contactos: E-mail: familia@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320900



Atividade: Marchas Antoninas Infantis
Descrição da atividade: As Marchas Antoninas Infantis, no ano 2019 estarão subordinadas ao
Tema: Santo António e as Culturas Indígenas, uma vez que no ano 2019, a ONU declarou o
Ano Internacional das Línguas Indígenas.
Todas as instituições educativas receberão um prémio de participação que será atribuído de
acordo com o número de crianças inscritas, por instituição. Serão ainda atribuídos, por um júri,
dois prémios: - Melhor Guarda-roupa e Arcos; - Melhor Marcha - será escolhido entre as
instituições que apresentem coreografia em frente à tribuna, situada num dos pontos do percurso.

Objetivos: Manter viva a tradição das Marchas Antoninas; Animar as ruas da cidade, numa
mostra de criatividade, imaginação, música e cor; Promover o património imaterial do concelho.

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar dos Agrupamentos de Escolas, da Rede Solidária e da Rede
Privada ao Ensino Secundário.

Condições de participação: Com inscrição obrigatória; Cada instituição educativa deverá
enviar, para os Serviços Educativos, a sua ficha de inscrição; A inscrição deverá ser efetuada até o
dia 1 de março de 2019 e só será validada após confirmação por e-mail; Serão atribuídos
subsídios para as Instituições Educativas participantes; O Município facultará o transporte e o
lanche para todos os participantes.

Calendarização: 07 de junho de 2019


Local de realização: Ruas da cidade de Vila Nova de Famalicão
Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação – Serviços Educativos
Contactos: E-mail: susanamartins@vilanovadefamalicao.org: 252 320956



Atividade: Quinzena da Educação
Descrição da atividade: Ao longo da Quinzena da Educação, serão dinamizadas várias
atividades:
- Mostra de Teatro Escolar;
- Encontro Concelhio de Associações de Pais;
- Jornadas da Educação;
- Mostra Pedagógica e Oferta Formativa (data e local a confirmar)
É de referir que para além destas, poderão ser integradas no programa da Quinzena outras
atividades/ações promovidas pelas diversas entidades parceiras.

Objetivos: Consolidar, enfatizar e valorizar o trabalho desenvolvido, no âmbito da educação, por
todos os parceiros da Rede de Educação e Formação do concelho de Vila Nova de Famalicão;
Contribuir para a complementaridade da educação desenvolvida em contexto escolar,
proporcionando a todas as crianças e jovens condições de excelência para a sua formação;
Proporcionar condições de partilha de boas práticas, com vista a potencialização do trabalho das
diversas instituições educativas e dos seus respetivos intervenientes.

Público-alvo: Comunidade educativa e público em geral
Calendarização: De 29 de abril a 17 de maio de 2019
Local de realização: Instituições Educativas do concelho; Casa das Artes e outros espaços a
definir.

Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Educação - Serviços Educativos
Contatos: E-mail: susanamartins@vilanovadefamalicao.org; TLF: 252 320 956



Atividades Educativas
Parceiros



Quinta do Badaró
Serviço Educativo



Quinta do Badaró - Quinta Pedagógica de Bairro

Descrição: A Quinta do Badaró surge como mais uma valia destinando-se a complementar e
enriquecer o projeto educativo da instituição. Esta Quinta tem uma vertente essencialmente
pedagógica sendo como tal dado grande enfoque à divulgação de conhecimentos do mundo rural.
Na Quinta os visitantes podem usufruir dos seguintes espaços:
Horta - Espaço repleto de diversas hortícolas em diferentes fases de crescimento, podendo os
visitantes desvendar e experimentar algumas práticas inerentes ao mundo rural.
Bosque – As mais variadas tonalidades de verde combinam no bosque harmoniosamente. Este
local convida ao descanso, sendo o espaço ideal para fazer uma merenda.
Zona Desportiva – Aqui são desenvolvidas algumas práticas desportivas em que todos os visitantes
poderão realizar. (jogos tradicionais, jogos com bola, etc.)
Espaço com animais – Galinhas, patos, coelhos, ovelhas, cabras, vacas, póneis, cavalos, porcos,
burros, perus, faisões que poderão ser vistos, alimentados por todos.

Objetivos: Promover o mundo rural como uma valiosa fonte de conhecimento; Proporcionar
momentos de diversão, lazer e convívio.

Atividades: Reciclagem de papel;


Produção de sabão ecológico – Reutilização de óleos domésticos usados;
Do velho se faz novo – Reutilização de materiais de desperdício;
Construção de espantalhos;
Pequenos cientistas – Experiências com a água;
Construção de comedouros e bebedouros para aves;
Jogos sensoriais;
Oficina do espantalho;
Oficina das sementes;
Oficina das plantas aromáticas, medicinais e condimentares;
Oficina dos animais;
Oficina da lã;
Oficina do ciclo do linho

Público-alvo: Alunos do Pré-escolar e do 1º, 2º, 3º Ciclo EB dos agrupamentos de escolas, da
Rede solidária e da rede privada.

Condições de participação: Inscrição obrigatória e marcação prévia; Algumas das atividades
propostas apresentam um valor de participação. Será disponibilizado o autocarro do Centro Social
de S. Pedro de Bairro. De acordo com a disponibilidade dos serviços do mesmo.

Calendarização: Ao longo do ano letivo

Contactos: Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro; Rua da Infância, nº 199, 4765 -016
Bairro
E-mail: geral@centrosocialbairro.com; TLF 252 900 730/ 739


Fundação Castro Alves
Serviço Educativo



Atividade: Visitas guiadas ao Museu de Cerâmica Artística da
Fundação Castro Alves
Descrição da atividade: A Fundação Castro Alves no âmbito da promoção do seu Museu de
Cerâmica Artística, concebe um programa de visitas guiadas ao Museu, onde se encontram expostas
centenas de exemplares de peças executadas na sua Escola de Cerâmica, que testemunham a
evolução e criatividade da Escola/Oficina de cerâmica, desde a sua criação em 10 de Junho de 1979.
A coleção do Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves, é constituída por peças de
cerâmica (olaria e escultura) que refletem o processo artístico concebido na Escola Oficina de
Cerâmica, assim como o património cultural da região.

Objetivos: Conhecer o espólio de peças de cerâmica artística, identificando as várias técnicas
utilizadas; Conhecer a História do Museu de Cerâmica Artística.

Público- Alvo: Alunos do Pré-escolar, 1º Ciclo 2º Ciclo, 3º Ciclo do Ensino Básico, Ensino
Secundário, NEE.

Nível de ensino: Do ensino pré-escolar ao 12º ano de escolaridade.
Condições de participação: Mediante marcação prévia
Duração: 30 minutos


Calendarização: Ano Letivo; Férias Escolares
Local de realização: Fundação Castro Alves
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo/ Marta Correia e Olga Pereira.
Contactos: 252 931 053
E-mail: fundacao@fundacaocastroalves.org



Atividade: Visita - Oficina de Cerâmica Artística Da Fundação Castro
Alves
Descrição: A visita-oficina oferece a possibilidade de descoberta do património da Fundação
Castro Alves com a realização de oficinas onde se experiência a arte de moldar o barro, adaptada
a diferentes públicos. A Oficina proporciona um contato direto com todo o processo técnico de
conceção das peças e experienciação sensitiva e emocional na modelagem do barro.

Objetivos: Conhecer o espólio de peças de cerâmica artística, identificando as várias técnicas
utilizadas; Conhecer a História do Museu de Cerâmica Artística; Experienciar as técnicas de
modelagem do barro.

Público- Alvo: Alunos do ensino Pré-escolar, 1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo do Ensino Básico,
Ensino Secundário, NEE.

Nível de ensino: Do ensino pré-escolar ao 12º ano de escolaridade.
Condições de participação: Mediante marcação prévia e inscrição de um número máximo
de 16 elementos.

Duração: 1h30 minutos



Calendarização: Ano Letivo; Férias Escolares
Local de realização: Fundação Castro Alves
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo/ Marta Correia e Olga Pereira
Contactos: 252 931 053
E-mail: fundacao@fundacaocastroalves.org



Fundação Cupertino de Miranda
Serviço Educativo



Atividade: Mês Internacional da Biblioteca Escolar| Nas costas de
um poema
Descrição da atividade: Costas? Poemas? Como podemos juntar estas duas palavras? E se
juntássemos a este enigma duas pessoas? Será que ajuda? Vamos abordar a comunicação através
do tato e apreciar as mais variadas interpretações que só uma palavra, um gesto, um som podem
formar. No final juntamos tudo num só livro construído por vocês com palavras e ilustrações no
mês em que se celebra a Biblioteca Escolar.

Objetivos: Visita a uma biblioteca: familiarizar-se com o espaço e com a terminologia de
biblioteconomia, estimular a leitura. Desenvolvimento da capacidade de interpretação e
comunicação e dar a conhecer a coleção da Fundação Cupertino de Miranda.

Público-alvo: Comunidade escolar
Nível de ensino: Ensino pré-escolar, básico, secundário, profissional e especial
Condições de participação: Inscrição gratuita sujeita a marcação prévia
Calendarização: Outubro-Novembro de 2018
Local de realização: Fundação Cupertino de Miranda
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo| Joana Rosa de Sousa
Contactos: museu@fcm.org.pt; 252 301 650



Atividade: Halloween| Sombras flutuantes
Descrição da atividade: Como se criam as sombras? É um “quem” ou um “quê” que cria as
sombras? O que deve existir para se formar uma sombra? Vamos explorar todas estas questões e
desafiar cada um de vocês a criar sombras através de colagens em três dimensões.

Objetivos: Desenhar com luz (recurso não convencional), entender a transformação de uma
forma tridimensional para uma forma bidimensional e estimular a capacidade de abstração.

Público-alvo: Comunidade escolar
Nível de ensino: Ensino pré-escolar, básico e especial
Condições de participação: Inscrição gratuita sujeita a marcação prévia
Calendarização: Dias 22 a 26 e 29 a 31 outubro de 2018
Local de realização: Fundação Cupertino de Miranda
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo| Joana Rosa de Sousa
Contactos: museu@fcm.org.pt; 252 301 650



Atividade: Natal| Poemas Ocultos
Descrição da atividade: Oculto? Oculto é sinónimo de camuflado, coberto, disfarçado,
escondido, tapado, desconhecido, ignorado, inexplorado, invisível e secreto. Como iremos resolver
isto? Esta oficina é inspirada na série “Ocultações” do artista Fernando de Azevedo. Venham
experimentar e criar postais de ocultações com a ajuda de fotocópias e Tinta-da-china! Deixem-se
surpreender e surpreendam alguém nesta época natalícia!

Objetivos: Estimular a capacidade de criar em negativo, a perceção de texturas e a capacidade
de abstração.

Público-alvo: Comunidade escolar
Nível de ensino: Ensino pré-escolar, básico e especial
Condições de participação: Inscrição gratuita sujeita a marcação prévia
Calendarização: Dias 10 a 14, 17 a 21 e 27 a 28 de dezembro de 2018
Local de realização: Fundação Cupertino de Miranda
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo| Joana Rosa de Sousa
Contactos: museu@fcm.org.pt; 252 301 650



Atividade: Carnaval| 1000 peças ou 300 placas?
Descrição da atividade: 2 Triângulos grandes, 2 pequenos, 1 médio, 1 quadrado e 1
paralelogramo. Com isto terão de criar uma personagem, sem sobrepor nem uma peça! Para se
inspirarem iremos apresentar o trabalho do artista Alberto Lacerda e lançar o desafio de criarem o
vosso “Trangamismo”, uma arte só vossa inspirada no Tangram, quebra-cabeças geométrico
chinês formado por 7 peças.

Objetivos: Desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico
Público-alvo: Comunidade escolar
Nível de ensino: Ensino pré-escolar, básico e especial
Condições de participação: Inscrição gratuita sujeita a marcação prévia
Calendarização: Dias 18 a 22 e 25 de fevereiro a 1 de março de 2019
Local de realização: Fundação Cupertino de Miranda
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo| Joana Rosa de Sousa
Contactos: museu@fcm.org.pt; 252 301 650



Atividade: Dia do Pai| Pintura automática
Descrição da atividade: Vamos deixar que a nossa mão conduza a criatividade. Teremos de
confiar plenamente no gesto livre para retratar o nosso pai. Vamos esquecer o resultado final e
focarmo-nos no processo de trabalho com total expressão. Esta atividade inspira-se nas pinturas
automáticas do artista surrealista Joan Miró.

Objetivos: Trabalhar a gestualidade, liberdade e confiança
Público-alvo: Comunidade escolar
Nível de ensino: Ensino pré-escolar, básico e especial
Condições de participação: Inscrição gratuita sujeita a marcação prévia
Calendarização: Dias 11 a 15 de março de 2019
Local de realização: Fundação Cupertino de Miranda
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo| Joana Rosa de Sousa
Contactos: museu@fcm.org.pt; 252 301 650



Atividade: Dia Mundial da Árvore| Árvores vizinhas
Descrição da atividade: Nós estamos rodeados de árvores, há sempre uma árvore ou outra
pelas quais passamos todos, todos os dias. Pensa na tua viagem de casa para escola! Que árvores
existem no teu percurso? Se pudesses mudar a vida de uma dessas árvores, o que farias?

Objetivos: Trabalhar a capacidade de observação, memória visual e sensibilidade ecológica.
Público-alvo: Comunidade escolar
Nível de ensino: Ensino pré-escolar, básico e especial
Condições de participação: Inscrição gratuita sujeita a marcação prévia
Calendarização: Dias 18 a 22 de março de 2019
Local de realização: Fundação Cupertino de Miranda
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo| Joana Rosa de Sousa
Contactos: museu@fcm.org.pt; 252 301 650



Atividade: Páscoa| Desenho Cego
Descrição da atividade: Como será o desenho cego? Desenhar no escuro? Desenhar com os
olhos vendados? Desenhar sem olhar para o papel? Ou sem olhar para o que estamos a desenhar?
Tudo isto é possível e não é tão difícil quanto parece!

Objetivos: Estimular a tateabilidade e as informações que esta nos dá quando somos privados
dos outros sentidos.

Público-alvo: Comunidade escolar
Nível de ensino: Ensino pré-escolar, básico, secundário e especial
Condições de participação: Inscrição gratuita sujeita a marcação prévia
Calendarização: Dias 8 a 12 e 15 a 18 de abril de 2019
Local de realização: Fundação Cupertino de Miranda
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo| Joana Rosa de Sousa
Contactos: museu@fcm.org.pt; 252 301 650



Atividade: Dia Internacional do Livro Infantil| Hora do Conto
Descrição da atividade: A oficina consiste na realização da hora do conto sobre o livro “Sobe
e Desce” de Oliver Jeffers (recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para o ensino pré-escolar)
e na pintura de um desenho inspirado nas obras de artistas surrealistas representados na nossa
coleção.

Objetivos: Despertar o gosto e o prazer da leitura, exercitar a capacidade de retenção de
informação oral e a criatividade.

Público-alvo: Comunidade escolar
Nível de ensino: Ensino pré-escolar e básico (1º e 2º ano de escolaridade)
Condições de participação: Inscrição gratuita sujeita a marcação prévia
Calendarização: Dias 1 a 5 de abril de 2019
Local de realização: Fundação Cupertino de Miranda
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo| Joana Rosa de Sousa
Contactos: museu@fcm.org.pt; 252 301 650



Atividade: Dia da Mãe| Retrato recortado
Descrição da atividade: E se desenhassem a vossa mãe e depois recortassem o desenho aos
pedacinhos? Teriam coragem de o fazer? Custa um bocadinho, mas depois vai valer a pena
montar o retrato de uma outra forma, uma forma esquisita e divertida. Experimentem!

Objetivos: Trabalhar a desconstrução das formas.
Público-alvo: Comunidade escolar
Nível de ensino: Ensino pré-escolar, básico e especial
Condições de participação: Inscrição gratuita sujeita a marcação prévia
Calendarização: Dias 29 e 30 de abril e 2 e 3 de maio de 2019
Local de realização: Fundação Cupertino de Miranda
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo| Joana Rosa de Sousa
Contactos: museu@fcm.org.pt; 252 301 650



Atividade: Fim do Ano letivo| Gravura ecológica
Descrição da atividade: Conheces alguma técnica de impressão? Gostarias de imprimir os
teus desenhos sem a ajuda de uma máquina? Vem experimentar gravura, uma das técnicas de
transferência de imagens mais antigas no mundo! Vamos reciclar pacotes de leite para reproduzir
os teus trabalhos!

Objetivos: Entender o processo de impressão manual e reprodução de trabalhos e trabalhar a
sensibilidade ecológica.

Público-alvo: Comunidade escolar
Nível de ensino: Ensino pré-escolar e básico
Condições de participação: Inscrição gratuita sujeita a marcação prévia
Calendarização: Dias 17 a 19 e 24 a 28 junho de 2019
Local de realização: Fundação Cupertino de Miranda
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo| Joana Rosa de Sousa
Contactos: museu@fcm.org.pt; 252 301 650



Atividade: Verão| Descreve que eu desenho
Descrição da atividade: Será que conseguem passar palavras ouvidas para linhas
desenhadas? Vamos descrever obras de arte sem que vocês as vejam, terão de ilustrar aquilo que
ouvirem e no final iremos ver se corresponde à realidade! Curioso por experimentar? Queremos
apreciar os resultados!

Objetivos: Trabalhar a capacidade de interpretação e comunicação.
Público-alvo: Comunidade escolar e sénior
Nível de ensino: Ensino pré-escolar, básico e especial.
Condições de participação: Inscrição gratuita sujeita a marcação prévia
Calendarização: Dias 1 a 5, 8 a 12, 15 a 19 e 22 a 26 de julho de 2019
Local de realização: Fundação Cupertino de Miranda
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo| Joana Rosa de Sousa
Contactos: museu@fcm.org.pt; 252 301 650



Atividade: Sábados em Família
Descrição da atividade: Os Sábados em Família inserem-se no âmbito do Programa Famílias.
Este projeto procura estimular crianças e pais para a arte, adquirindo aprendizagens que valorizam
a curiosidade e a criatividade, tendo como ponto de partida o acervo do Museu. No último sábado
de cada mês, salvo raras exceções, estão disponíveis atividades que convidam as famílias a
construírem ligações afetivas, a partilharem memórias, a brincar, a descontrair, a experimentar
diferentes linguagens artísticas e a construir a sua visão sobre a arte e o mundo.

Objetivos: Estimular crianças e famílias para a arte.
Público-alvo: Famílias
Nível de ensino: A partir dos 4 anos.
Condições de participação: Inscrição gratuita sujeita a marcação prévia. Lotação de 15
participantes (mínimo de 8 inscrições)

Calendarização: 27 outubro – Sombras flutuantes; 24 novembro – Nas costas de um poema; 15
dezembro – Postais ocultos; 26 janeiro – Uma história na Biblioteca; 23 fevereiro - Quando o barro se
transforma; 16 março – Parceria com Fértil Cultural; 27 abril – Gravura em Pacotes de Leite; 18 maio - A
minha exposição; 29 junho - Desenho ao longe; 27 julho – Descreve que eu desenho; 31 agosto- Moinhos
de vento;

Local de realização: Fundação Cupertino de Miranda
Serviço/Pessoa responsável: Serviço Educativo| Joana Rosa de Sousa
Contactos: museu@fcm.org.pt; 252 301 650



Programa Eco Escolas
Serviço Educativo



Programa: Eco Escolas
Descrição: O Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental
Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE.
Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no
âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.
O programa é coordenado a nível internacional, nacional, regional e de escola. Esta coordenação
multinível permite a confluência para objetivos, metodologias e critérios comuns que respeitam a
especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos e caraterísticas do meio envolvente.
Para além do apoio das pessoas e Instituições da Comissão Nacional, o Eco-Escolas conta ainda
com a parceria de vários municípios, entre os quais o Municipio de V.N. de Famalicão. Fornece
ainda metodologia, formações, materiais pedagógicos, apoios e enquadramento ao trabalho
desenvolvido pela escola.
Depois de inscritas, as escolas da rede recebem um conjunto de informações e orientações
facilitadoras da implementação do Programa. A coordenação organiza atividades de formação,
como o Seminário Nacional e de divulgação como o Dia Bandeiras Verdes, entre outras. O/A
professor(a) coordenador(a) em cada estabelecimento de ensino, é o ponto focal do Eco Escolas
no terreno, sendo da sua responsabilidade a reunião de condições, meios e estratégias para levar
a bom termo a implementação da metodologia proposta.
O Municipio de Vila Nova de Famalicão através dos seus Serviços Educativos colabora com a
ABAE apoiando na implementação do programa Eco Escolas.

Público-Alvo: Alunos do Pré-escolar dos Agrupamentos de Escolas, da Rede Solidária e da
Rede Privada ao Ensino Universitário.

Calendarização: Ao longo do ano letivo
Serviço/Pessoa responsável: Divisão de Ambiente – Serviços Educativos
Contactos: TLF: 252 320 956



Município de Vila Nova de Famalicão
Praça Álvaro Marques
4764-502 Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252320900
www.vilanovadefamalicao.org



