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COVID-19
Tendo em conta a situação excecional que vivemos, informamos que as atividades presentes no programa respeitam as orientações da Direção-Geral de
Saúde.
Dependendo da evolução da situação epidemiológica da pandemia COVID-19,
algumas ações poderão ser canceladas ou ajustadas de modo a garantir a
segurança de todos. Assim, recomenda-se que antes de qualquer marcação,
a atividade seja confirmada junto dos respetivos serviços.
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PRINCÍPIOS
DA CARTA
DAS CIDADES
EDUCADORAS
7

8

Na Cidade Educadora, a educação transcende as paredes da escola para impregnar toda a cidade. Uma educação para a cidadania, na qual todas as administrações assumem a sua responsabilidade na educação e na transformação
da cidade num espaço de respeito pela vida e pela diversidade.
A Cidade Educadora tem personalidade própria, integrada no país do qual faz
parte. A sua identidade é, por conseguinte, interdependente do território em
que está inserida. É, também, uma cidade relacionada com o seu meio envolvente, com outros núcleos urbanos do seu território, com os meios rurais
que a rodeiam e as cidades dos outros países. O seu objetivo constante será
aprender, inovar e partilhar, e, portanto, enriquecer e tornar mais segura e
digna a vida dos seus habitantes.
A Cidade Educadora tem de exercitar e desenvolver a sua função educadora
em paralelo com as tradicionais (económica, social, política e de prestação
de serviços), com o olhar posto na formação, promoção e desenvolvimento de
todas as pessoas de qualquer idade para responder às suas necessidades
formativas de modo permanente e em todos os aspetos da vida.

In, Carta das Cidades Educadoras
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DIREITO À CIDADE EDUCADORA
Educação inclusiva ao longo da vida
Política educativa ampla
Diversidade e não discriminação
Acesso à cultura
Diálogo intergeracional
O COMPROMISSO DA CIDADE
Conhecimento do território
Acesso à informação
Governança e participação dos cidadãos
Acompanhamento e melhoria contínua
Identidade da cidade
Espaço público habitável
Adequação dos equipamentos e serviços municipais
Sustentabilidade
AO SERVIÇO INTEGRAL DAS PESSOAS
Promoção da saúde
Formação de agentes educativos
Orientação e inserção laboral inclusiva
Inclusão e coesão social
Corresponsabilidade contra as desigualdades
Promoção do associativismo e do voluntariado
Educação para uma cidadania democrática e global

+ info http://www.edcities.org/

10

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os ODS e a Agenda 2030, adotados pela quase totalidade dos países do mundo, no
contexto das Nações Unidas, definem as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030 e procuram mobilizar esforços globais à volta de um
conjunto de objetivos e metas comuns. São 17 ODS, em áreas que afetam a qualidade
de vida de todos os cidadãos do mundo e daqueles que ainda estão para vir.
Podemos identificar grandes áreas gerais: Pessoas- referentes à erradicação da
pobreza e fome, da promoção da dignidade e da igualdade; Planeta – incidindo sobre
o consumo e produção sustentáveis, o combate à mudança climática e à gestão dos
recursos naturais; Prosperidade – no que diz respeito à realização pessoal, ao
progresso económico e social; Paz – sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres
do medo e da violência e Parcerias – relativamente à integração transversal, à
interconexão e à mobilização conjunta em prol dos mais vulneráveis.
						

in https://www.ods.pt/

“A educação é um dos principais motores do desenvolvimento sustentável e da paz
e, consequentemente, um dos mais importantes fatores para que o acesso aos direitos humanos seja garantido. Sem a educação, outros direitos, como a liberdade e
o acesso à saúde tornam-se limitados, levando a uma menor qualidade de vida do
ser humano.
Por isso, destacamos o ODS 4, que visa providenciar as crianças e jovens adultos com educação de qualidade, inclusiva e equitativa, bem como a disponibilização de
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Torna-se pois, urgente a necessidade de construir novos estabelecimentos de ensino e melhorar os já existentes, de
forma a providenciar um ambiente seguro, inclusivo e eficiente para todos.”
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24

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
CIDADES EDUCADORAS

x

28

CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS ILUSTRADA
PELOS ALUNOS DO CONCELHO

x x x

28

COMEMORAÇÕES DOS DIA INTERNACIONAL DAS
CIDADES EDUCADORAS

x

28

SEMINÁRIO “CIDADES EDUCADORAS E GOVERNO
LOCAL”

x

28

REDE GLOBAL DE CIDADES DE APRENDIZAGEM
DA UNESCO

x

28

HÁ FESTA NO PARQUE - ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO

x

28

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

x

29

URAP - 25 DE ABRIL
DIA DA LIBERDADE - 25 DE ABRIL

x x x x x

29

x

29

NA ROTA DO DOCUMENTO – À DESCOBERTA DO
PATRIMÓNIO DOCUMENTAL SETUBALENSE | 25 DE
ABRIL DE 1974

3.ª
e
4.ª

ROTEIRO ANTI-RACISTA - PARA UMA HISTÓRIA
DO MOVIMENTO NEGRO EM PORTUGAL 1911-1933

x

VISITAS ROTEIRO ANTI-RACISTA - A PRESENÇA
NEGRA NA CIDADE DE SETÚBAL, SÉC. XV – SÉC.
XVIII

29

x x
x x

x

29

30

RECEÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA

x

30

VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL –
CICLO DE CONFERÊNCIAS

x

30

VII CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL

x

30

14

DESTINATÁRIOS
ÍNDICE DE PROJETOS E ATIVIDADES
ENS. SUPERIOR

E. SEC.

ENS. PROFIS.

3.º CICLO

2.º CICLO

1.º CICLO

PRÉ-ESC.

PROF/ EDU

COM EDUCATIVA

PÁG.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTAS ABERTAS

x

30

VISITAS AO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E
ARQUIVO MUNICIPAL

x

31

DIA DA ELEVAÇÃO DE SETÚBAL A CIDADE

3.ª
e
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31

x x x x x x

SETÚBAL MAIS BONITA

31

MOSTRA DE CURSOS E FORMAÇÃO

x x x x

31

CICLO DE DEBATES

x x x x

31

NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE

x x

32

DANCE SOUL | AULAS DE DANÇA E ATIVIDADES
LÚDICAS

x

32

DAR DE VOLTA

x x x x

32

SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2020

x

32

FEIRA DE SANT’IAGO

x

33

FIM DE ANO AZUL

x

33

SETÚBAL, TERRA DE PEIXE

x x

33

x x

36

4.ª

36

EDUCAÇÃO PARA AS CIÊNCIAS E AS TECNOLOGIAS
COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CIÊNCIA AO
SERVIÇO DA PAZ E DESENVOLVIMENTO”
EDUCAR NO MAR | EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO
SADO
EDUCAR NO MAR (FORMAÇÃO PARA PROFESSORES)
ESCOLA AO VIVO | EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO
SADO

x

36

x

36

x x x

40

EDUCAÇÃO PELA ARTE
ESCOLAS COM TALENTO
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CRESCER COM MÚSICA

x x x x
x x

POR DENTRO DE UM ESTÚDIO | VISITAS AO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO - CASA DA CULTURA

x x x x x

40

FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL

40

É PRECISO FAZER UM DESENHO? – FESTA DA
ILUSTRAÇÃO DE SETÚBAL

x x x x x

41

EXPOSIÇÕES REGULARES DA GALERIA E SALA DA
ILUSTRAÇÃO | CASA DA CULTURA

x x x x x

41

ANIMAÇÕES DE LEITURA E OFICINAS DE ILUSTRAÇÃO NA CASA DA CULTURA | CASA INVISÍVEL

x

41

HORA DO CONTO NA CASA DA CULTURA

x x

41

ECONOMIA CIRCULAR PARA CRIANÇAS | ECO BRINQUEDOS

x x

42

FILM FEST-FESTIVAL DE CINEMA MUSICADO

x x

AO VIVO

x x x x x
x x x x x

SET’CURTAS | AS CURTAS VÃO À ESCOLA
TEATRO NAS ESCOLAS
COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA DANÇA |

x

AULAS ABERTAS DE INICIAÇÃO AO MOVIMENTO
ESCOLAS DE PORTAS ABERTAS

42
42
43
43

x

43

A DANÇA POR DENTRO E POR FORA | AULAS
DE DANÇA

x

43

ANIMAÇÃO DE LEITURA

x x

44

ANIMAÇÃO DE LEITURA DE NATAL 2020/21

x x

44

VISITA GUIADA - BIBLIOTECA VIVA

x x x x x x

44

BAÚ DAS HISTÓRIAS

44

+2º

COMEMORAÇÕES DO DIA NACIONAL DA LÍNGUA
GESTUAL PORTUGUESA

x

44

FESTA DE NATAL DA BIBLIOTECA - NATAL COM
MÚSICA

x

44

x

COMEMORAÇÃO DO DIA DOS NAMORADOS
DIA DA POESIA - XI MARATONA DA POESIA
DE SETÚBAL

16

x

x

45
45

DESTINATÁRIOS
ÍNDICE DE PROJETOS E ATIVIDADES

“SETÚBAL: UMA BAÍA A LER”

45

x

45

x
x x x x
x x

DIA DA EUROPA
CLUBE DE LEITURA DE VERÃO 2021
ANIMAÇÕES NOS POLOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

ENS. SUPERIOR

E. SEC.

x x

ENS. PROFIS.

3.º CICLO

2.º CICLO

1.º CICLO

PRÉ-ESC.

PROF/ EDU

COM EDUCATIVA

PÁG.

CANTINHO DA LEITURA “1,2,3…UM CONTO
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45
46
46

+2º

VII SEMINÁRIO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO
CONCELHO DE SETÚBAL

x

46

MARATONA DE LEITURA EM VOZ ALTA

x

46

SAÚDE E BEM ESTAR

x x

AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE ALIMENTAR
AÇÕES DE EDUCAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO PARA A
EDUCAÇÃO ALIMENTAR

50

x

50

x

REGIME ESCOLAR

50

x
x
x
x

HERÓIS DA FRUTA – LANCHE ESCOLAR SAUDÁVEL
OS SUPER SAUDÁVEIS
SAÚDE NAS NOSSAS MÃOS
SETÚBAL VERÃO + SAUDÁVEL - O SOL É MEU AMIGO
DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA O CANCRO
DIA MUNDIAL DA SAÚDE

x
x
x x x x
x x x x
x
x x

50

x
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50
51
51
51
51

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
VISITIAS GUIADAS MUSEU DO TRABALHO MICHEL
GIACOMETTI
VISITAS GUIADAS À MERCEARIA LIBERDADE
VISITA AO MUNDO RURAL
SER OPERÁRIO DA INDÚSTRIA CONSERVEIRA
ANIMAÇÃO: SÃO TODAS SARDINHAS
ANIMAÇÃO: NA MERCEARIA, QUEM DIRIA…

x
x x
x x
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54

x

54

x x
x x

54

3.ª e
4.ª

54
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CENTRO HISTÓRICO DE SETÚBAL
VISITA À FORTALEZA DE S. FILIPE
BOCAGE E A SUA ÉPOCA
VEM CONHECER BOCAGE

54

x
x
x
x
x

55
55

+3.ª

55

+4.ª

55

+4.ª

55
55

JOGO DA GLÓRIA BOCAGEANO: “À DESCOBERTA
DE BOCAGE”

x x

55

VISITA AO ARQUIVO FOTOGRÁFICO AMÉRICO
RIBEIRO

x x x x x x

56

ANIMAÇÃO: LUÍSA TODI APRESENTA-SE

+3.ª

5.º

56

VISITA À GALERIA MUNICIPAL

x

56

CONVENTO DE JESUS: TRÊS MOMENTOS NA SUA
HISTÓRIA

x

56

x x

A CASA DO CORPO SANTO VAI AO ENCONTRO…
VISITA À CASA DO CORPO SANTO

x

O MUSEU ESTÁ NA RUA – NÚCLEO MUSEOLÓGICO
URBANO DA BELA VISTA

x

MERCEARIA CONFIANÇA DE TROINO

x
x
x
x
x

PEQUENAS COMUNIDADES, GRANDES BAIRROS
VIAGEM DO TEMPO POR SETÚBAL
VISITA AO CONVENTO DA ARRÁBIDA
VISITA À CASA DA BAÍA

56
3.º
e
4.ª

DE APRENDIZ A SÁBIO – APRENDER O BARROCO

56

x x x x x x

56
56
57
57
57
57
58

O MUSEU VAI À ESCOLA – ATELIER “OS ROMANOS
E A ROMANIZAÇÃO DA NOSSA REGIÃO”

x x x x x

58

O MUSEU VAI À ESCOLA – ATELIER “O QUE CONTAM OS ARTEFACTOS”

x x x x x

58

ATELIER PEDAGÓGICO VISITA-OFICINA “UMA HISTÓRIA PARA CADA OBJETO”

x x x x x

58
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x x x x x
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VIA ANTIGA DO VISO, SETÚBAL VISITAS GUIADAS
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CENTRO HISTÓRICO DE SETÚBAL VISITAS GUIADAS

x x x x x
x x x x x

EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE ARQUEOLOGIA DO
MAEDS

x x x x x
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MAEDS

x x x x x

60

EXPOSIÇÕES ITINERANTES DO MAEDS

x x x x x
x x x x x

60

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MAEDS
EXPOSIÇÕES ITINERANTES DO ARQUIVO

x

59

60
60

SETÚBAL COMEMORA O DIA INTERNACIONAL DOS
ARQUIVOS – 9 DE JUNHO

3.º
e
4.ª

61

À DESCOBERTA DO PATRIMÓNIO MANUELINO

3.º
e
4.ª

61

DIA DE ELEVAÇÃO DE SETÚBAL A CIDADE

3.º
e
4.ª

61

PRJETO ANIMARQ - O ARQUIVO MUNICIPAL VAI À
TUA ESCOLA

3.º
e
4.ª

61

x x

61

3.º
e
4.ª

62

OFICINA PEDAGÓGICA - FOTOGRAFIA COMO UM
DOCUMENTO

x x

62

OFICINA PEDAGÓGICA - VAMOS SER ARQUIVISTAS
POR UM DIA…

x x

62

OFICINA PEDAGÓGICA - OFICINA DE CARIMBOS

x x

62

3.º
e
4.ª

62

ERA UMA VEZ… UMA PEQUENA ARQUIVISTA
NA ROTA DOS BALUARTES

OFICINA PEDAGÓGICA - O BRASÃO DE SETÚBAL:
HISTÓRIA E SÍMBOLOS
VEM DESCOBRIR O MAR DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL
OFICINAS LÚDICO-PEDEGÓGICAS (PAUSAS LETIVAS)

x

63

x x

63
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x x x
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x x x
x x x

UMA QUINTA NA CIDADE - QUINTA PEDAGÓGICA
DE S. PAULO

x x x

67

x x x
x
x x
x x
x
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CIRES – CENTRO INTERPRETATIVO DO ROAZ DO
ESTUÁRIO DO SADO | CASA DA BAIA DE SETÚBAL

x x x x x x x
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MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA

x x x x x x x
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MALETAS DA SUSTENTABILIDADE – ENA

O CÃO/GATO VAI À ESCOLA
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SEMANA DO MAR E DO PESCADOR

VISITA AO ECO PARQUE DO OUTÃO

x
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67
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x

72
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x x x
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x x x x

72

DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA
AULAS DE PSICOMOTRICIDADE - “DE PEQUENINO…”
ATELIERS DE EXPRESSÃO – “DE PEQUENINO…”
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PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA ARTE
E PELAS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
No âmbito de candidatura ao programa PorLisboa PT2020, medida 10.1 – Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, o Município de Setúbal promove, desde o
ano letivo 2019/20, o Programa Municipal de Educação pela Arte e pelas Ciências Experimentais, dirigido todos os jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico
da rede pública.
Com este programa, o Município pretende contribuir para a melhoria do sucesso escolar, nomeadamente ao nível da língua portuguesa, matemática e ciências, através
da intervenção em anos precoces de escolaridade, de modo a prevenir dificuldades
de aprendizagem e insucesso escolar em anos subsequentes.
Contempla a realização de 6 a 8 ações por ano letivo, em contexto de sala de aula
e em articulação com o docente, nas áreas da educação pela arte e das ciências experimentais.
As ações na área da educação pela arte pretendem estimular nas crianças o pensamento crítico e abstrato, a criatividade, a educação dos sentidos, a psicomotricidade,
o domínio da língua materna e a formação de públicos e, simultaneamente, contribuir para o desenvolvimento da autorregulação emocional, da postura, da atenção e da
concentração, assim como a aquisição de métodos de trabalho. Propomos a realização
de duas ações:
Ação 3. Ciências Experimentais, diAção 1. Animação do Livro e da Leitura,
dirigida à educação pré-escolar e 2º ano rigida à educação pré-escolar e 3º e
do 1º ciclo do ensino básico, desenvolvida 4º anos do 1º ciclo do ensino básico,
desenvolvida pela Ciência Viva;
pela Casa d’Avenida;
Ação 2. Movimento e Dança, dirigido
ao 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, desenvolvida pela Academia de Dança
Contemporânea de Setúbal;

São oferecidas igualmente ações de capacitação para professores e educadores na área das Ciências Experimentais,
ministradas pela Ciência Viva.

Na área da educação pelas ciências experimentais pretendemos promover a
aprendizagem ativa das ciências e estimular nas crianças o pensamento crítico
e abstrato, a criatividade, a psicomotricidade, a resolução de problemas, a curiosidade e a capacidade de observação.

Ao longo do ano letivo
Pré-Escolar e 1º CEB da rede pública
+ info: digepe@mun-setubal.pt
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1.
educação
para
a cidadania
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CIDADES EDUCADORAS
Sessões/debate nas escolas com o
executivo camarário sobre os princípios da carta das cidades educadoras
Ao longo do ano letivo, mediante
marcação
Escolas do concelho
+ info: digepe@mun-setubal.pt
Carta das cidades educadoras ilustrada
pelos alunos do concelho
Alunos de Setúbal ilustram os Princípios da Carta das Cidades Educadoras.
Ao longo do ano letivo, divulgação
específica
1º, 2º e 3º CEB
+ info: digepe@mun-setubal.pt

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS
A comemoração deste dia tem como
objetivo dar visibilidade ao compromisso dos governos locais, destacando a educação como vetor gerador de
bem-estar, convivência, prosperidade
e coesão social. O tema deste ano é:
“Cidades Educadoras 30 anos transformando cidades e pessoas, para um
mundo melhor”.
30 de novembro, com divulgação
específica
Comunidade educativa e população
em geral
+ info: digepe@mun-setubal.pt

REDE GLOBAL DE CIDADES DE
APRENDIZAGEM DA UNESCO
O Município de Setúbal integrou esta
rede em julho de 2019. São objetivos
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da rede a promoção de uma aprendizagem inclusiva desde a educação
básica ao ensino superior, a revitalização da aprendizagem nas famílias
e no local de trabalho, a melhoria da
qualidade e da excelência na aprendizagem e o fomento de uma cultura de
aprendizagem ao longo da vida.
Ações e atividades a decorrer ao
longo do ano letivo, com divulgação
específica
Comunidade educativa e população em
geral
+ info: digepe@mun-setubal.pt

HÁ FESTA NO PARQUE
ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO
ANO LETIVO NO PARQUE DO BONFIM
Com o objetivo de divulgar o trabalho desenvolvido na área da educação
no concelho o município, em parceria
com as escolas e com diversas instituições com intervenção na área da
educação, promove uma atividade de
encerramento do ano letivo, dirigida a
toda a comunidade educativa.
A iniciativa inclui mostra de projetos
educativos das escolas e do município, atividades lúdicas pedagógicas e
desportivas, workshops, música, teatro, dança, feira do livro e animação
do livro e da leitura e workshops
diversos.
29 e 30 maio
População em geral
+ info: digepe@mun-setubal.pt

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
Atividades de comemoração dos 47
anos do 25 de abril, dirigidos à comunidade educativa, com o objetivo de
fomentar o interesse dos mais jovens
para os valores de Abril: da liberdade
e da participação.
Ao longo do ano letivo, com divulgação
específica
Comunidade educativa
+ info: digepe@mun-setubal.pt

SESSÕES URAP – 25 DE ABRIL
No âmbito das Comemorações do 25
de Abril, a União de Resistentes Antifascistas Portugueses - URAP promove sessões em contexto de sala
de aula com representantes da URAP
que fazem uma reflexão histórica e
cultural que remonta à Revolução de
Abril e à conquista da liberdade e da
paz e seus valores intrínsecos.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB e
ensino secundário
+ info: digepe@mun-setubal.pt

DIA DA LIBERDADE – 25 ABRIL
Apresentação de um livro/autor alusivos à temática a comemorar.
27 abril
1º CEB
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

NA ROTA DO DOCUMENTO - À DESCOBERTA DO PATRIMÓNIO DOCUMENTAL SETUBALENSE (25 DE ABRIL DE
1974)  
A importância do património documental em Setúbal numa vertente
educacional, estimulado a partir de
um percurso/itinerário documental. Através deste percurso são
analisados os acontecimentos do dia
25 de Abril de 1974 no país, com
recurso aos documentos do Arquivo
e visitar os edifícios com história no
25 de Abril.
26 e 27 de abril
3º e 4º ano do 1º CEB
+info: educativo.arquivo@mun-setubal.
pt | 913 598 122

ROTEIRO ANTI-RACISTA
EXPOSIÇÃO “PARA UMA HISTÓRIA DO
MOVIMENTO NEGRO EM PORTUGAL
1911-1933”
Escola Superior de Educação | Instituto Politécnico de Setúbal
A exposição pretende resgatar a memória sobre uma geração de afrodescendentes que no início do século
XX, em plena República, constituiu o
primeiro movimento panafricanista da
cidade de Lisboa.
Autores: José Pereira (Coletivo Consciência Negra), Pedro Varela (CES-UC)
e Cristina Roldão (ESE-IPS e CIES-IUL).
Ao longo do ano letivo, mediante
requisição
Professores e estudantes do 3º
ciclo, ensino secundário e superior
+ info: digepe@mun-setubal.pt
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VISITAS ROTEIRO ANTI-RACISTA: A
PRESENÇA NEGRA NA CIDADE DE
SETÚBAL, SÉC. XV – SÉC. XVIII
Escola Superior de Educação | Instituto Politécnico de Setúbal
Este percurso no centro histórico da
cidade procura resgatar a memória da
forte presença de população negra
em Setúbal, entre o século XV e XVIII.
Com esta visita guiada desoculta-se
não só um passado invisibilizado da
cidade, como se questiona a narrativa dominante sobre a ancestralidade
dos/as setubalenses de hoje.
Ao longo do ano letivo, mediante
marcação
3º CEB e ensino secundário
+ info: digepe@mun-setubal.pt

RECEÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA
Programa de Atividades
A Câmara Municipal de Setúbal dá as
boas-vindas e formula votos de um
bom ano de trabalho aos agentes da
comunidade educativa, manifestando
reconhecimento e consideração pelo
papel fundamental que desempenham
no sucesso educativo. Proporciona igualmente a toda a comunidade
educativa um programa de atividades
múltiplas, culturais, desportivas, recreativas e lúdicas.
Setembro a dezembro, com programação específica
Comunidade educativa
+ info: digepe@mun-setubal.pt
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VI CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE
SETÚBAL
Ciclo de Conferências – Transformar o
Território e as Pessoas
Apresentação de vários projetos de âmbito
local pensados para a área da Educação.
dezembro, março e junho, com
programação específica
População em geral
+ info: digepe@mun-setubal.pt

VII CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DE SETÚBAL
A Conferência Anual de Educação é um
espaço anual de encontro, reflexão e capacitação da comunidade educativa onde,
com a ajuda de especialistas em diversas
áreas e com o intercâmbio de experiências locais, nacionais ou internacionais, se
procuram novos caminhos, adaptados às
especificidades do território.
janeiro a maio, Open Call para envio
de experiências
População em geral, com programação específica
+ info: digepe@mun-setubal.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTAS
ABERTAS
Visita pelos espaços exteriores e interiores dos Paços do Concelho com o
objetivo de dar a conhecer a história do
edifício e organização; e simulação do
funcionamento dos órgãos autárquicos Câmara Municipal e Assembleia Municipal.
Durante todo o ano
População em geral
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.
pt | 265537880

VISITAS AO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO
CONCELHO E ARQUIVO MUNICIPAL –
VISITA ORIENTADA
Visita aos vários espaços dos Paços do
Concelho: as salas do Município e de Sessões, o Salão Nobre, o Arquivo Municipal
e encenação de uma Reunião de Câmara
pelos alunos.
Ao longo do ano letivo
Comunidade educativa
+info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt | 913 598 122

DIA DA ELEVAÇÃO DE SETÚBAL
A CIDADE
Data simbólica para o município, onde
Setúbal passou de Vila a Cidade,
um percurso através dos documentos
de arquivo. As Rotas e Património
Documental bem como a cultura, história e a memória coletiva das suas
gentes terão um lugar de destaque nesta atividade.
Este dia é assinalado com atividades
práticas destinadas aos mais pequenos, como: “Retratos da história de
Setúbal” e “Setúbal vista à lupa”.
19 de abril
3º e 4º ano 1º CEB
+info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt | 913 598 122

SETÚBAL MAIS BONITA
Projeto que promove a educação cívica e a participação cidadã, envolvendo a comunidade educativa na requalificação, embelezamento e limpeza
dos espaços públicos do concelho. O
município apoia as escolas com mate-

riais na execução dos projetos de arranjos de espaços verdes, decoração/
requalificação de espaços exteriores,
limpezas ou pinturas nos espaços exteriores comuns das escolas ou em
espaços circundantes.
Maio (data a divulgar)
Escolas e jardins-de-infância públicos e privados do concelho
+ info: setubalmaisbonita@mun-setubal.pt I digepe@mun-setubal.pt

MOSTRA DE CURSOS E FORMAÇÃO
Espaço aberto onde os estabeleci
mentos de ensino promovem os seus
cursos e atividades, integrando os
jovens alunos nesta mostra de uma
forma dinâmica.
Maio / junho
3º CEB, ensino secundário, profissional e superior
+ info: dijuve@mun-setubal.pt | 265
421 082

CICLO DE DEBATES
Dinamização de debates temáticos
nas escolas do concelho, em cola
boração com instituições/convidados
especialistas nas matérias a abordar,
dando primazia a temas que sejam do
interesse juvenil, e ao mesmo tempo
importantes para a sua formação cí
vica, cultural, entre outras.
Dezembro a janeiro
3º CEB, ensino secundário e profissional
+ info: dijuve@mun-setubal.pt | 265
421 082
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PROGRAMA “NOSSO BAIRRO, NOSSA
CIDADE”
Estudo Acompanhado
Projeto educativo co-gerido por moradores organizados dos bairros da
zona da Bela Vista (Alameda das
Palmeiras, Bela Vista, Forte da Bela
Vista, Qta. Sto. António e Manteigada) com a colaboração de voluntários.
As inscrições devem ser efetuadas
junto das comissões de moradores em
cada bairro.
Ao longo do ano letivo
1º e 2º CEB
+ info: dihab@mun-setubal.pt | facebook Nosso Bairro, Nossa Cidade –
Bela Vista - Setúbal

Férias no Bairro
Projeto educativo co-gerido por moradores organizados dos bairros da
zona da Bela Vista (Alameda das
Palmeiras, Bela Vista, Forte da Bela
Vista, Qta. Sto. António e Manteigada). São monitores neste projeto
os moradores dos bairros da zona
da Bela Vista. As inscrições devem
ser efetuadas junto das comissões
de moradores em cada bairro.
Ao longo do ano letivo
1º e 2º CEB
+ info: dihab@mun-setubal.pt | facebook Nosso Bairro, Nossa Cidade –
Bela Vista- Setúbal

DANCE SOUL | AULAS DE DANÇA E
ATIVIDADES LÚDICAS
O projeto visa a prevenção de comportamentos e atitudes em contexto
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escolar, através da promoção de atitudes de criação artística e de cidadania. Pretende-se contribuir para
melhorar o ambiente e rendimento
escolar, através do desenvolvimento
de competências sociais de cooperação aprendidas em jogos, brincadeiras
e ações que proporcionem momentos
de alegria, integração e confraternização.
Ao longo do ano letivo
1º CEB (2 escolas)
+ Info: dicul@mun-setubal.pt

DAR DE VOLTA
O Dar de Volta, é um projeto intermunicipal, desenvolvido no quadro das
várias Bibliotecas Municipais da Região, e tem como principais objetivos
facilitar o acesso dos munícipes aos
manuais escolares, rentabilizar os
recursos familiares através da partilha, da troca e da reutilização dos
mesmos e incentivas as práticas ecológicas e de defesa do meio ambiente,
combatendo o desperdício.
Ao longo do ano letivo
1º, 2º, 3º CEB e secundário
+ info: amrs@amrs.pt

SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2020
Programa de animações de rua, atividades culturais e de lazer relacionadas com a temática do Natal e
pretende contribuir não só para a
revitalização da zona do centro histórico, como também inscrever Setúbal na rota dos principais eventos
de Natal do País. Envolve, entre

muitas outras, um conjunto de iniciativas direcionadas para o público
infantil, como o “Natal no Parque”,
no Parque do Bonfim e atividades ao
ar livre que poderão ser usufruídas
pelos estabelecimentos de ensino do
concelho, mediante marcação.
28 de novembro de 2020 a 6 de
janeiro de 2021
População em geral
+ info: gafe@mun-setubal.pt | 910
569 194

FEIRA DE SANT’IAGO
Subordinada anualmente a um determinado tema específico, a Feira de
Sant’Iago integra espetáculos musicais, animações de rua, stands de
artesanato, tasquinhas gastronómicas e divertimentos variados, a par
de zonas de atividade desportiva e
de lazer, bem como áreas de exposição institucionais e empresariais que
possibilitam a apresentação, promoção e comercialização de produtos e
serviços da região. Neste sentido, é
incentivada a participação dos estabelecimentos de ensino do concelho,
dada a relevância do seu papel no
contexto da comunidade setubalense.
24 de julho a 8 de agosto de 2021
População em geral
+ info: gafe@mun-setubal.pt | 910
569 194

conjunto com a comunidade escolar,
através do lançamento de campanha
que estimula a criação de confettis
com recurso a materiais orgânicos.
31 de dezembro 2020 a 1 de janeiro
de 2021
População em geral
+ info: gafe@mun-setubal.pt | 910
569 194

SETÚBAL, TERRA DE PEIXE
“Setúbal, Terra de Peixe” é uma
marca municipal que se propôs, desde
2015, promover e valorizar o peixe
e a pesca como produto turístico e
agregador da identidade do território.
Conta com um conjunto de atividades destinados à comunidade escolar:
“Olha o peixe fresquinho”; “Vamos
vestir o mar”; “As nossas embarcações”, “As profissões do mar”; “Desportos náuticos” e “A arte e o mar”.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar e 1º CEB
+info: gape@mun-setubal.pt |
910 587 121

FIM DE ANO AZUL
Numa perspetiva de sensibilização
da população para as questões ambientais, pretende-se trabalhar em
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2. EDUCAÇÃO
PARA AS
CIÊNCIAS E AS
TECNOLOGIAS
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COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA
CIÊNCIA AO SERVIÇO DA PAZ E DESENVOLVIMENTO” – 10 NOVEMBRO
“Cientista por um Dia” - A Ciência
apresentada aos mais novos. Projeto
em parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal

11 novembro – todo o dia
Pré-escolar e 1º CEB
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

EDUCAR NO MAR | EMBARCAÇÃO
MARAVILHA DO SADO
Projeto de sensibilização ambiental
marinha em parceria com a Ocean Alive decorre a bordo da embarcação
Maravilha do Sado. As sessões são
conduzidas por uma bióloga marinha
e uma pescadora. As inscrições são
limitadas e aceites por ordem de chegada. O projeto inclui transporte para
a doca e de volta para a escola.

1ª Fase: outubro a novembro.
2ª Fase: março até ao final do ano
letivo.
4º ano do 1º CEB
+ info: maravilhadosado@mun-setubal.pt | 265 545 180

EDUCAR NO MAR (FORMAÇÃO PARA
PROFESSORES)
Projeto de formação e sensibilização
ambiental e marinha a professores do
1º ciclo do ensino básico, desenvolvido em parceria com a Ocean Alive e
direcionado à proteção das pradarias
marinhas do estuário do Sado, com
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o objetivo de dotar estes agentes
de conhecimentos específicos para
trabalhar com as suas turmas nas
escolas.

Professores do 4º ano do 1º CEB
+ info: maravilhadosado@mun-setubal.pt | 265 545 180

ESCOLA AO VIVO | EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO SADO
Projeto de aulas de Biologia a bordo da embarcação Maravilha do
Sado. Possibilidade dos professores
do ensino secundário (da disciplina
de Biologia) lecionarem uma aula de
Biologia no Rio Sado, cujo tema e organização da aula fica a cargo do(a)
professor(a), podendo para tal contar
com os conhecimentos e a participação da tripulação do barco em temas
que dizem respeito à navegação maritima. O projeto não inclui transporte
para a doca e de volta para a escola.

Ações com turmas: 3ª e 5ª feira da
parte da tarde: das 14h30 às 16h.
A 1ª fase: outubro ao Final de Novembro.
A 2ª fase: março até ao final do
ano letivo.
Destinatários: ensino secundário
+ info: maravilhadosado@mun-setubal.pt | 265 545 180
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3.
EDUCAÇÃO
PELA ARTE
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ESCOLAS COM TALENTO
Projeto que procura oferecer aos
jovens, individualmente ou em grupo,
a oportunidade e apoio na apresentação e exposição pública dos seus
trabalhos artísticos e criativos
(dança, teatro, artes plásticas, etc.)

Fevereiro e março
3º CEB, ensino secundário e
profissional
+ info: dijuve@mun-setubal.pt
265 421 082

MÚSICA
FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL –
11ª EDIÇÃO
Organizado pela A7M – Associação
Festival de Música de Setúbal, em
parceria com a Câmara Municipal de
Setúbal e a Fundação Helen Hamlyn
Trust, o Festival visa desenvolver a
cooperação entre os vários organismos e instituições, conciliando
a formação e a criação musical e
artística, por parte das comunidades locais com as novas propostas,
conceitos de artistas profissionais,
nacionais e estrangeiros. A participação das escolas públicas do
concelho consiste em dois grandes
projetos pedagógicos, “Escrita de
Canções” e “Desfile de Percussão”,
que são desenvolvidos ao longo do
ano letivo e culminam em apresentações ao público em dois momentos
do programa do festival. As escolas
artísticas com ensino especializado
da música e alguns grupos de música
do ensino regular, são convidadas a
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participar em projetos com os artistas profissionais.

A confirmar
1º, 2º e 3º CEB e ensino
secundário;
+ info: a7m.associacao@gmail.com |
digepe@mun-setubal.pt

CRESCER COM MÚSICA
Programa que reúne vários artistas
e agrupamentos musicais, promovendo desta forma o desenvolvimento
das competências cognitivas e estimulando o interesse pela arte e em
concreto pela música instrumental e
vocal.

Final do 2º e 3º período,
mediante marcação
1º e 2º CEB
+ info: dicul@mun-setubal.pt

POR DENTRO DE UM ESTÚDIO
VISITAS AO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO
– CASA DA CULTURA
O estúdio Casa da Cultura funciona há
já alguns anos e inicia agora um projeto
que pretende mostrar o seu funcionamento, realizando pequenas apresentações interativas de como se grava uma
música.

Ao longo do ano letivo
1º, 2º e 3º CEB e ensino
secundário
+ info: casacultura@mun-setubal.
pt | 265 236 168

ARTES PLÁSTICAS
É PRECISO FAZER UM DESENHO? –
FESTA DA ILUSTRAÇÃO DE SETÚBAL
Ao longo do ano letivo serão dinamizadas diversas ações dirigidas
às escolas com vista a estimular o
gosto pela ilustração de forma a
desenvolver o sentido estético e a
criatividade das crianças e jovens,
despertando-os também para a
leitura e para a escrita. O projeto
termina com a realização da festa,
com exposições de ilustradores de
publicações para a infância e juventude, de livros, de jornais e de
revistas da atualidade em diferentes
espaços expositivos do concelho.

Ao longo do ano letivo
Pré-escolar e 1º, 2º E 3º CEB e
Ensino Secundário
+ info: festailustracaosetubal@
mun-setubal.pt I digepe@munsetubal.pt | 969754459

EXPOSIÇÕES REGULARES DA GALERIA
E SALA DA ILUSTRAÇÃO | CASA DA
CULTURA
A galeria da Casa da Cultura tem uma
programação com regularidade mensal
de acolhimento de trabalhos na área
da pintura, fotografia, ilustração, etc.
O serviço educativo da Casa da Cultura
oferece visitas guiadas às escolas.

Outubro a junho
Pré-escolar, 1º, 2º, 3º CEB e
ensino secundário
+ info: casacultura@mun-setubal.
pt | 265 236 168

ANIMAÇÕES DE LEITURA E OFICINAS
DE ILUSTRAÇÃO NA CASA DA
CULTURA | CASA INVISÍVEL
Esta atividade educativa mensal, tem por
base as exposições de ilustração programadas mensalmente na Casa da Cultura
(no espaço ilustração), e nos livros ilustrados pelo artista de cada mês.
Temáticas das oficinas:
Às Páginas Tantas…. Quantas? “O mundo
de quem faz livros é habitado de páginas por todo o lado.
Quando se pensa numa história, o que nasce primeiro: a imagem
ou a palavra? E do papel ao ouvido quanto vai? Talvez a voz... com ela temos um livro para folhear e numa sala repleta de ilustrações,
os vossos ouvidos têm encontro com histórias, sons, e formas que habitam o papel.

Ao longo do ano letivo, mediante
marcação.
1º CEB
+ info: casacultura@mun-setubal.
pt |265 236 168

HORA DO CONTO NA CASA DA
CULTURA
Sessões de leitura de contos infantis com o intuito de cativar nos mais
novos o gosto pela leitura e pelas narrativas, proporcionando uma
experiência familiar divertida ligada
à cultura.

Ao longo do ano letivo, mediante
marcação.
A partir dos 2 anos
+ info: casacultura@mun-setubal.
pt | 265 236 168
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ECONOMIA CIRCULAR PARA
CRIANÇAS | ECO BRINQUEDOS
Recriar O SENTIDO DAS COISAS através
da reciclagem reconstrutiva
A OFICINA ReCRIATIVA insere de forma
clara e acessível um universo artístico
muito próprio, através das artes plásticas aplicadas, orientadas pelo próprio
mentor e autor do projeto, para além
da intervenção de colaboradores, e outros convidados de áreas da educação,
comunicação, ambiente entre outras.
Estas ações têm acontecido através
de workshops de trabalhos manuais
e sensibilização, no sentido de mudar
formas de pensar e atuar, desenvolvendo a autoestima dos participantes,
fazendo provas de que todos conseguimos ser criativos.
Existe igualmente uma forte componente ambiental na medida em que a
matéria-prima utilizada provem da separação regular de materiais utilizados
no dia a dia, referentes à classe dos
resíduos sólidos urbanos, que aqui são
selecionados, recuperados e reaproveitados.

Formador: José Vitor (artista
plástico e mentor do projeto ECOBrinquedos)
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar e 1º CEB, mediante
inscrição prévia
+ Info: dicul@mun-setubal.pt

CINEMA
FILM FEST-FESTIVAL DE CINEMA
MUSICADO AO VIVO | FÓRUM
MUNICIPAL LUÍSA TODI
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Cine-concerto para escolas |As
aventuras do Príncipe Achmed, Lotte
Reiniger (DE, 1926, 81’)
Quando “As Aventuras do Príncipe
Achmed” estreou na Alemanha em
1926, foi aclamado como o primeiro
filme de animação de longa-metragem.
Mais de noventa anos depois, este
filme encantador ainda permanece
como um dos grandes clássicos da
animação - belo, fascinante e totalmente sedutor.
Retirado de “As Mil E Uma Noites”, o
filme conta a história de um feiticeiro
malévolo que leva o príncipe Achmed
a montar um cavalo voador mágico
e o envia num voo com morte certa.
Mas o príncipe frustra o plano do
feiticeiro e voa ao encontro de uma
série de maravilhosas aventuras.
As figuras do filme, repleto de
batalhas, comédia, romance, magia e
confrontos com pequenos demónios,
foram recortadas e manipuladas à luz
da câmara pela realizadora.

Música/Music Space Ensemble
Acompanhamento musical ao vivo:
Space Ensemble
Narração/Leitura de intertítulos:
TAS-Teatro Animação de Setúbal
A definir
M/6
+ Info: e/ou marcações: film.fest@
mun-setubal.pt | dicul@mun-setubal.pt

Set’Curtas | AS CURTAS VÃO À
ESCOLA
Sessões de cinema de curta-metragem
para as escolas do concelho de Setúbal, provenientes dos espólios disponí-

veis de festivais nacionais e internacionais de curtas-metragens. Pretende-se
dar a conhecer as várias técnicas
utilizadas em cinema, em especial na
área de animação como técnicas mistas,
stop-motion, animação de objetos, animação digital, entre outros, bem como
os diferentes géneros cinematográficos
(animação, documentário, ficção, etc).

Ao longo do ano letivo, mediante
marcação.
Alunos do pré-escolar, 1º, 2º
e 3º ciclo, ensino secundário e
profissional
+ info: setcurtas@mun-setubal.pt

TEATRO
TEATRO NAS ESCOLAS
Apresentação de espetáculos de tea
tro nas escolas da rede pública, fo
mentando assim o gosto pela cultura
e pelas artes de palco.

Ao longo do ano letivo (a partir de
fevereiro)
Alunos do pré-escolar, 1º, 2º e 3º
ciclo e ensino secundário
+ info: digepe@mun-setubal.pt

DANÇA
COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL
DA DANÇA | AULAS ABERTAS DE
INICIAÇÃO AO MOVIMENTO
Pretende-se proporcionar à criança, de uma forma lúdica, noções
de postura, consciência do próprio
corpo e das capacidades motoras e
levá-la à descoberta do espaço e do

tempo, individualmente ou em grupo.
Através do movimento dançado levar
a criança a comunicar sentimentos e
emoções.

Limite de participantes: min. 6 e máx. 15
Entre a última semana de abril e a
primeira de maio
1º CEB
+ info: adc.setubal@mail.telepac.pt
265 236463

ESCOLAS DE PORTAS ABERTAS
Pretende-se promover hábitos e
estilos de vida saudáveis a crianças,
jovens e adultos, através da prática
da dança. Pretende-se também dar a
conhecer a oferta cultural do município, nesta área.

29 de abril a 16 de maio de 2021
Comunidade educativa e população
em geral
+Info: dicul@mun-setubal.pt

A DANÇA POR DENTRO E POR FORA
AULAS DE DANÇA
Projeto de iniciativa da ADCS que
pretende levar a conhecer o universo da dança teatral profissional,
desde os processos de aprendizagem
até à performance, numa perspetiva
de multidisciplinaridade.

Ao longo do ano letivo
1º CEB (preferência do 4º ano)
+Info: dicul@mun-setubal.pt; info@
adcsetubal.com
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LITERATURA

“BAÚ DAS HISTÓRIAS”
Oficina de escrita criativa

ANIMAÇÃO DE LEITURA
“O PEIXINHO DESCONTENTE”; “AS
ROUPAS NOVAS DO IMPERADOR”;
“DESCULPA!... POR ACASO ÉS UMA
BRUXA?”
Durante o ano letivo
3 aos 10 anos
+ info e/ou marcações: biblioteca@
mun-setubal.pt | biblioteca.
azeitao@mun-setubal.pt |265
537 240

Um Baú de Imagens e tudo pode
acontecer… o limite é a imaginação e
a vontade de escrever

Durante o ano letivo, mediante
marcação
A partir do 2º ano do 1º CEB
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

COMEMORAÇÕES DO DIA NACIONAL
DA LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA
ANIMAÇÃO DE LEITURA DE NATAL
2020/21

Aula aberta e sensibilização da Língua Gestual Portuguesa

História alusiva à época Natalícia
realçando os valores inerentes à
época

15 novembro (1 vez por mês
durante o ano letivo)
A partir do pré-escolar /
população em geral
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

Dezembro, mediante marcação
3 aos 10 anos
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

VISITA GUIADA “BIBLIOTECA VIVA”
Com o objetivo de conhecer o espaço
e os serviços que a Biblioteca presta
à Comunidade

Grupos organizados de todas as
idades a partir dos 3 anos
Durante o ano letivo, mediante
marcação
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240
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FESTA DE NATAL DA BIBLIOTECA
“NATAL COM MÚSICA”
Comemoração da quadra festiva na
Biblioteca Municipal. Durante algumas
horas a biblioteca oferece a todos
quanto queiram participar momentos
de puro prazer onde as letras, os
textos, os livros, a dança, o teatro,
o fado e a poesia se juntam à música.

18 dezembro
População em geral
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

COMEMORAÇÃO DO DIA
DOS NAMORADOS
“Violência no Namoro: Quem ama
Protege”
Apresentação de livros alusivos à
temática do Namoro/ Amor / Saudável

19 fevereiro
Educação pré-escolar e ensino
secundário
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

DIA DA POESIA
XI MARATONA DA POESIA
DE SETÚBAL
A poesia começa a ser celebrada
às 9h da manhã e só termina às
24h, na Biblioteca Municipal, Pólos,
Museus e em outros equipamentos
culturais do concelho de Setúbal –
atividade da Divisão de Bibliotecas e
Museus, em parceria com a Casa da
Poesia envolvendo poetas da cidade
e poetas consagrados, bem como
alunos e professores dos vários
níveis de ensino.

22 março
Todas as idades
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

DIA DO LIVRO INFANTIL
Apresentação de um livro/autor
infantojuvenil

7 a 9 abril
Pré-escolar e 1º ciclo

+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

SETÚBAL: UMA BAÍA A LER
Apresentação do trabalho realizado no
âmbito da Leitura pelas Bibliotecas Escolares do Concelho durante o ano letivo

Março /abril
Comunidade educativa e comunidade
em geral
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt 265
537 240

DIA DA EUROPA
Mostrar a toda a Comunidade um
pouco da cultura do país selecionado
aos vários níveis culturais (costumes, leituras, dança entre outros)
com exposições e/ou palestra- parceria com as embaixadas da Europa.

10 maio
Ensino secundário
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

CLUBE DE LEITURA DE VERÃO 2021
O Clube de Leitura de Verão visa promover a leitura junto dos mais novos,
ocupando os tempos livres de verão

Última semana junho e julho
8 aos 17 anos
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240
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ANIMAÇÕES NOS PÓLOS
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Apresentação da Animação a decorrer na Biblioteca Municipal, no ano
letivo 2020/21 nos Polos e Biblioteca
de Azeitão

Dezembro e maio
3 aos 10 anos
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

CANTINHO DA LEITURA “1,2,3…UM
CONTO DE CADA VEZ”
Através das histórias contadas, as
crianças são transportadas para
“outra dimensão… para um local
encantado”. Mensalmente é feita a
seleção de 2 histórias, uma vocacionada para crianças em idade pré-escolar e outra para o 1º ciclo.

Ao longo do ano letivo
A partir do 2º ano do 1ºCEB
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

CLUBE DE LEITURA JUVENIL
Grupo aberto de jovens que se reúne
regularmente para compartilhar as suas
leituras. O objetivo é tornar a leitura
num ato social de partilha de ideias,
opiniões e emoções. Objetivo: promover
hábitos de leitura nos mais jovens.

Sábados (1 vez por mês)
10 aos 15 anos
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240
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VII SEMINÁRIO DAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES DO CONCELHO
DE SETÚBAL
O Grupo de Trabalho das Bibliotecas
Escolares do Concelho de Setúbal
dinamiza periodicamente um Seminário
de reflexão e partilha sobre o papel
das bibliotecas escolares como espaços inovadores de aprendizagem e
formação no domínio da leitura e das
literacias e infraestruturas básicas
de apoio ao currículo

janeiro 2021
Comunidade Educativa e outros
participantes
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

MARATONA DE LEITURA EM
VOZ ALTA
A ler das 09h00 às 19h00, no âmbito
da comemoração do Dia Mundial do
Livro e dos Direitos de Autor.

23 abril
Comunidade educativa e comunidade
em geral
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt |
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 24
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3.
SAÚDE E
BEM-ESTAR

49

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E
(RE)EDUCAÇÃO ALIMENTAR
No âmbito do Programa de Generalização do Serviço de Refeições
o município oferece um conjunto de
ações de educação alimentar, com
o objetivo da promoção da saúde e
estilos de vida saudável.

Padrão alimentar vegetariano;
Alergias e intolerâncias alimentares.

Ao longo do ano letivo
Comunidade educativa
+ info: diape@mun-setubal.pt
969754457

REGIME ESCOLAR
“AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A
EDUCAÇÃO ALIMENTAR”
Temas:
Consulta de Nutrição;
Pequeno-Almoço Saudável;
Lanches Saudáveis;
Amigos da Sopa;
Crescer com a Fruta;
Amigos dos Hortícolas.

Ao longo do ano letivo
Educação pré-escolar e 1º CEB
+ info: diape@mun-setubal.pt
969754457

AÇÕES DE INFORMAÇÃO/
SENSIBILIZAÇÃO PARA A
EDUCAÇÃO ALIMENTAR
Temas:
Dieta mediterrânia do mercado
local à mesa;
Doenças do comportamento alimentar – obesidade, anorexia / bulimia;
Princípios para uma alimentação
saudável;
A importância do pequeno-almoço
e lanches;
A importância da sopa;
Aprender a comer bem; Leitura de
rótulos;
Segurança Alimentar;
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Distribuição gratuita de fruta e/ou
hortícola, com o objetivo de promover hábitos de consumo de alimentos
saudáveis e benéficos para a saúde
das crianças.

Ao longo do ano letivo
1º CEB
+ info: diape@mun-setubal.pt
969754457

HERÓIS DA FRUTA – 10ª edição
Programa motivacional para a
aquisição de hábitos alimentares
saudáveis orientada para o lanche
escolar saudável promovido pela APCOI – Associação Portuguesa Contra
Obesidade Infantil, com o apoio do
município.

Setembro a março
Educação pré-escolar e 1º CEB
+ info: diape@mun-setubal.pt |
969754457 | heroisdafruta@apcoi.pt
210961868 | 960474700

OS SUPER SAUDÁVEIS
Projeto motivacional para a aquisição
de hábitos alimentares saudáveis
orientada para a aquisição de hábitos alimentares saudáveis, promo-

vido pela Liga Portuguesa Contra o
Cancro, com o apoio do município.

Ao longo do ano letivo
Educação pré-escolar e 1º CEB
+ info: diape@mun-setubal.pt
969754457

+ info: biblioteca@mun-setubal.pt
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

HOSPITAL DOS PEQUENINOS

SAÚDE NAS NOSSAS MÃOS
O Projeto “Saúde nas nossas mãos”
tem como objetivo alertar para a
importância da correta lavagem das
mãos e a sua implicação na nossa
saúde; O presente projeto é desenvolvido em parceria com a Unidade
de Cuidados à Comunidade Península
Azul – ACES Arrábida.

Outubro a maio
Crianças e jovens
+ info: gabinete.saude@munsetubal.pt | 910 768 368

DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA O
CANCRO
Apresentação de um livro alusivo à
temática do dia

4 fevereiro
Ensino secundário e adultos
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

DIA MUNDIAL DA SAÚDE
Workshops em parceria com o IPS-Saúde: “Saúde infantil para crianças” – nutrição, higiene oral, etc.

7 abril
3 aos 10 anos

O Hospital dos Pequeninos (HP) é
um projeto com origem na EMSA
(European Medical Students Association) que tem como objetivo
reduzir o medo da Bata Branca nas
crianças dos 3 aos 7 anos. Através
de um jogo de representação, cada
criança leva ao “Hospital” um dos
seus brinquedos que estará doente e precisa de ser curado. Com a
ajuda dos estudantes da Faculdade
de Medicina de Lisboa, a criança e o
seu brinquedo passarão por várias
estações como Triagem, Consultas, Cirurgia, Dentista, Farmácia e
Nutricionista, na tarefa de curar o
brinquedo.

Depende da disponibilidade dos
estudantes, mas normalmente
realiza-se em março
Crianças e jovens
+ info gabinete.saude@munsetubal.pt | 910 768 368

SETÚBAL VERÃO + SAUDÁVEL- O
SOL É MEU AMIGO
O objetivo é alertar para os riscos associados à exposição solar e
sensibilizar para comportamentos
promotores de saúde. As ações
são desenvolvidas pelo Gabinete de
Saúde do Município e pela Unida51

de de Cuidados na Comunidade do
Agrupamento dos Centros de Saúde
Arrábida.

junho e julho
Crianças e jovens
+ info gabinete.saude@munsetubal.pt | 910 768 368

7 DIAS DO CORAÇÃO
A Liga dos Amigos do Serviço de
Cardiologia do Hospital de São
Bernardo, em Setúbal, organiza
anualmente com o apoio do Município
de Setúbal os 7 Dias do Coração,
esta atividade tem como objetivo
desempenhar um papel importante
na congregação de esforços para a
literacia e promoção da saúde, na
melhoria da qualidade de vida das
pessoas doentes e prevenção de
mortes súbitas (em particular nas
doenças cardiovasculares).

maio
População em geral
+ info gabinete.saude@munsetubal.pt | 910 768 368

MOVIMENTO SAÚDE, ESCOLA E EU
O Movimento Saúde, Escola e Eu
pretende consolidar uma estratégia concertada entre instituições
assente na promoção da saúde na
comunidade educativa com linhas
orientadoras e metas de intervenção comuns, iniciada no ano de
2016. Tendo como ponto de partida
o trabalho já realizado pelos agru52

pamentos de escolas e escolas do
concelho pelos professores promotores de saúde, com a equipa de
Saúde Escolar do agrupamento dos
Centros de Saúde da Arrábida (ACES
Arrábida), pretende-se potenciar o
envolvimento da comunidade escolar,
com o município e as instituições que
trabalhem na promoção da saúde.

Durante o ano, marcado de
acordo com a disponibilidade dos
Professores Coordenadores de
saúde Comunidade educativa,
parceiros institucionais
+ info gabinete.saude@munsetubal.pt | 910 768 368
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VISITAS GUIADAS AO MUSEU DO TRABALHO MICHEL GIACOMETTI
Os grupos percorrem todo o espaço
expositivo onde de uma forma interativa vão conhecer as colecções e tomam
contacto com o espólio das mesmas.
Exposições permanentes: “Mercearia
Liberdade”, “Ao Encontro do Povo” e
“Da Lota à Lata”.
Durante todo o ano
A partir do 2º CEB / todos os públicos
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

SER OPERÁRIO DA INDÚSTRIA
CONSERVEIRA
Visita realizada no Museu do Trabalho
que promove o conhecimento do processo conserveiro de uma forma lúdica,
recorrendo à expressão dramática e à
exposição: “Da Lota à Lata”: atividade
em parceria com o Centro de Documentação do Museu do Trabalho.
Durante todo o ano
3º e 4º ano do 1º CEB e 2º CEB
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

VISITAS GUIADAS À MERCEARIA
LIBERDADE
Visita realizada no Museu do Trabalho,
em que os grupos conhecem a Mercearia Liberdade bem como os espaços do
escritório e armazém da mesma. O trabalho do merceeiro, objetos, materiais e
cheiros são as referências em evidência.
Durante todo o ano
Jardins de Infância e 1º CEB
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

ANIMAÇÃO: SÃO TODAS SARDINHAS
Animação na Industria Conserveira que
promove a inclusão, tendo como ponto
de partida as sardinhas e as diferenças.
Durante todo o ano
Jardins de infância e 1º CEB
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

VISITA AO MUNDO RURAL
Visita realizada no Museu do Trabalho, à coleção etnográfica de Michel
Giacometti, explorada através de diferentes estratégias e recorrendo aos
objetos, filmes e música para retratar
o mundo rural e o trabalho de recolha
de Michel Giacometti.
Durante todo o ano
Jardins de infância e 1º CEB
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880
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ANIMAÇÃO: “NA MERCEARIA,
QUEM DIRIA…”
Animação realizada no Museu do Trabalho que dá a conhecer a Mercearia
Liberdade com base na história da
Cinderela.
Durante todo o ano
Jardins de infância e 1º CEB e 2º CEB
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

MEMÓRIAS DE OPERÁRIO
Conhecer a Indústria Conserveira, com
destaque para o contexto social dos

antigos operários.
Férias escolares
Dos 6 aos 10 anos
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

PEDDYPAPER NA FÁBRICA
Dar a conhecer a Indústria Conserveira
através de um Peddypaper.
Férias escolares
Dos 10 aos 16 anos
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

DA LOTA AO MERCADO
Percurso da Lota de Setúbal até
ao Mercado do Livramento que dá a
conhecer o funcionamento da Lota, observação dos barcos e artes de pesca,
assim como a venda do peixe e outros
produtos no mercado.
Durante todo o ano
Todos os públicos
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

CENTRO HISTÓRICO DE SETÚBAL
Percurso pelo Centro Histórico de Setúbal que dá a conhecer alguns aspetos
da antiga vila no que toca ao património
construído, artístico e toponímia.
Durante todo o ano
A partir do 3º ano do 1º CEB / todos
os públicos
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

VISITA À FORTALEZA DE S. FILIPE
Os grupos tomam contacto com este
tipo de arquitetura militar, património
artístico, contexto da sua construção
e função.
Durante todo o ano
A partir do 4º ano do 1º CEB / todos
os públicos
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

BOCAGE E A SUA ÉPOCA
Percurso no Centro Histórico que destaca o património do século XVIII.
Durante todo o ano
A partir do 4º ano do 1º CEB / Todos
os públicos
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

VEM CONHECER BOCAGE
Visita guiada realizada na Caso Bocage
que dá a conhecer a vida do poeta.
Durante todo o ano
Público em geral
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

JOGO DA GLÓRIA BOCAGEANO: “À DESCOBERTA DE BOCAGE”
Dar a conhecer a vida e obra do poeta através de um jogo, formando equipas, em que
cada uma desempenha papéis diferentes.
Durante todo o ano
1º CEB e 2º CEB
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265537880
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VISITA AO ARQUIVO FOTOGRÁFIO
AMÉRICO RIBEIRO
Vida e obra do fotógrafo. Fotografias
que contam histórias.
Durante todo o ano
A partir dos 6 anos
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

ANIMAÇÃO: “LUÍSA TODI
APRESENTA-SE”
Animação realizada nas escolas, em
que a personagem dá a conhecer a
história da sua vida e carreira.
Durante todo o ano
A partir do 3º ano do 1º CEB ao 5º
ano do 2º CEB
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

VISITA À GALERIA MUNICIPAL
Visita guiada à Galeria Municipal (Antigo Banco de Portugal) que promove a
história do edifício e as obras representativas da diversidade cronológica
e temática do acervo do Museu de
Setúbal / Convento de Jesus.
Durante todo o ano
Público em geral
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

CONVENTO DE JESUS: TRÊS MOMENTOS
NA SUA HISTÓRIA
Visita ao monumento, abordando as
três funções ao longo da história.
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Durante todo o ano
Todos os públicos
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

A CASA DO CORPO SANTO VAI
AO ENCONTRO…
Apresentação e contextualização deste espaço municipal a instituições
Durante todo o ano
1º CEB, 2º CEB e Público Sénior
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

VISITA À CASA DO CORPO SANTO
Durante todo o ano
Todos os públicos
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

DE APRENDIZ A SÁBIO - APRENDER
O BARROCO
Maleta pedagógica para requisição
por parte das escolas do 1º Ciclo do
Ensino Básico, que ajuda a conhecer
esta época.
A partir de setembro
3º e 4º ano do 1º CEB
+ info: museu.trabalho@mun-setubal.pt
265 537 880

O MUSEU ESTÁ NA RUA – NÚCLEO
MUSEOLÓGICO URBANO DA BELA VISTA
Museu de arte urbana totalmente ao
ar livre com obras do escultor João
Limpinho feitas a partir de sucata

industrial recolhida na região. Permite
trabalhar com os alunos as memórias
coletivas da vivência industrial de
Setúbal. Promove as relações interculturais da cidade e aposta na participação dos moradores como parte do
projeto.
PROJETOS EDUCATIVOS
Festival da Primavera – a partir da
escultura Metamorfose (1º CEB);
Festival Nova Viagem – a partir da
escultura Plano-Sequência (3º CEB e
ensino secundário);
Labirinto – a partir da escultura Labirinto (pré-escolar);
VISITAS GUIADAS
percurso 1 – Intercultural;
percurso 2 – Literacia e Criatividade;
Ao longo do ano letivo
Escolas e jardins-de-infância da rede
pública, privada e solidária
+ info: museuestanarua@mun-setubal.pt
265 751 003 | 910 718 473

MERCEARIA CONFIANÇA DE TROINO
Visitas guiadas direcionadas às escolas com o objetivo de dar a conhecer
a história da Mercearia, os produtos
que aí eram comercializados, a importância deste tipo de comércio enquadrando-o na época. Conhecer mais
sobre a história de Setúbal e dos
seus habitantes, utensílios e máquinas
da época. Ateliers pedagógicos, com
jogos e trabalhos de artes plásticas
com materiais comercializados na antiga mercearia.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB e ensino
secundário

+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
265 545 010

PEQUENAS COMUNIDADES,
GRANDES BAIRROS
Introdução histórica e cultural aos
bairros piscatórios de Setúbal, nomeadamente o Bairro do Troino e Bairro
das Fontainhas
Ao longo do ano letivo
Escolas e jardins de infância da rede
pública, privada e solidária
+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
265 545 010

VIAGEM DO TEMPO POR SETÚBAL
Circuito feito no Comboio Turístico de
Setúbal passando pelas diferentes
zonas da cidade, em que será explicado a que tempo histórico aquele
monumento se refere e a sua importância.
Ao longo do ano letivo
Escolas e jardins de infância da rede
pública, privada e solidária
+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
265 545 010

VISITA AO CONVENTO DA ARRÁBIDA
Visita ao Convento de forma a conhecer mais sobre a história da região.
Ao longo do ano letivo
Escolas e jardins de infância da rede
pública, privada e solidária
+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
265 545 010
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VISITA À CASA DA BAÍA
Visita guiada à Casa da Baía, expondo
o seu percurso ao longo de quase 300
anos, divulgando a importância histórica, social e cultural que este edifício
tem representado ao longo dos tempos, na sociedade setubalense.
Ao longo do ano letivo
Escolas e jardins de infância da rede
pública, privada e solidária
+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
265 545 010

O MUSEU VAI À ESCOLA – ATELIER
“OS ROMANOS E A ROMANIZAÇÃO DA
NOSSA REGIÃO”
Trata-se de um programa com base
na apresentação multimédia “os romanos e a romanização na nossa região”,
comentada por uma técnica do museu.
Nesta apresentação são apresentadas imagens fotográficas de ruinas
romanas existentes na região, acompanhadas de reconstituições de forma
a veicular, ludicamente a informação
histórica sobre aspetos da sociedade
romana, características e ambientes.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º, 3º CEB e ensino
secundário
+ info e/ou marcações: maeds@amrs.pt
265 239 365 | 939 553 004 | 939 955 005

O MUSEU VAI À ESCOLA - ATELIER
“O QUE CONTAM OS ARTEFACTOS”
Este atelier tem como objetivo dar
a conhecer o Museu de Arqueologia
e Etnografia do Distrito de Setúbal
ao público escolar. Tem como ponto
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de partida o visionamento do filme
“MAEDS – Este Museu que Vos Fala”
de Alberto Pereira. Desenvolve-se em
torno de cinco peças pertencentes à
coleção do MAEDS, que viajam até às
escolas. Partindo das mesmas, é colocado aos participantes o desafio de
construírem uma narrativa através da
escrita, do desenho e da pintura.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º, 3º CEB e ensino
secundário
+ info e/ou marcações: maeds@amrs.pt
265 239 365 | 939 553 004 | 939 955 005

ATELIER PEDAGÓGICO VISITA-OFICINA
“UMA HISTÓRIA PARA CADA OBJETO”
Os participantes são convidados a escreverem uma pequena história sobre
uma obra que se encontre no museu.
Aos restantes elementos do grupo
caberá descobrir qual foi o quadro
que serviu de base para cada história.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º, 3º CEB e ensino
secundário
+ info e/ou marcações: maeds@amrs.pt
265 239 365 | 939 553 004 | 939 955 005

ATELIER PEDAGÓGICO
“VISITA DESENHADA”
Os participantes são convidados a
descobrir o MAEDS através do desenho. Pelo caminho haverá tempo para
adquirirem conhecimentos sobre artefactos ligados às atividades tradicionais de pesca, recoleção, salicultura,
criação de gado, agricultura, fiação e
tecelagem, arte popular e artesanato

rural e urbano.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º, 3º CEB e ensino
secundário
+ info e/ou marcações: maeds@amrs.pt
265 239 365 | 939 553 004 | 939 955 005

ATELIERS DE VERÃO
Expressão plástica; iniciação à arqueologia e história; noções de educação
ambiental, entre outras.
Julho (mediante marcação prévia no
mês de junho)
1º, 2º, 3º CEB e ensino secundário
+ info e/ou marcações: maeds@amrs.pt
265 239 365 | 939 553 004 | 939 955 005

SÍTIO ARQUEOLÓGIO DO CREIRO,
ARRÁBIDA VISITAS GUIADAS
Complexo de salgas de peixe da época
romana, fundado na segunda metade
do séc. I d.C.. Enquadramento histórico
e observação das unidades fabris, armazéns, balneário, sistema de captação e armazenamento de água.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º, 3º CEB e ensino
secundário
+ info e/ou marcações: maeds@amrs.pt
265 239 365 | 939 553 004 | 939 955 005

VIA ANTIGA DO VISO, SETÚBAL
VISITAS GUIADAS
Enquadramento da calçada romana do
Viso no sistema vário romano (percurso pedonal)
Ao longo do ano letivo

Pré-escolar, 1º, 2º, 3º CEB e ensino
secundário
+ info e/ou marcações: maeds@amrs.pt
265 239 365 | 939 553 004 | 939 955 005

CENTRO HISTÓRICO DE SETÚBAL
VISITAS GUIADAS
Dinâmica evolutiva da cidade, desde a
sua fundação na transição da Idade
do Bronze para o Período Orientalizante (1ª Idade do Ferro) até à Época
Contemporânea.
- Bairros Tradicionais das Fontaínhas
(pesca tradicional de rio) e B. Salgado
(anos 20-30, relacionado com a indústria de conservas de peixe em azeite).
- Rotas da água (poços e fontanários,
aqueduto do séc. XV), pesca (embarcações, artes e docas) e do azulejo
(do séc. XVI ao séc. XX).
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º, 3º CEB e ensino
secundário
+ info e/ou marcações: maeds@amrs.pt
265 239 365 | 939 553 004 | 939 955 005

EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE ARQUEOLOGIA DO MAEDS
Exposição sobre o devir da aventura
humana na região, desde o Paleolítico
inferior até à Época romana. Trata-se
de uma longa narrativa ilustrada por
artefactos, ecofactos e documentação contextualizante, que coloca em
evidência a complexidade crescente
das sociedades humanas, o engenho da
nossa espécie e a sua capacidade para
se adaptar às alterações ambientais
e de se transformar a si própria,
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através de um aparelho cultural cuja
evolução se pretende fixar nesta
mostra.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º, 3º CEB e ensino
secundário e superior
+ info e/ou marcações: maeds@amrs.pt
265 239 365 | 939 553 004 | 939 955 005

EXPOSIÇÃO PERMANENTE
DE ETNOGRAFIA DO MAEDS
Apresentam-se diversos sectores de
atividades económicas tradicionais no
Distrito de Setúbal: recoleção, sal,
pesca, agro-pastorícia, silvicultura,
indústria.
- Manifestações artísticas relacionadas com os domínios anteriores:
rendas de bilros, arte popular de pastores e operários sobre cortiça; arte
religiosa sob a forma de ex-votos
pintados.
- Fiação e tecelagem do linho e da lã
e vestuário tradicional com peças do
séc. XIX e da 1ª metade do séc. XX.
- Reconstituições miniaturizadas de
exploração agrícola, oficinas de serração, serralharia e fábrica de conservas de peixe da primeira metade do
século XX.
- Presépio de Arronches Junqueiro
(séc. XIX/XX).
- Pintura de artistas contemporâneos
alusiva a temáticas etnográficas.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º, 3º CEB e ensino
secundário e superior
+ info e/ou marcações: maeds@amrs.pt
265 239 365 | 939 553 004 | 939 955 005
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EXPOSIÇÕES ITINERANTES DO MAEDS
Apresentação de diversas exposições
documentais sobre aspetos históricos,
etnográficos e ambientais da região:
- o MAEDS apresenta-se;
- Águas de Silêncio, fotografia de
rosa Nunes;
- o sismo de 1755 em Setúbal e as
evidências arqueológicas;
- o desperdício ou a rutura do homem
com o meio;
- Figuras populares e ocupações
tradicionais de Setúbal, desenhos de
Nuno David.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º, 3º CEB e ensino
secundário
+ info e/ou marcações: maeds@amrs.pt
265 239 365 | 939 553 004 | 939 955 005

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MAEDS
Trata-se de um meio de comunicação
de grande importância para o espaço
museológico, pois assegura a renovação do interesse dos públicos e dota
o museu de maior interação, intervenção e abrangência cultural. Visitas
temáticas a realizar como programa a
disponibilizar brevemente.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º, 3º CEB e ensino
secundário
+ info e/ou marcações: maeds@amrs.pt
265 239 365 | 939 553 004 | 939 955 005

EXPOSIÇÕES ITINERANTES DO ARQUIVO
Marcação prévia durante todo o ano
letivo (no ato da marcação será acordado o dia de montagem e da des-

montagem da exposição), podendo ser
requisitadas pelas escolas ou outras
instituições.
- Bocage, Setubalense – Registo do
homem e do seu tempo;
- 500 Anos do Foral Manuelino de
Setúbal 1514 – 2014;
- Setúbal e os Impactos do Conflito
da Grande Guerra.
Ao longo do ano letivo
Comunidade educativa
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122

SETÚBAL COMEMORA O DIA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS - 9 DE JUNHO
O Arquivo Municipal comemora a 9 de junho o Dia Internacional dos Arquivos na
perpetuação da memória coletiva. Uma
viagem da Maria Arquivista ao mundo do
Poder Local – Um dia com a Presidente.
9 de junho
3º e 4º ano 1º CEB
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122

À DESCOBERTA DO PATRIMÓNIO
MANUELINO
Por entre portas, muitas ruas e algumas travessas, Setúbal é guardiã de
entradas que são verdadeiros portais
do Tempo. Os alunos terão oportunidade de conhecer o conteúdo do Foral,
em particular a parte que descreve a
vida quotidiana em Setúbal.
Ao longo do ano letivo
3º e 4º ano do 1º CEB
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122

DIA DA ELEVAÇÃO DE SETÚBAL
A CIDADE
Data simbólica para o município, onde
Setúbal passou de Vila a Cidade,
um percurso através dos documentos
de arquivo. As Rotas e Património Documental bem como a cultura, história
e a memória coletiva das suas gentes
terão um lugar de destaque nesta
atividade.
Este dia é assinalado com atividades
práticas destinadas aos mais pequenos, como: “Retratos da história de
Setúbal” e “Setúbal vista à lupa”.
19 de Abril
3º e 4º ano 1º CEB
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122

PROJETO AnimArq l O ARQUIVO
MUNICIPAL VAI À TUA ESCOLA!
O projeto animarq é um projeto que
se descola até a tua escola e conta
com 5 temáticas, desenvolvidas através de dinâmicas de grupo de âmbito
pedagógico. Estas temáticas têm como
principal objetivo a sensibilização para a
preservação do património documental
setubalense e aproximação do arquivo à
tua escola.
Ao longo do ano letivo
3º e 4º ano 1º CEB
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122

ERA UMA VEZ… UMA PEQUENA
ARQUIVISTA
Atividade baseada no livro infanto-juvenil “A Pequena Arquivista e o
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curioso caso do menino que nunca
nasceu”, da autoria da arquivista Juliana Kirehhof e ilustrações assinadas
por Mariana Basqueira.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar e 1º CEB
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122

NA ROTA DOS BALUARTES
Setúbal possui doze baluartes e um
meio baluarte e com o objetivo de
dar a conhecer esta Rota aos mais
novos foi criado um “Mapa Itinerário
da Rota” e um “Diários de Bordo/
Cadernos de Campo”, onde as crianças
vão registando todas as descobertas
acerca dos Baluartes de Setúbal.
Ao longo do ano letivo
3º e 4º ano 1º CEB
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122

OFICINA PEDAGÓGICA - A FOTOGRAFIA
COMO UM DOCUMENTO
Descobrir a fotografia como um documento e assim como uma fonte para
o conhecimento de épocas passadas,
atividade lúdico-pedagógica de sensibilização à fotografia. A análise da
fotografia pretende introduzir o estudo da história local como forma de
desenvolver um sentido de pertença e
demonstrar a importância da partilha.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar e 1º CEB
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122
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OFICINA PEDAGÓGICA - VAMOS SER
ARQUIVISTAS POR UM DIA…
Esta atividade tem como objetivo a
seleção dos objetos necessários para
o trabalho de arquivista bem como
dar a conhecer o trabalho realizado
diariamente no arquivo. Nesta atividade, os alunos terão a oportunidade
de se transformar em verdadeiros
arquivistas e elaborar o seu tabuleiro
de limpeza de documentos com o kit
do arquivista.
https://www.youtube.com/
watch?v=r2D0aKVZ4_M
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar e 1º CEB
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122

OFICINA PEDAGÓGICA - OFICINA
DE CARIMBOS
Esta oficina tem como objetivo mostrar a importância dos carimbos/
chancelas na oficialização dos diversos
documentos bem como dar a conhecer
o espólio arquivístico de carimbos e
chancelas.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar e 1º CEB
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122

OFICINA PEDAGÓGICA - O BRASÃO
DE SETÚBAL: HISTÓRIA E SÍMBOLOS
A heráldica é ciência que estuda os
Brasões e como tal é importante dar
a conhecer aos mais jovens a simbologia e a importância da heráldica
municipal

(freguesias e concelho).
https://www.youtube.com/
watch?v=v36lyI3VYpk
Ao longo do ano letivo
3º e 4º anos 1º CEB
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122

VEM DESCOBRIR O MAR
DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL
O Arquivo Municipal de Setúbal é
detentor de um vasto e rico património documental representativo da
identidade cultural do povo Setubalense. O circuito documental e o
circuito do utilizador serão temáticas
abordadas na visita.
Ao longo do ano letivo
Comunidade educativa
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122

OFICINAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS
(PAUSAS LETIVAS)
Nas pausas letivas, o Arquivo dinamiza oficinas de Natal, Dia dos Reis,
Carnaval, Páscoa, Férias de verão com
atividades de acordo com cada uma
das festividades ou férias.
Pausas letivas
Crianças entre os 6 e 12 anos (máximo
15 participantes)
+ info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt
913 598 122
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5.
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
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MALETAS DA SUSTENTABILIDADE –
ENA – AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA
Recurso pedagógico constituído por
um conjunto de ferramentas (físicas
e virtuais) que permitem trabalhar os
temas chave necessários à transição
para a sustentabilidade. A maleta
encontra-se organizada de forma a
permitir uma correspondência entre
os temas abordados e a componente
curricular.
Maletas pedagógicas de acordo com a
Estratégia Nacional de Educação Ambiental:
Pegada de Carbono - “Descarbonizar a Sociedade” (Eficiência Energética; Mobilidade Sustentável; Clima e
Alterações Climáticas)
Desperdício Zero - “Tornar a Economia Circular” (Consumo Sustentável
/ Uso Eficiente dos Recursos / Valorização dos Resíduos)
Arrábida Serra e Mar - “Valorizar
o Território” (Mar e Litoral / Arrábida – Património Natural)
Maleta Água - (Consumo Sustentável / Uso Eficiente dos Recursos /
Valorização dos Resíduos)
Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB;
Ao longo do ano letivo. A
planificação da distribuição
das maletas é realizada no início
de cada ano letivo em reunião
SABE, pela ENA em conjunto com os
Professores Bibliotecários.
+ info: geral@ena.com.pt | 265
546 194
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JARDIM MULTISSENSORIAL
DAS ENERGIAS – ENA – AGÊNCIA
DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA
PERCURSO DAS ENERGIAS / DESCARBONIZAR A SOCIEDADE
Visita ao Jardim Multissensorial das
Energias. A visita é guiada por um
técnico que vai explicando as diferentes fontes de energia renovável
que estão representadas no espaço.
Ao longo do ano letivo
1º, 2º e 3º CEB
+ info: geral@ena.com.pt | 265
546 194

TORNAR A ECONOMIA CIRCULAR E
VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
VISITA ÀS HORTAS URBANAS
Visita às Hortas Urbanas das Amoreiras onde as crianças participam
nas atividades da horta. Ficam a saber quais os legumes e fruta da época e quando devem ser plantados e
colhidos.
1º, 2º e 3º CEB
Ao longo do ano letivo
+ info: gapae@mun-setubal.pt | 265
541 500

VISITA AO MERCADO DO LIVRAMENTO
Visita ao Mercado onde as crianças
relacionam o que viram nas Hortas
Urbanas com o que é vendido no mercado. Além de vegetais será feita
também uma análise às espécies de
peixes que são vendidas, enquadrando a época e a região onde são pescados com os seus ciclos de vida.
1º, 2º e 3º CEB

Ao longo do ano letivo
+ info: gapae@mun-setubal.pt

VISITAS À QUINTA PEDAGÓGICA
DE SÃO PAULO
A Quinta Pedagógica de São Paulo,
situada em plena Serra da Arrábida,
tem condições ímpares para a realização de atividades lúdicas e pedagógicas, sendo abordadas nas visitas
várias temáticas, tais como a agropecuária, as árvores, plantas e fungos, os animais da quinta e as suas
características físicas e biológicas.
As atividades práticas assumem um
grande relevo, nomeadamente a exploração das espécies vegetais da
horta, o contato com os animais e a
produção de pão.
Todas as turmas têm tempo para
brincar no espaço da Quinta, atividade de grande relevância, para que
todas as crianças possam explorar
o espaço de uma forma livre e descontraída.
Ao longo do ano letivo
1º, 2º, 3º CEB
+ info e/ou marcações: quinta.
pedagogica@amrs.pt | 930 419 554

O CÃO/GATO VAI À ESCOLA
Atividade dirigida por técnicos municipais do Centro de Recolha Oficial de
Animais de Companhia que consiste na
deslocação às escolas acompanhados
de um cão e/ou de um gato, para
apresentação sobre a função do centro e sensibilização para a questão
do bem-estar animal.

Ao longo do ano letivo
1º, 2º e 3º CEB
+ info: gapae@mun-setubal.pt

JARDINEIRO POR UM DIA
Requalificação de espaços verdes ou
zonas expectantes, recorrendo aos
munícipes como voluntários. Paralelamente são feitas ações nas escolas
básicas do concelho, com a participação das crianças.
Primavera
1º CEB
+ info: gapae@mun-setubal.pt

FESTA DA FLOR
Festa anual alusiva ao tema das flores e da importância da preservação
dos espaços verdes. Paralelamente
à feira de pequenos produtores de
flores e produtos relacionados, realizam-se também atividades direcionadas às escolas sobre o tema.
Setembro
Pré-escolar e 1º CEB
+ info: gapae@mun-setubal.pt

PARA ONDE VAI O NOSSO LIXO?
Visitas de estudo ao Ecoparque do
Seixal, Palmela e Setúbal afim de dar
a conhecer o circuito dos nossos resíduos.
Ao longo do ano letivo
2º e 3º CEB
+ info: gapae@mun-setubal.pt
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SEMANA DO MAR E DO PESCADOR
Oficinas de educação marinha realizadas a bordo da embarcação tradicional “Maravilha do Sado”, no estuário
do Sado e área costeira adjacente,
guiadas por dois monitores – um
biólogo(a) e uma pescadora Guardiã
do Mar; e oficina de tradições marítimas a decorrer no Parque Urbano
de Albarquel com o objetivo de dar
a conhecer as artes da pesca, os
diferentes apetrechos, as profissões
associadas à pesca e à construção
naval.
Última semana de maio
1º CEB
+ info: gae@mun-setubal.pt
265 545 390

CIRES – CENTRO INTERPRETATIVO DO
ROAZ DO ESTUÁRIO DO SADO | CASA
DA BAÍA DE SETÚBAL
Espaço interativo que apresenta a
colónia de Golfinhos e outros seres
vivos que habitam o Estuário do Sado.
Visitas guiadas direcionadas às escolas, explicando os ecossistemas do
Estuário do Sado, com enfoque na
população residentes dos Roazes.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB, ensino
secundário e ensino superior
+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
265 545 010

MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA
Visitas guiadas ao Moinho de Maré com o
objetivo de dar a conhecer as suas origens e princípios de funcionamento, e a
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área envolvente da Herdade da Mourisca,
a fauna e flora característicos do sapal.
Podem ainda realizar-se atividades de carácter ambiental, nomeadamente, Identificação de espécies de flora e fauna; Anilhagem de aves; Libertação de aves; Safari
Fotográfico; Observação de aves; Trilhos
da Herdade da Mourisca; Peddy pappers
temáticos. Projeto “Pequenas Pegadas Por
Um Mundo Melhor” ; e ateliers temáticos
que abordam diversos temas de acordo
com Herdade da Mourisca, Moinho de Maré,
a Fauna e Flora. Convidando as crianças a
desenvolver atividades com base em materiais recicláveis, dando oportunidade à
expressão individual e coletiva: Pintando
as Aves; Comedouros de Aves da Mourisca; À descoberta do meu flamingo; Origami
no Moinho; Ninhos da Mourisca; Teatro: “O
Moleiro - Dos Cereais ao Pão”; O Natal
chegou… Ao Moinho…
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB, ensino
secundário e ensino superior
+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
265 783 090 | 914 162 354

VISITA AO ECO PARQUE DO OUTÃO
Visita ao Eco Parque para realizar
atividades de sensibilização:
Reforçar a importância de respeitar
e cuidar da natureza;
Plantação de árvores;
Cuidados a ter quando se faz campismo.
Ao longo do ano letivo
Escolas e jardins de infância da rede
pública, privada e solidária
+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
265 783 090
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6.
EDUCAÇÃO
PARA A
SEGURANÇA E
PREVENÇÃO
DE RISCOS
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
MÊS DOS RISCOS E ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS NO AGRUPAMENTO
No âmbito do projeto “Comunicação e
Sensibilização em Cenários de Risco
Associados às Alterações Climáticas”
propõe-se a realização da iniciativa “Mês dos Riscos e das Alterações
Climáticas no Agrupamento”. onde um
conjunto de parceiros estratégicos da
área da ciência, prestadores de cuidados de saúde, agentes de proteção civil
e também entidades responsáveis pelo
desenvolvimento de ações de educação
ambiental dinamizam diversas atividades, nomeadamente, bancas temáticas,
demonstrações, apresentações e debates, sessões com figuras públicas e
visitas à exposição “Riscos Aprender
e Evitar”.
Ao longo do ano letivo,
mediante marcação
1º, 2º, 3º CEB e Secundário
+ info e/ou marcações: smpc@mun-setubal.pt | 265 739 330

EXPOSIÇÃO RISCOS, APRENDER
E EVITAR
O Serviço Municipal de Proteção Civil e
Bombeiros possui a exposição RISCOS,
APRENDER E EVITAR, constituída por 5
módulos (água, terra, ar, fogo e alterações climáticas) aos quais se associam
simuladores lúdicos e interativos, assim como, dramatizações (com base nos
elementos da natureza) representadas
pelo Teatro do Elefante, dirigidos, essencialmente, a crianças e jovens, mas
74

que terão interesse e enriquecerão os
conhecimentos de diferentes públicos
na temática da proteção e socorro.
Uma exposição com os conteúdos sempre atuais e pertinentes na salvaguarda de pessoas, animais, bens e o ambiente.
Ao longo do ano letivo,
mediante marcação.
1º, 2º, 3º CEB e Secundário
+ info e/ou marcações: smpc@mun-setubal.pt | 265 739 330

O SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
CIVIL E BOMBEIROS VAI À ESCOLA
Sessões nas escolas com o objetivo de
apresentar um conjunto de ensinamentos de prevenção e atuação em acidentes domésticos, incêndios e sismos,
entre outros, visando uma política de
prevenção e segurança das crianças.
Ao longo do ano letivo,
mediante marcação
1º CEB
+ info e/ou marcações: smpc@mun-setubal.pt | 265 739 330

AÇÕES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO
PARA A SEGURANÇA E PREVENÇÃO
DE RISCOS
Dinamização de sessões nas escolas
onde um conjunto de parceiros estratégicos da área da proteção civil apresentam ensinamentos relevantes para
a educação para a segurança e prevenção de riscos:
112 - Número europeu de emergência
e o Centro Municipal de Operações de
Socorro;

Riscos das alterações Climáticas na
região;
Riscos naturais e medidas de autoproteção;
Primeiros socorros;
O que é a Proteção civil: um dia com
um agente da proteção civil;
Outras temáticas poderão ser dinamizadas por solicitação dos docentes.
Ao longo do ano letivo,
mediante marcação
2º, 3º CEB e Secundário
+ info e/ou marcações: smpc@mun-setubal.pt | 265 739 330

CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL
DA PROTEÇÃO CIVIL (01 DE MARÇO) |
CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL
PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE
CATÁSTROFES (13 DE OUTUBRO)
Celebração do Dia Internacional da Proteção Civil e do Dia Internacional para
a Redução do Risco de Catástrofes com
sessões nas escolas onde um conjunto
de parceiros estratégicos da área da
proteção civil apresenta ensinamentos
relevantes para a educação, segurança
e prevenção de riscos e esclarece o
seu o seu papel e funções na comunidade; apresentação de meios logísticos
utilizados pelos agentes da proteção
civil; realização de simulacros.
1 março e 13 outubro,
mediante marcação
1º, 2º, 3º CEB e Secundário
+ info e/ou marcações: smpc@mun-setubal.pt | 265 739 330
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7.
DESPORTO
E ATIVIDADE
FÍSICA
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AULAS DE PSICOMOTRICIDADE DE PEQUENINO…
Atividade regular de aulas de psico
motricidade de frequência semanal, a
decorrer nas instalações dos jardins
de infância.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar da rede pública
do concelho
+ info: dides@mun-setubal.pt | 265
548 234

ATELIERS DE EXPRESSÃO –
DE PEQUENINO…
Atividades pontuais de jogos e di
nâmicas, em grupo a decorrer nos
jardins públicos nas proximidades
dos jardins de infância.
Maio e junho
Pré-escolar da rede pública
do concelho
+ info: dides@mun-setubal.pt | 265
548 234

DESPORTO NAS ESCOLAS - 1º CICLO
Atividade regular de jogos pré-des
portivos, natação, atletismo, despor
tos náuticos e desportos de nature
za, desenvolvida pela autarquia com
a participação do movimento associativo (jogos pré-desportivos).
Ao longo do ano letivo
1º CEB da rede pública de escolas
do Concelho
+ info: dides@mun-setubal.pt | 265
548 234
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OLIMPÍADAS – “DESPORTO NAS
ESCOLAS – 1º CICLO”
Atividades pontuais no âmbito do projeto
a realizar em datas a definir ao longo do
ano letivo. As Olimpíadas a realizar são
referentes aos Jogos Pré-desportivos
realizados ao longo do ano pelos clubes
nas escolas, a organizar e a decorrer
nas instalações dos clubes e no Complexo
Municipal de Atletismo de Setúbal.
Data a definir – convites pontuais ao
longo do ano letivo
1º CEB
+ info: dides@mun-setubal.pt | 265
548 234

DIA D
Atividade pontual composta por um
conjunto de modalidades e dinâmicas,
organizadas pela autarquia em parceria
com o movimento associativo, a realizar
no Estádio do Vitória Futebol Clube, no
Parque Verde da Bela Vista e nas instalações desportivas do Centro Cultural e
Desportivo de Brejos de Azeitão.
A definir
Pré-escolar e 1º CEB
+ info: dides@mun-setubal.pt | 265
548 234

18os JOGOS DO SADO – PERCURSOS
PEDESTRES ESCOLARES
Atividades pontuais de pedestrianismo
dirigidas à população escolar no âmbito
do projeto Jogos do Sado.
Abril (calendarização: a definir)
2º e 3º CEB e ensino secundário
+ info: dides@mun-setubal.pt | 265
548 234
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EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
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MUSEUS / GALERIAS
MUSEU DE SETÚBAL / CONVENTO DE
JESUS / GALERIA DA ALA POENTE
DO CONVENTO DE JESUS / CENTRO DE
RESTAURO
Rua do Balneário Dr. Paula Borba, Largo de Jesus, 2900-261 Setúbal
+ info: museu.setubal@mun-setubal.pt
265 537 890

MUSEU DO TRABALHO MICHEL
GIACOMETTI
Galeria de Exposições Temporárias e
Centro de Documentação.
Largo Defensores da República, 2910470 Setúbal
+ info: museu.setubal@mun-setubal.pt
265 537 880

GALERIA MUNICIPAL DO BANCO
DE PORTUGAL
Exposição de longa duração:” Tesouros
do Museu de Setúbal/ Convento de
Jesus”
Apresentação de obras representativas
da diversidade cronológica e temática
do acervo do Museu: Arte Sacra, Retábulo de pintura Quinhentista da Igreja
do Convento de Jesus, Arte Contemporânea e achados Arqueológicos.
Patente ainda a exposição “Arqueologia” – Coleção de arqueologia pré-clássica, clássica e paleocristã doada pela
Fundação Bruehler- Brockhaus.
Avenida Luisa Todi, 119, 2900-461
Setúbal
+ info: museu.setubal@mun-setubal.pt
265 537 890
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GALERIA MUNICIPAL DO 11
Galeria de exposições temporárias.
Avenida Luisa Todi, 5, 2900-461
+ info: museu.setubal@mun-setubal.pt
265 537 880

CASA DE BOCAGE / ARQUIVO
MUNICIPAL FOTOGRÁFICO
AMÉRICO RIBEIRO
Exposição permanente sobre Bocage
e sua época. O local acolhe também
o Arquivo Municipal de Fotografia de
Américo Ribeiro.
Rua Edmond Bartissol, 12, 2910-480
Setúbal
+ info: casabocage@mun-setubal.pt
265 229 255

CASA DO CORPO SANTO /
MUSEU BARROCO
Exposição permanente de Instrumentos
de Ciência Náutica. Coleção doada por
Ireneu Cruz. História do edifício e da
confraria dos Mareantes do séc. XVIII.
Capela, Vestíbulo e Sala de Despacho.
Largo do Corpo Santo, nº17, 2900-334
Setúbal
+ info: 265 236 066

O MUSEU ESTÁ NA RUA - NÚCLEO
MUSEOLÓGICO URBANO DA BELA
VISTA
Polo da Biblioteca da Bela Vista, Setúbal
+ info museuestanarua@mun-setubal.pt
265 751 003 | 910 718 473

MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA
Turismo de natureza com passeios pedestres e fluviais, observação de aves
e visitas guiadas.
Reserva Natural do Estuário do Sado Estrada do Faralhão, Mourisca, 2910275 Setúbal
+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
265 783 090 | 914 162 354

FORTALEZA DE SÃO FILIPE
Estrada do Castelo de São Filipe,
2900-300 Setúbal
+ info: 265 545 010

MERCEARIA CONFIANÇA
Fundada em 1926 no Bairro Troino.
Praça Machado dos Santos 2,
2900-456 Setúbal
+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
265 545 010

SALAS DE ESPETÁCULOS/
AUDITÓRIOS
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
Av. Luísa Todi
+ info: fmlt@mun-setubal.pt | 265 522
127 | www.forumluisatodi.pt

CINEMA CHARLOT - AUDITÓRIO
MUNICIPAL
Rua António Manuel Gamito, 2900-056
Setúbal
+ info: cinema.charlot@mun-setubal.pt
265 522 446

AUDITÓRIO JOSÉ AFONSO
Largo José Afonso, 2900-429 Setúbal
+ info: dicul@mun-setubal.pt | 265
509 570

CASA DA CULTURA
Rua Detrás da Guarda, 26 a 34,
2900-347 Setúbal
+ info: casacultura@mun-setubal.pt
265 236 168

CASA DO LARGO/POUSADA
DE JUVENTUDE
Largo José Afonso, 24-25, 2900-650
Setúbal
+ info: casa.largo@mun-setubal.pt |
265 421 080

CASA DA BAÍA DE SETÚBAL CENTRO DE PROMOÇÃO TURÍSTICA
Avenida Luísa Todi, 468, 2900-Setúbal
+ info: gatur@mun-setubal.pt | 265
545 010

Mercado do Livramento - NINHO
DE NOVAS INICIATIVAS EMPRESARIAS
DE SETÚBAL
Mercado do Livramento – 1º Piso, Avenida Luísa Todi, 165, 2900-000 Setúbal
+ info: nnies@mun-setubal.pt | 265
545 390
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BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
DE SETÚBAL
Serviços Centrais: Avenida Luísa Todi,
188, 2904-515 Setúbal
+ info: biblioteca@mun-setubal.com.pt
265 537 240

PÓLO DA BELA VISTA
Avenida da Bela Vista, Lote 12,
2910-421 Setúbal
+ info: 265 751 003

PÓLO DE S. JULIÃO
Praceta Ilha da Madeira (à Avenida de
Angola), 2900-405 Setúbal
+ info: 265 552 210

PÓLO DE GÂMBIA, PONTES E ALTO DA
GUERRA
Rua da Junta - Estrada Nacional nº10,
Pontes, 2910-312 Setúbal
+ info: 265 708 209

BIBLIOTECA DE AZEITÃO
Rua de Lisboa, n.º11, Vila Nogueira de
Azeitão, 2925-558 Azeitão
+ info: museu.sebastiaodagama@mun-setubal.pt | 212 188 399

PARQUES E JARDINS
Parque do Bonfim
Parque Urbano de Albarquel
Parque da Bela Vista
84

Jardim Multissensorial das Energias
Parque de Vanicelos
Jardim da Música
Bosquete de Vanicelos
Parque da Lanchoa
Parque da Algodeia
Jardim Afonso Costa
Jardim do Monte Belo
Jardins do Quebedo e General Luís
Domingues
Parque do Morango
Parque da Bacalhôa
+ info: gapae@mun-setubal.pt

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS |
GRANDES CAMPOS DE JOGOS
Complexo Municipal da Várzea
Complexo Municipal de Jogos da Bela
Vista
Complexo Municipal de Jogos do Forte da Bela Vista
Complexo Municipal de Jogos das
Pedreiras do Viso
Complexo Municipal de Jogos da Cova
da Canastra
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS |
PARQUES E JARDINS
Azeitão Bacalhoa Parque
Complexo Desportivo Municipal do
Parque da Bela Vista
Jardim da Algodeia
Jardim de Vanicelos
Parque do Bonfim
Parque Urbano de Albarquel
Parque Urbano de Brejos de Azeitão
+ info: dides@mun-setubal.pt | 265 548 234

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS |
PAVILHÕES DESPORTIVOS
Pavilhão Escolar Municipal João dos
Santos
Pavilhão Desportivo Municipal das
Manteigadas
Pavilhão Desportivo Municipal de
Aranguez
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS |
PISCINAS
Complexo Municipal de Piscinas das
Manteigadas
Piscina Municipal de Setúbal/Palmeiras
Piscina Municipal de Azeitão
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS |
EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Complexo Municipal de Atletismo de
Setúbal
Pista Municipal de BMX de Setúbal
Arrábida Padel
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS |
PEQUENOS CAMPOS
Campos de Ténis do Jardim de Vanicelos
Campos de Basquetebol do Jardim de
Vanicelos
Polidesportivo do Vale do Cobro
Polidesportivo do Vale Ana Gomes
Polidesportivo do Poço Mouro

Polidesportivo do Jardim de Vanicelos
Polidesportivo das Amoreiras
Polidesportivo da Praceta da Ilha da
Madeira
Polidesportivo das Manteigadas
Polidesportivo da Boneca
Polidesportivo do Bairro 2 de Abril
Polidesportivo do Monte Belo
Polidesportivo de Vendas de Azeitão
Polidesportivo de São Lourenço
Polidesportivo do Moinho
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234

CENTROS DESPORTIVOS
Escola Municipal de Desporto
Núcleo de atletismo
Núcleo de esgrima
Núcleo de natação pura
Núcleo de pentatlo moderno
Centro Municipal de Marcha e Corrida
de Setúbal
Centro Náutico Municipal de Canoagem de Setúbal
Centro Náutico Municipal de Vela de
Setúbal
Correr no Parque
Goarrábida PUA
Goarrábida
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234
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OUTROS
EQUIPAMENTOS DE
RECURSOS DO
CONCELHO
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MUSEU DE ARQUEOLOGIA
E ETNOGRAFIA DO DISTRITO
DE SETÚBAL
Avenida Luísa Todi, 162, 2900-451
Setúbal
+ info: maeds@mail.telepac.pt
265 239 365

MUSEU OCEANOGRÁFICO LUÍS
SALDANHA
Forte de Santa Maria da Arrábida
+ info: 212 189 791

CIAM – CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
AMBIENTAL DAS MANTEIGADAS
Escola Secundária Dom Manuel Martins
+ info: ciam@escoladmanuelmartins.com

CASA D’AVENIDA
Av. Luísa Todi 286, 2900-276 Setúbal
+ info: 917 038 187

CONVENTO DA ARRÁBIDA
Apartado 28 – 2925 Azeitão
+ info: arrabida@foriente.pt | 212 197
620 | 212 197 628

OFICINA-MUSEU DO CAO1
DA APPACDM DE SETÚBAL
“Nós Trabalhamos com as Máquinas”
Neste espaço faz-se a recriação dos
processos de fabrico de ferragens
para dossiês e calendários.
Realizam-se visitas com marcação
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prévia
Rua Vale de Cerejeiras, n.º 26, 2910
Setúbal
+ info: appacdm.cao1.setubal@gmail.com
265 235 646

QUARTEL DA COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL |
QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL
Conhecer as instalações e funcionamento da CBSS e dos Bombeiros
Voluntários:
Sessão sobre o funcionamento e
organização da CBSS e dos Bombeiros Voluntários
Visita ao Museu
Visita Guiada às instalações e
explicações sobre materiais e equipamentos
Manuseamento de equipamentos/
utilização de fardamento
Jogo de equipa/desportivo (mediante as condições atmosféricas)
+ info e/ou marcações: smpc@mun-setubal.pt | 265 739 330
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