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/entidades.

PRINCÍPIOS
DA CARTA
DAS CIDADES
EDUCADORAS
Programa
Municipal de
Complemento
da Ação
Educativa

A Cidade Educadora vive um processo permanente que tem como finalidade a
construção da comunidade e de uma cidadania livre, responsável e solidária,
capaz de conviver na diferença, de solucionar pacificamente os seus conflitos
e de trabalhar “pelo bem comum”. Uma cidadania consciente dos desafios que
a humanidade enfrenta atualmente, com conhecimentos e competências que
lhes permitam tornar-se corresponsáveis pela procura de soluções exigidas pelo
momento histórico que vivemos.
A Cidade Educadora tem personalidade própria, integrada no país do qual faz
parte. A sua identidade é, por conseguinte, interdependente da 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.
In, Carta das Cidades Educadoras

6

RESUMO DOS PRINCÍPIOS
DA CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS

O 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

http://www.edcities.org
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OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Programa
Municipal de
Complemento
da Ação
Educativa

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.
Enquanto motor do crescimento económico, de emprego e como fonte de tecnologia e
inovação, o setor empresarial tem um papel crítico a desempenhar e um interesse próprio
em contribuir para alcançar os ODS. Os ODS são uma oportunidade para as empresas
melhorarem ações e projetos estratégicos existentes e implementarem novas ações e
projetos com vista a contribuir para as metas nacionais e mundiais.

in
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http://www.ods.pt

Objetivo

Objetivo

Objetivo

ERRADICAR A POBREZA
GARANTIR O ACESS
ERRADICAR A FOME, ALCANÇAR
EM TODAS AS SUAS FORMAS, A SEGURANÇA ALIMENTAR, DE QUALIDADE E PR
EM TODOS OS LUGARES
MELHORAR A NUTRIÇÃO O BEM-ESTAR PARA
E PROMOVER A AGRICULTURAEM TODAS AS IDAD
SUSTENTÁVEL
Objetivo
Objetivo

Objetivo

Objetivo

ALCANÇAR A IGUALDAD E GARANTIR A DISPO
GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇÃO
E A GESTÃO SUSTEN
INCLUSIVA, DE QUALIDAD E DE GÉNERO E EMPODERAR TODAS
E EQUITATIVA, E PROMOVER AS MULHERES E RAPARIGAS POTÁVEL E DO SANE
PARA TODOS
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM
AO LONGO DA VIDA PARA TODOS
Objetivo
Objetivo

Objetivo

GARANTIR O ACESSO A FONTESPROMOVER O CRESCIMENTO CONSTRUIR INFRAE
RESILIENTES, PROM
ECONÓMICO INCLUSIVO
DE ENERGIA FIÁVEIS, SUSTENTÁVEIS
A INDUSTRIALIZAÇ
E MODERNAS PARA TODOS E SUSTENTÁVEL, O EMPREGO PLENO
E PRODUTIVO E O TRABALHO E SUSTENTÁVEL E F
A INOVAÇÃO
DIGNO PARA TODOS
Objetivo
Objetivo

• Até 2030, erradicar a pobreza extrema em todos os lugares, atualmente
•diaAté
2030, oreduzir
taxa
de mortalidade
• Atéinferior
2030, aacabar
com apor
fome
e garantir
acessoa de
todas
as pessoas, mater
em
medida pelo rendimento por pessoa
1,25 dólares
mortes
por 100.000
nados-vivos
particular dos mais pobres e das
pessoas
em situações
vulneráveis, incluindo
crianças,
uma alimentação
dede
qualidade,
e suficiente durante todo o
• Até 2030, reduzir pelo menos
para ametade
a proporção
homens,nutritiva
mu• Até
2030,
acabar com as mortes evitáveis de
ano
lheres e crianças, de todas as idades,
que vivem na pobreza, em
todas
as suas
ças menores de 5 anos, com todos os países a ten
dimensões, de acordo com as definições nacionais
para
menos 12incluindo
por 1.000atingir,
nados-vivos
• Até 2030, acabar com todasneonatal
as formas
depelo
malnutrição,
até
menores
de 5adeanos
parananismo
pelo menos
25 por 1.000
2025,
as metas
acordadas
internacionalmente
sobre
e caquexia
em n
• Implementar, ao nível nacional,
medidas
e sistemas
de proteção
social
crianças
de 5 anos,
e atender às
necessidades
nutricionais dos adolesquados para todos, e até 2030,
atingirmenores
uma cobertura
substancial
dos
mais
• Atée 2030,
acabar
centes, mulheres grávidas, lactantes
pessoas
idosascom as epidemias de VIH/ S
pobres e vulneráveis
doenças tropicais negligenciadas, combater a hep
•• Até
as
e mulheres,
rapazes
completam
oagrícola
pela
eensino
outras
transmissíveis
• Acabar
Até
2030,
a produtividade
ocontra
rendimento
dosmulheres
pequenose
comduplicar
as
formas
deágua
discriminação
todas as
Até 2030,
2030, garantir
garantir que
que todas
todos
os raparigas
homens
etodas
particularmente
os edoenças
Atéqualidade,
2030, alcançar
o acesso universal e equita
primário
e secundário,
que deve
ser direitos
de acesso
livre,
equitativo
e• de
e
produtores
deiguais
alimentos,
particularmente
das
mulheres,
povos indígenas, agriraparigas,
em
todo
ono
mundo
mais
pobres
e vulneráveis,
tenham
acesso
aos
recursos
ecopara
todos
que conduza
resultados
de aprendizagem
relevantes
eficazes
• Até
reduzir
em um
terço a mortalidade
cultores
de subsistência,
pastores
e pescadores,
através
de garantia
de acesso
nómicos,
bema como
no acesso
aos serviços
básicos, àe propriedade
e2030,
controlo
transmissíveis
via prevenção
tratamento,
e promover
igualitário
à
terra
e
a
outros
recursos
produtivos
tais
como
conhecimento,
serviEliminar todas
as formas
de violência
contra
todas
as emulheres
e raparigas
sobre a terra e outras formas de•propriedade,
herança,
recursos
naturais,
novas
• Até
2030,a alcançar
o acesso a saneamento e h
• Até 2030,
garantir financeiros,
que todos
raparigas
e rapazes
acesso
um
çosas
financeiros,
mercados
etenham
oportunidades
agregação
de valor e de
emprego
nas
esferas
públicas
e privadas,
incluindo
odetráfico
e a exploração
sexual
e de
tecnologias
e serviços
incluindo
microfinanciamento
tivos
paraatodos,
e acabarecom
a defecação
céu a
desenvolvimento de qualidade outros
na primeira
como
cuida• Reforçar
a prevenção
o tratamento
doaabuso
não
agrícola
tipos fase da infância, bem
para
as
necessidades
das
mulheres
e
raparigas
ed
dos
e
educação
pré-escolar,
para
que
fiquem
preparados
a
frequentar
o
ensino
abuso
de
drogas
e
o
consumo
nocivo
de
álcool
• Até 2030, aumentar a resiliência dos mais pobres e em situação
de maior
ção de vulnerabilidade
primário
Até 2030,
sistemas
sustentáveis
produção de
alimentosou
e forimEliminar
todas
as práticas
nocivas,
como
osdecasamentos
prematuros
vulnerabilidade, e reduzir a sua •exposição
aosgarantir
fenómenos
extremos
relaciona• como
Até
2020,
reduzir
para
metade,
ao nível global,
plementar
práticas
agrícolassociais
resilientes,
aumentem
a produtividade
e a o
çados,
envolvendo
crianças,
bem
asque
mutilações
genitais
femininas
dos com o clima e outros choques
e desastres
económicos,
e ambientais
•
Até
2030,
melhorar
a
qualidade
da
água,
reduz
• Até 2030, assegurar a igualdade
de acesso
de todos
os homens
e mulheres
provocados
por acidentes
rodoviários
produção,
que ajudem
a manter
os ecossistemas,
que fortaleçam
a capacidade
os despejos
e minimizando a libertação de produt
a•educação
técnica,
profissional
e
superior
de
qualidade,
a
preços
acessíveis,
• adaptação
Reconhecer
valorizar
o trabalho
devariedade
assistência
doméstico não remunerade
àse alterações
climáticas,
às
condiçõese meteorológicas
extremas,
Garantir uma mobilização significativa
de recursos
a partir
de uma
rigosos,
reduzindo
para metade
a proporção
de
ág
incluindo
àinclusive
universidade
Até
assegurar
o acesso
universal
aos
por
meio
da
disponibilização
serviços
públicos,
secas,
inundações
e outros
e2030,
que
melhorem
progressivamente
a qua••deDesenvolver
infraestruturas
de
de c
• Sustentar
odecrescimento
económico
capita
deinfraestruturas
acordo
comqualidade,
ase políticas
circuns• fontes,
Até 2030,
assegurar
o acesso
universal,
confiança,
moderno
aper
preços
de
através
do do,
reforço
da cooperação
paradesastres,
o
desenvolvimento,
aumentando
substancialmente
a
reciclagem
e a reu
reprodutiva,
incluindo
o
planeamento
familiar,
in
de
proteção
social,
bem
como
a
promoção
da
responsabilidade
partilhada
denlidade
da
terra
e
do
solo
silientes,
incluindo infraestruturas
regionais
tâncias
nacionaispara
e, em
um
anual de pelo menos
7% edotran
acessíveis aos serviços
de energia
proporcionando
meios adequados
e previsíveis
queparticular,
os países
em crescimento
desenvol• Até 2030,
aumentar substancialmente
o número
jovens
epaíses
adultos
que tecomo
a integração
da saúde reprodutiva
em estraté
tro do
larinterno
e desenvolvidos)
da
família,
conforme
os
contextos
nacionais
económico
e
o
bem-estar
hum
produto
bruto de
[PIB]
nosdesenvolvimento
menos
desenvolvidos
vimento
(em particular,
os países
menos
possam
implementar
• eAté
2030, aumentar substancialmente a eficiên
nham
relevantes,
incluindo
técnicas
profissionais,
• Até
diversidade
genética
de sementes,
plantas
cultivadas,
• Atéhabilitações
2030,
aumentar
substancialmente
a manter
participação
de
energias
renováeassegurar
a preços
acessíveis
para
todos
programas
e políticas
para
acabar
com2020,
acompetências
pobreza
em atodas
asequitativo
suas
dimensões
os
setores,
extrações
sustentáveis
eoa
para
emprego,
trabalho decente
empreendedorismo
cobertura
universal
deatravés
saúde,
incluind
Garantir
a participação
plena•de
eAtingir
efetiva
das
mulheres
e a igualdade
deinclusiopordeníveis
criação
e domesticados
e suasarespetivas
selvagens,
•e Atingir
mais
elevados
produtividade
dasespécies
economias
da
diveis na
matriz energética
globalanimais
para
enfrentar
a
escassez
de
água,
e
reduzir
substan
ceiro,
o
acesso
a
serviços
de
saúde
essenciais
de q
tunidades
para
abancos
liderança,
emregional
níveis
de tomada
deatravés
decisão,
vida
ve por
meio
de
de sementes
eos
que
sejam
diversificados
bem
•todos
Promover
a industrialização
inclusiva
eefocalisustent
versificação,
modernização
tecnológica
einternainovação,
inclusive
dana
• Criar enquadramentos políticos
sólidos
ao
nível
nacional,
eplantas
soas afetadas
pela
de água
•• Até
2030, duplicar
eliminara as
disparidades
de género
na valor
educação
e garantir
a aescassez
política,
económica
pública
Até 2030,
taxa
global
de
melhoria
da
energética
significativamente
participação
da indústria
no se
zação
em
setores
deeeficiência
alto
agregado
e em setores
de mão-de-obra
intensiva
igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formaçãoacordo
profissional
com
aspara
circunstâncias
nacionais,
e duplicar
2
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• Atéindígenas
2030,
implementar
a gestão
integrada
dos a
os
vulneráveis,
as
pessoas
com
deficiência,
povos
Assegurar
o acesso
universal
saúde
sexual
e aos as
direitos
• mais
Até 2030,
reforçarincluindo
a cooperação
internacional
para
facilitar
oà acesso
à in-e e reprodutiva
• Promover
políticas
orientadas
para
o desenvolvimento
que apoiem
ativimenos
desenvolvidos
níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, co
crianças
emesituação
de vulnerabilidade
reprodutivos,
em conformidade
com orenováveis,
Programa
de Ação da Conferência
Intervestigação
às tecnologias
de
energia
limpa,
incluindo
dades
produtivas,
criação deenergias
emprego
decente, empreendedorismo,
criatividanacional
sobreePopulação
ea Desenvolvimento
e com adas
Plataforma
deindústrias
Ação de e
eficiência energética e tecnologias
de combustíveis
fósseis
avançadas
ee mais
•• Aumentar
acesso
pequenas
de
e inovação,
incentivar
formalização
oocrescimento
das micro,
pequenas
Até
2020,
proteger
e
restaurar
ecossistemas
• Até
2030,
garantir
ode
acesso
de proporção
todos
a habitação
segura,
adequada
e a preço s
Implementar
o Plano
Decenal
de Programas
• Até 2030,
garantir
que todos
os jovens
e umainclusive
substancial
dos
e empresas,
respetivos
documentos
das
conferências
subsequentes
limpas,
promover
o investimento
em
infraestruturas
energia
eresultantes
em
mente
emtecnolopaíses
em
desenvolvimento,
aos serviç
ePequim
médias
através
do
acesso
aos
serviços
financeiros
incluindo
florestas,
zonas
húmidas,
rio
acessível,
aos serviços
básicosadquirido
e melhorar
ascom
condições
nos
bairros
lata medida
Sustentáveis,
todos
os países
a de
tomar
adultos,
homens
e mulheres,
sejam
alfabetizados
omontanhas,
conhegias
de 2030,
energia
limpa
• Até
alcançar
progressivamente
e manteredetenham
forma sustentável,
o cres-e à sua integração em cadeias de
crédito acessível
a
assumir
a
liderança,
tendo
em
conta
o
desenvolvi
cimento do
básico
de matemática
Realizar
reformas
dar
àsaté
mulheres
direitos
iguais
norecursos
acesso globais
aos recur• da
Melhorar
progressivamente,
2030,
a
eficiência
dos
no
cimento
rendimento
dos 40%
população
maispara
pobre
a um
ritmo
maior
do
• Até a2030,
ampliar
a cooperação
internacional
• Até
2030,
proporcionar
ooàacesso
sistemas
de transporte
acespaíses
desenvolvimento
sos
económicos,
bem como
propriedade
emodernizar
ao
aseguros,
terra
e outras
• Até
ae tecnologia
para
fornecimento
de controlo
• Até em
2030,
assobre
infraestruturas
e reabilit
consumo
na produção,
e empenhar-se
em
dissociar
crescimento
económico
que
o da2030,
médiaexpandir
nacional e modernizar
países
empara
desenvolvimento
em atividades
e pro
síveis,
sustentáveis
e
a
preço
acessível
todos,
melhorando
a
segurança
formas
de propriedade,
financeiros,
herança
e recursos
naturais,
de
serviços de energia moderno eda
sustentável
para
todosserviços
nos
países
em desensustentáveis,
com
maior
eficiência
no
uso
de
recurs
degradação
ambiental,
de acordo
com
o
enquadramento
decenal
de
prograe 2030,
o saneamento,
extração
de
rodoviária
através
da
expansãoágua
rede
de transportes
públicos,
com especial
•daAté
alcançar aincluindo
gestão
sustentável
e oágua,
uso e
acordo
as leissocial,
nacionais
volvimento,
nos
países
menos
desenvolvidos,
nos
pequenos
• Até 2030,particularmente
empoderar e promover
acom
inclusão
económica
eepolítica
decom
logias
processos
industriais
limpos
e ambientalm
mas
sobre
produção
e consumo
sustentáveis,
os países
desenvolvidos
a
atenção para
aspaíses
necessidades
das pessoas em
situação de vulnerabilidade, parEstadosindependentemente
insulares em desenvolvimento
e nos
em desenvolvimento
sem
todos,
idade, género,
deficiência,
raça,
etnia,
origem,
países
a atuarem
de acordo com as suas respectiva
a liderança
10daassumirem
Até 2030,
reduzir
para metade
o desperdício de
ticularmente mulheres, crianças,• pessoas
com
deficiência
e idosos
8
litoral, decondição
acordo com
seus respetivos
religião,
económica
ou outra programas de apoio12
mundial, de retalho e do consumidor, e reduzir o
• Fortalecer
a investigação
científica
e melhorar
• Até 2030, alcançar o emprego
pleno e produtivo,
e trabalho
decente
para
• Até 2030, aumentar a urbanização
e sustentável,
e asecapacidades
ao longoinclusiva
das cadeias
de produção
abasteciment
• Garantir a igualdade de oportunidades
e reduzireashomens,
desigualdades
depara
resultade setores
industriais
os países,
part
todas as mulheres
inclusive
os jovensem
e astodos
pessoas
com defipara o planeamento e gestão de
assentamentos humanos participativos, intepós-colheita
dos,
inclusive
através daeeliminação
políticas
práticas
discriminatórias
desenvolvimento,
inclusive,
até
2030, incentivar
ciência,
eleis,
remuneração
para
trabalho de
igual
• Atéde2025,
prevenir eeaigual
reduzir
significativamente
avalor
poluição
marítima
de todos a
• Reforçar
a resiliência
a capacidade
de
adaptação
riscos
relacionados
com
grados e sustentáveis, em todos os países
eo da
promoção
de legislação,
políticas
eespecialmente
ações
adequadas
a este
respeito
tancialmente
o númeroterrestres,
de trabalhadores
nadetriárea d
osem
tipos,
a que
resultam
de atividades
incluindo
clima
e as catástrofes
naturais
todos
os países
• Até 2020,
alcançar uma gestão
ambientalmente
• Até
2020,ereduzir
substancialmente
proporção
de jovens
emprego,
mento poramilhão
de pessoas
e a sem
despesa
pública
tos
marinhos
a
poluição
por
nutrientes
• Fortalecer esforços para proteger
o património
cultural
e namicos e salvaguardar
de todos os resíduos,
ao longo
de todo
o ci
• Adotar
ao nível
salarial e de
proteção
social,
educação
oufiscal,
formação
desenvolvimento
Integrarpolíticas,
medidasespecialmente
relacionadas
com
alterações
climáticas
nas
políticas,
estra-e
tural do mundo
com as normas internacionais acordadas e reduzir si
alcançar
progressivamente
uma•maior
igualdade
Até 2020,
gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos
tégias e planeamentos
nacionais
• Até para
2020,
assegurar
a conservação,
recuper
o ar,
água oe trabalho
solo,
minimizando
os seu
Tomar medidas
imediatas
e destes
eficazes
para
acabar
• Facilitar
o erradicar
desenvolvimento
deforçado,
infraestruturas
s
e•• costeiros
para
evitar
impactos
adversos
significativos,
inclusive
através
do
Até 2030,
reduzir
significativamente
o número
deeambiente
mortes
e doce
o número
dee o
ecossistemas
terrestres
de
água
interior,
saúde
humana
e
o
meio
• Melhorar aaeducação,
regulamentação
e monitorização
dos mercados
e instituições
com
escravidão
moderna
e resiliência,
o tráfico
pessoas,
e assegurar
asua
proibição
países
emde
desenvolvimento,
através
derequalifimaior eapo
aumentar
aaconsciencialização
e adecapacidade
humana
reforço
da
sua
capacidade
e
tomar
medidas
para
a
pessoas afetadas por catástrofes,
e diminuir
substancialmente
as perdas
econóflorestas,
zonas
húmidas, montanhas
e terras
árida
financeiras globais e fortalecer
a implementação
de tais oceanos
regulamentações
mitigação,
adaptação,
reduçãosaudáveis
de impacto
e
cação
fim decausadas
assegurar
e produtivos
16 de
14 e institucional sobre medidas
micas adiretas
por18essa
produto
interno
bruto
global,
incluindo
• via
Aténo
2030,
reduzir
substancialmente
a geração d
obrigações
decorrentes
dos
acordos
internacionais
alerta precoce no que respeita às alterações climáticas
as ecatástrofes
relacionadas
a água,redução,
focando-se
sobretudo
na proteção dos
venção,
reciclagem
e reutilização
• Assegurar uma representação
dar mais voz
aos paísesoscom
em
desenvolvimento
• Minimizar
e enfrentar
impactos
da acidificação dos oceanos, inclusive
• Até
2020, promover a implementação da ges
pobres e das
pessoas eme situação
de internaciovulnerabilidade
em
tomadas de decisão
nas instituições
económicas
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PROGRAMA
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DE EDUCAÇÃO
PELA ARTE E
PELAS CIÊNCIAS
EXPERIMENTAIS

No âmbito da 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 a 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.
O Programa é constituído por 4 ações:
• AÇÃO 1. Animação do Livro e da Leitura, dirigida à educação pré-escolar e 2º ano do 1º
ciclo do ensino básico, desenvolvida 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;
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.
• AÇÃO 3. Ciências Experimentais, dirigida à educação pré-escolar e 3º e 4º anos do 1º
ciclo do ensino básico, desenvolvida pela Ciência Viva;
• AÇÃO 4. São oferecidas igualmente ações de capacitação para professores e educadores
na área das Ciências Experimentais, ministradas pela Ciência Viva.
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar e 1º CEB da rede pública
+ info:
digepe@mun-setubal.pt
https://www.mun-setubal.pt/educacao-pela-arte/

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu
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EDUCAÇÃO
PARA A
CIDADANIA
Projetos e
atividades

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

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.
4 e 5 de junho
População em geral
+ 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: “A cidade educadora não
deixa ninguém para trás”.
30 de novembro, com divulgação específica
Comunidade educativa e população em geral
+ info: digepe@mun-setubal.pt

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
Atividades de comemoração dos 48 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

REDE GLOBAL DE CIDADES
DE APRENDIZAGEM DA UNESCO
O Município de Setúbal integrou esta rede
em julho de 2019. São objetivos 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

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

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

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 vamos
analisar os acontecimentos do dia 25 de
Abril de 1974 em Setúbal e 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

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

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

VIII 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.
População em geral, com programação específica
+ info: digepe@mun-setubal.pt
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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

CICLO DE ENCONTROS
– “SETÚBAL, CIDADE EDUCADORA:
TRANSFORMAR O TERRITÓRIO COM
AS PESSOAS”
Encontros temáticos dirigidos a toda a
comunidade com vista à apresentação de
vários projetos de âmbito local, promotores da transformação das pessoas e do
território.
Dezembro, março e junho, com programação específica
População em geral
+ info: digepe@mun-setubal.pt

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 materiais 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

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
265 537 880

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

MOSTRA DE CURSOS
E FORMAÇÃO
Espaço aberto onde os estabelecimentos
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

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

CICLO DE DEBATES
Dinamização de debates temáticos nas
escolas do concelho, em colaboração com
instituições/convidados especialistas nas
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matérias a abordar, dando primazia a temas que sejam do interesse juvenil, e ao
mesmo tempo importantes para a sua formação cívica, cultural, entre outras.
Janeiro a fevereiro
3º CEB, ensino secundário e profissional
+ info: dijuve@mun-setubal.pt
265 421 082

res 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; Instagram @nbnc_belavista

BICHO DE 7 CABEÇAS
Círculo de partilha e entreajuda, conduzido pela Psicóloga Clínica Beatriz Franco
na Casa do Largo – Pousada da Juventude,
dirigido a jovens dos 14 aos 30 anos de
idade, com o propósito de promover a reflexão em torno do individuo singular e coletivo e o desenvolvimento de ferramentas
para lidar melhor com a ansiedade, a angústia, as transformações físicas e emocionais, o trabalho e as relações familiares e
amorosas.
Outubro a junho
Inscrições em tinyurl.com/bicho7cabecas
3º CEB, ensino secundário e profissional
+ info: dijuve@mun-setubal.pt
265 421 082

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; Instagram @nbnc_belavista

CTRL + ESTUDO
Programa multidisciplinar de apoio escolar
a jovens, entre o 7º e o 12º ano, que não
tenham a possibilidade de frequentar centros de estudo. As sessões são de 45 minutos, abordam os conteúdos do programa
escolar e são dinamizadas por voluntários,
presencialmente na Casa do Largo – Pousada da Juventude.
Outubro a julho
Inscrições em tinyurl.com/265queroaprender
3º CEB, ensino secundário e profissional
+ info: dijuve@mun-setubal.pt
265 421 082

DANCE SOUL | AULAS DE DANÇA
E ATIVIDADES LÚDICAS
O projeto visa a prevenção de comportamentos e atitudes prejudiciais em contexto escolar, através da promoção da 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

PROGRAMA “NOSSO BAIRRO, NOSSA
CIDADE”
ESTUDO ACOMPANHADO
Projeto educativo co-gerido por morado-

DAR DE VOLTA
O Dar de Volta, é um projeto intermunicipal, desenvolvido no quadro das várias
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Bibliotecas Municipais da Região, que 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 incentivar 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

FIM DE ANO AZUL
Numa perspetiva de sensibilização da
população para as questões ambientais,
pretende-se trabalhar em conjunto com a
comunidade escolar, através do lançamento de campanha que estimula a criação de
confettis com recurso a materiais orgânicos.
31 de dezembro a 1 de janeiro
População em geral
+info: direção.dcirt@mun-setubal.pt
910 569 194

SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2021
Programa de animações de rua, atividades culturais e de lazer relacionadas com
a temática do Natal e que pretende contribuir não só para a revitalização da zona
do centro histórico. Envolve um conjunto
de iniciativas direcionadas para o público
infantil que poderão ser usufruídas pelos
estabelecimentos de ensino do concelho,
mediante marcação.
27 de novembro de 2021 a 6 de janeiro de
2022
População em geral
+info: direção.dcirt@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

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.
23 de julho a 7 de agosto de 2021
População em geral
+info: direção.dcirt@mun-setubal.pt
910 569 194

PACOTE PEDAGÓGICO “TEMOS
DIREITO AOS NOSSOS DIREITOS”
Dinamização de 3 sessões de 1h30, subordinadas à temática dos direitos humanos,
nomeadamente: direitos humanos em geral, igualdade entre mulheres e homens /
raparigas e rapazes, violência doméstica /
violência no namoro.
Ao longo do ano letivo
3º CEB e ensino secundário
+ info: disoc@mun-setubal.pt
265 541 500
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EDUCAÇÃO
PARA AS
CIÊNCIAS E AS
TECNOLOGIAS
Projetos e
atividades

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL
DA CIÊNCIA AO SERVIÇO DA PAZ
E DESENVOLVIMENTO
“Cientista por um Dia” - A Ciência apresentada aos mais novos. Projeto em parceria
com o Instituto Politécnico de Setúbal
10 novembro – todo o dia
Pré-escolar e 1º CEB
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

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 marítima. O
projeto não inclui transporte para a doca
e de volta para a escola. Ações com turmas: 3ª e 5ª feira: das 14h30 às 16h.
A 1ª fase: outubro a novembro.
A 2ª fase: março até ao final do ano letivo.
Ensino secundário
+ info: maravilhadosado@mun-setubal.pt
265 545 180

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

NOITE EUROPEIA DOS INVESTIGADORES
A Noite Europeia dos Investigadores é
um evento público em toda a Europa que
acontece na última sexta-feira do mês de
setembro e tem como principal objetivo
aproximar os investigadores do público
em geral.
A Noite permite ao público descobrir a investigação, a ciência e a inovação através
do entretenimento e também mostrar o
seu impacto no quotidiano dos cidadãos,
estimulando o interesse por carreiras científicas.
O tema deste ano é “Sustentabilidade e
Bem-Estar” e decorrerão atividades de interação entre os investigadores e a escola
durante todo o ano.
30 de setembro
Público em geral
+ info: digepe@mun-setubal.pt

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 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
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EDUCAÇÃO
PELA ARTE
Projetos e
atividades

ESCOLAS COM TALENTO
Projeto que procura oferecer aos jovens,
individualmente ou em grupo, a oportunidade e apoio na apresentação e exposição
pública dos seus talentos 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

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

MÚS I CA
FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL
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 convidados a participar
em projetos com os artistas profissionais.
26 a 29 de maio
1º, 2º e 3º CEB e ensino secundário
+ info: a7m.associacao@gmail.com
digepe@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

A RT E S PLÁSTI CAS
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, 1º, 2º e 3º CEB e ensino secundário
+ info:
festailustracaosetubal@mun-setubal.pt
digepe@mun-setubal.pt

PROJETO MUSICANDO
O Projeto Musicando é um projeto na área
da música, que consiste numa fase de formação in loco de educadores e de assistentes
operacionais afetos aos jardins de infância e,
numa segunda fase, na realização de ateliês
de expressão musical a serem dinamizados
na componente letiva e não letiva, a partir
de um conjunto de 9 maletas pedagógicas.
Durante o ano letivo | Pré-escolar
+ info: digepe@mun-setubal.pt
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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 e 3º CEB e ensino secundário
+ info: casacultura@mun-setubal.pt
265 236 168

KIDS GUERNICA | AMRS – Associação de
Municípios da Região de Setúbal
“DESENHAR A PAZ, PINTAR A IGUALDADE”
O Kid’s Guernica é um projeto levado a cabo
pela Associação de Municípios da Região de
Setúbal e seus municípios associados desde
2005, que pretende difundir os valores da paz,
da igualdade e da solidariedade no mundo
inteiro a partir da obra de Picasso –“Guernica”.
O tema da edição de 2021/2022 é a “Desenhar a paz, pintar a igualdade”.
Setembro a junho
2º, 3º CEB e ensino secundário escolas da rede
pública dos municípios associados da AMRS
+ info: apoio.projectos@amrs.pt
digepe@mun-setubal.pt

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?
Até nascer um livro, quantas páginas rabisca o artista?
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

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

C IN E M A
FILM FEST – FESTIVAL DE CINEMA
MUSICADO AO VIVO
– FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
Um Piano Afinado Pelo Cinema
Cine-concerto para escolas
Sessões didáticas acompanhadas pelo compositor e pianista Filipe Raposo, que nos
apresenta excertos de filmes mudos – títulos
indispensáveis da história do cinema –, assim
como os seus realizadores e personagens, comentando-os e acompanhando-os ao piano.
20 de outubro | 11h00 e 14h30
Cinema Charlot | M/6
+ info e/ou marcações: dicul@mun-setubal.pt

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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film.fest@mun-setubal.pt
https://www.festivalfilmfest.com
atividades-paralelas
https://www.festivalfilmfest.com
sess%C3%B5es-escolares

+ info: adc.setubal@mail.telepac.pt
265 236 463

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
Comunidade educativa e população em geral
+ info: 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 disponíveis 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.
Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB, ensino secundário e profissional
+ info: setcurtas@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

TE ATRO
TEATRO NAS ESCOLAS
Apresentação de espetáculos de teatro nas
escolas da rede pública, fomentando assim
o gosto pela cultura e pelas artes de palco.
Ao longo do ano letivo (a partir de fevereiro)
Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB e ensino secundário
+ info: digepe@mun-setubal.pt

L IT E RAT U RA
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

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

ANIMAÇÃO DE LEITURA DE NATAL 2021/22
História alusiva à época Natalícia realçando os valores inerentes à época.
Dezembro, mediante marcação.
3 aos 10 anos
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240
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VISITA GUIADA “BIBLIOTECA VIVA”
Com o objetivo de conhecer o espaço e os serviços que a Biblioteca presta à Comunidade.
Durante o ano letivo, mediante marcação.
Grupos organizados a partir dos 3 anos
+ 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.
14 fevereiro
Educação pré-escolar e ensino secundário
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

“BAÚ DAS HISTÓRIAS”
Oficina de escrita criativa
Um Baú de Imagens e tudo pode acontecer… o limite é a imaginação e a vontade
de escrever.
Durante o ano letivo, mediante marcação.
3º e 4º ano do 1º CEB e 2º CEB
+ 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

COMEMORAÇÕES DO DIA NACIONAL
DA LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA
Aula aberta e sensibilização da Língua
Gestual Portuguesa.
15 novembro
A partir do pré-escolar / população em geral
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

DIA DO LIVRO INFANTIL
Apresentação de livro/autor infantojuvenil.
2 abril
Pré-escolar e 1º ciclo
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

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

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
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A partir do 2º ano do 1º CEB
+ 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 União
Europeia.
10 maio
Ensino secundário, ensino profissional e
ensino superior
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

CLUBE DE LEITURA DE 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

CLUBE DE LEITURA DE VERÃO
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

VIII 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.
Março
Comunidade Educativa e outros participantes
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

ANIMAÇÕES NOS PÓLOS DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Apresentação da Animação a decorrer na
Biblioteca Municipal, no ano letivo 2021/22
nos Pólos e Biblioteca de Azeitão.
Dezembro e maio
3 aos 10 anos
+ info: biblioteca@mun-setubal.pt
biblioteca.azeitao@mun-setubal.pt
265 537 240

MARATONA DE LEITURA EM VOZ ALTA
A ler das 09h às 19h, 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
265 537 240

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
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SAÚDE E
BEM ESTAR
Projetos e
atividades

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.

HERÓIS DA FRUTA
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
heroisdafruta@apcoi.pt
210 961 868 | 960 474 700

AÇÕES DE EDUCAÇÃO 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

OS SUPER SAUDÁVEIS
Projeto motivacional para a aquisição de
hábitos alimentares saudáveis, promovido
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

AÇÕES DE INFORMAÇÃO /
SENSIBILIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO
ALIMENTAR MEDITERRÂNICA
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;
• Padrão alimentar vegetariano;
• Alergias e intolerâncias alimentares.
Ao longo do ano letivo
Comunidade educativa
+ info: diape@mun-setubal.pt

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@mun-setubal.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

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

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 agrupamentos 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.
Ao longo do ano
+ info: gabinete.saude@munsetubal.pt
910 768 368

HOSPITAL DOS PEQUENINOS
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.
Março
Crianças e jovens
+ info: gabinete.saude@munsetubal.pt
910 768 368

7 DIAS DO CORAÇÃO
Promoção da saúde e rastreio dos fatores
de risco cardiovascular, obesidade, hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia e tabagismo através de recursos
educativos que se encontram disponíveis
através de envio de e-mail para o Gabinete
de Saúde.
Ao longo do ano
+ 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 Unida – 52 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

GUIA DE SAÚDE DE SETÚBAL
Ferramenta de educação e promoção de
saúde junto dos munícipes com a produção de quatro edições.
Ao longo do ano
+ info: gabinete.saude@munsetubal.pt
910 768 368
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FOTO

EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL
Projetos e
atividades

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 AO MUSEU
DO TRABALHO MICHEL GIACOMETTI
Os grupos percorrem todo o espaço expositivo onde de uma forma interativa vão
conhecer as coleções 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

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

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: "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
Pré-escolar e 1º e 2º ano do 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

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

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
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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

VEM CONHECER BOCAGE
Visita guiada realizada na Casa 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
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 AO ARQUIVO FOTOGRÁFICO
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

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

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

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
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3º e 4º ano do 1º 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

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 das pessoas residentes como parte
do projeto.
PROJETOS EDUCATIVOS
•F
 estival da Primavera – a partir da escultura Metamorfose (1º CEB);
•F
 estival Nova Viagem – a partir da escultura Plano-Sequência (3º CEB e ensino
secundário);
•L
 abirinto – a partir da escultura Labirinto
(pré-escolar).
VISITAS GUIADAS
•P
 ercurso 1 – Intercultural;
•P
 ercurso 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

CONVENTO DE JESUS: TRÊS MOMENTOS
NA SUA HISTÓRIA
Visita ao monumento, abordando as três
funções ao longo da história.
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

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

VISITA À CASA DO CORPO SANTO
Durante todo o ano
1º e 2º CEB
+ 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
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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

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

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

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 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

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

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
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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

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

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

ATELIER PEDAGÓGICO “VISITA
DESENHADA”
Os participantes são convidados a descobrirem 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

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

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

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

SÍTIO ARQUEOLÓGIO DO CREIRO,
ARRÁBIDA VISITAS GUIADAS
Complexo de salgas de peixe da época
romana, fundado na segunda metade do
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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, 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

•  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

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

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

EXPOSIÇÕES ITINERANTES DO MAEDS
Apresentação de diversas exposições documentais sobre aspetos históricos, etnográficos e ambientais da região:
•  O MAEDS apresenta-se;
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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

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 o Presidente.
9 de junho
3º e 4º ano 1º CEB
+info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt

ERA UMA VEZ… UMA PEQUENA
ARQUIVISTA
Atividade baseada no livro infanto-juvenil
“A Pequena Arquivista e o 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

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

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

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

OFICINA PEDAGÓGICA
– CRIA A TUA ÁRVORE GENEALÓGICA
Após uma breve explicação do tema e da
sua ligação ao arquivo, os alunos terão a
oportunidade de elaborar a sua árvore genealógica desenhando e completando informações relativas aos seus parentes.
Ao longo do ano letivo
3º e 4º ano do 1º CEB
+info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt

PROJETO AnimArq | O ARQUIVO
MUNICIPAL VAI À TUA ESCOLA!
O projeto animarq é um projeto que se
desloca até a tua escola e conta com 5 temáticas, desenvolvidas através de dinâmicas de grupo de âmbito pedagógico. Estas
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sões e como tal é importante dar a conhecer aos mais jovens a simbologia e a
importância da heráldica municipal (freguesias e concelho).
https://w w w.youtube.com/
watch?v=v36lyI3VYpk
Ao longo do ano letivo
3º e 4º anos 1º CEB
+info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt

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

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

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://w w w.youtube.com/
watch?v=r2D0aKVZ4_M
Ao longo do ano letivo
Pré-escolar e 1º CEB
+info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt

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

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

CONCURSO MASCOTE SERVIÇO EDUCATIVO
Somos o “Roaz Arquivista” e a “Sardinha
Documento”, as mascotes do Serviço Educativo do Arquivo Municipal. Queremos
aparecer e precisamos de ti para nos desenhar. Sentimos que isto é o início de uma
amizade que vai ficar na história. Não te
esqueças: os amigos são Património!
Março a junho
Comunidade educativa
+info: educativo.arquivo@mun-setubal.pt

OFICINA PEDAGÓGICA – O BRASÃO
DE SETÚBAL: HISTÓRIA E SÍMBOLOS
A heráldica é a ciência que estuda os Bra41

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Projetos e
atividades

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)
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.
Pré-escolar, 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.
Ao longo do ano letivo
1º, 2º e 3º CEB
+ 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.
Ao longo do ano letivo
1º, 2º e 3º CEB
+ 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 contacto 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

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
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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

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

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

CIRES – CENTRO INTERPRETATIVO DO
ROAZ DO ESTUÁRIO DO SADO | CASA DA
BAIA 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 residente
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

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

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 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

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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Melhor”; e ateliers temáticos que abordam
diversos temas de acordo com Herdade da
Mourisca, Moinho de Maré, a Fauna e Flora.
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 PROFESSOR JOSÉ
FERNANDO
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
digepe@mun-setubal.pt
265 783 090
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EDUCAÇÃO PARA
A SEGURANÇA
E PREVENÇÃO
DE RISCOS

Projetos e
atividades

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

ALTERAÇÕ ES CLI MÁT ICA S
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 que terão interesse
e enriquecerão os conhecimentos de diferentes públicos na temática da proteção
e socorro.
Ao longo do ano letivo, mediante marcação
1º, 2º, 3º CEB e Secundário
+ info e/ou marcações:
smpc@mun-setubal.pt | 265 739 330

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL RISCOS,
SEGURANÇA E CIDADANIA
Organização conjunta da Câmara Municipal de Setúbal e demais entidades que
integram a Plataforma de Setúbal, realiza-se bienalmente em março, na Cidade de
Setúbal.
O evento tem como objetivo refletir sobre
a questão dos Riscos no contexto da implementação do Quadro Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030
a nível local.
Março
População em geral
+ info: 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

SETÚBAL RESILIÊNCIA +
(OS DIAS DA SEGURANÇA)
Setúbal Resiliência + (Os Dias da Segurança) é uma iniciativa do Serviço Municipal
de Proteção Civil e Bombeiros da Câmara
Municipal de Setúbal.
Durante esse período realizam diversas
atividades abertas à população, no âmbito da segurança de pessoas e bens, para
sensibilizar, alertar, informar e formar
como objetivo de continuarmos a ser uma
cidade resiliente e merecer esse reconhecimento por parte da Organização das Nações Unidas.
21 de fevereiro 1 de março
População em geral
+ info: 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
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DESPORTO
E ATIVIDADE
FÍSICA
Projetos e
atividades

Data a definir – convites pontuais ao longo
do ano letivo
1º CEB
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234

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

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

ATELIERS DE EXPRESSÃO
– DE PEQUENINO…
Atividades pontuais de jogos e dinâmicas,
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

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

DESPORTO NAS ESCOLAS – 1º CICLO
Atividade regular de jogos pré-desportivos,
natação, atletismo, despor
tos náuticos e
desportos de natureza, 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

PROGRAMA DA SEMANA TEMÁTICA
DESPORTO PARA TODOS
Atividades de desporto adaptado dirigidas
à comunidade educativa com o objetivo de
desmistificar e desconstruir os preconceitos e estereótipos associados à deficiência.
3 de dezembro
Comunidade educativa da escola abrangida
+ info: disoc@mun-setubal.pt
265 541 500

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.
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EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

2910-480 Setúbal
+ info: casabocage@mun-setubal.pt
265 229 255

MUS EU S / G A LER I A S
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

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

MUSEU DO TRABALHO
MICHEL GIACOMETTI
Galeria de Exposições Temporárias e Centro
de Documentação.
Largo Defensores da República
2910-470 Setúbal
+ info: museu.setubal@mun-setubal.pt
265 537 880

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
2910-275 Setúbal
+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
265 783 090 | 914 162 354

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 Luísa Todi, 119, 2900-461 Setúbal
+ info: museu.setubal@mun-setubal.pt
265 537 890

FORTALEZA DE SÃO FILIPE
Estrada do Castelo De São Filipe
2900-300 Setúbal
+ info: 265 545 010
CASA DO TURISMO
Casa do Turismo, instalada no antigo edifício do Clube de Oficiais, é composta por
um ponto de informação turística, uma loja
de produtos regionais, um centro interpretativo sobre gastronomia e vinho e uma
cafetaria com vista privilegiada sobre a
Praça do Bocage.
Praça do Bocage, antigo edifício do Clube
de Oficiais
+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
915 174 442

GALERIA MUNICIPAL DO 11
Galeria de exposições temporárias.
Avenida Luísa 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
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CASA MEMÓRIA JOANA E SEBASTIÃO
DA GAMA
A Casa-Memória Joana Luísa e Sebastião
da Gama, reúne coleções inéditas, o espólio literário e objetos pessoais do poeta e
professor.
R. José Augusto Coelho 109
2925-542 Setúbal
+ info: casamemoriasgama@mun-setubal.pt
969 754 510

S A LA S DE ESP ETÁC U LOS /
A U D ITÓRI OS
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

CASA DAS IMAGENS
A Casa das Imagens Lauro António – Biblioteca, Mediateca e Arquivo partilha com
o público uma parte do arquivo pessoal do
cineasta.
Tv. do João Galo 8, 2900-229 Setúbal
+ info: 969 754 116

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

MERCEARIA CONFIANÇA DO TROINO
Na Mercearia Confiança de Troino recuperam-se curiosidades sobre a história de Setúbal e dos seus habitantes, conhecem-se
os utensílios e máquinas que serviam o antigo espaço comercial e pode saborear-se,
na esplanada que repousa num dos mais
típicos bairros setubalenses, alguns dos
melhores produtos regionais.
Praça Machado dos Santos 2
2900-456 Setúbal
+ info: turismo.setubal@mun-setubal.pt
265 545 010

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

FORTE DA ALBARQUEL
O renovado Forte de Albarquel, ganhou
vida como sala de visitas da cidade e centro cultural e educativo.
Localiza-se sobre a praia de mesmo nome,
na barra norte do rio Sado, no Concelho e
Distrito de Setúbal, em Portugal.
+ info: museu.setubal@mun-setubal.pt

CASA DA BAÍA DE SETÚBAL
– CENTRO DE PROMOÇÃO TURÍSTICA
Avenida Luísa Todi, 468, 2900-Setúbal
+ info: turismo.setubal@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

A GRÁFICA
– CENTRO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA
A Gráfica – Centro de Criação Artística é
um espaço onde todas as formas de pesquisa e expressão artística contemporânea
se fundem: artes visuais, performativas, design, literatura, cultura digital, arquitetura,
entre outras.
Ladeira da Ponte de São Sebastião
2900-543 Setúbal
+ info: agrafica@mun-setubal.pt
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BIBLIOT ECA S

E QU IPA M ENTOS D ESPORTI VOS
G RA N D ES CAMPOS D E J OG OS

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
DE SETÚBAL
Serviços Centrais: Avenida Luísa Todi, 188
2904-515 Setúbal
+ info: biblioteca@mun-setubal.com.pt
265 537 240

•C
 omplexo Municipal da Várzea
•C
 omplexo Municipal de Jogos da Bela
Vista
•C
 omplexo Municipal de Jogos do Forte
da Bela Vista
•C
 omplexo Municipal de Jogos das Pedreiras do Viso
•C
 omplexo Municipal de Jogos da Cova da
Canastra
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234

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

E QU IPA M ENTOS D ESPORTI VOS
PA RQU E S E J ARD I NS

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

•A
 zeitão Bacalhoa Parque
•C
 omplexo Desportivo Municipal do Parque
da Bela Vista
• Jardim da Algodeia
• Jardim de Vanicelos
•P
 arque do Bonfim
•P
 arque Urbano de Albarquel
•P
 arque Urbano de Brejos de Azeitão
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234

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

E QU IPA M ENTOS D ESPORTI VOS
PAV IL H Õ ES D ESPORTI VOS

PARQU ES E J A R DI N S
•P
 arque do Bonfim
•P
 arque Urbano de Albarquel
•P
 arque da Bela Vista
• Jardim Multissensorial das Energias
•P
 arque de Vanicelos
• Jardim da Música
•B
 osquete de Vanicelos
•P
 arque da Lanchoa
•P
 arque da Algodeia
• Jardim Afonso Costa
• Jardim do Monte Belo
• Jardins do Quebedo e General Luís Domingues
•P
 arque do Morango
•P
 arque da Bacalhôa
+ info: gapae@mun-setubal.pt

•P
 avilhão Escolar Municipal João dos Santos
•P
 avilhão Desportivo Municipal das Manteigadas
•P
 avilhão Desportivo Municipal de Aranguez
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234

E QU IPA M ENTOS D ESPORTI VOS
P IS C IN A S
•C
 omplexo Municipal de Piscinas das
Manteigadas
•P
 iscina Municipal de Setúbal / Palmeiras
•P
 iscina Municipal de Azeitão
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234
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EQ UIPA MENTO S DE S PORT IVOS
EQ UIPA MENTO S ES P E C IA L IZA D OS
•C
 omplexo Municipal de Atletismo de Setúbal
•P
 ista Municipal de BMX de Setúbal
•A
 rrábida Padel
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234

EQ UIPA MENTO S DE S PORT IVOS
PE Q U ENO S CA MPO S
•C
 ampos de Ténis do Jardim de Vanicelos
•C
 ampos de Basquetebol do Jardim de Vanicelos
•P
 olidesportivo do Vale do Cobro
•P
 olidesportivo do Vale Ana Gomes
•P
 olidesportivo do Poço Mouro
•P
 olidesportivo do Jardim de Vanicelos
•P
 olidesportivo das Amoreiras
•P
 olidesportivo da Praceta da Ilha da Madeira
•P
 olidesportivo das Manteigadas
•P
 olidesportivo da Boneca
•P
 olidesportivo do Bairro 2 de Abril
•P
 olidesportivo do Monte Belo
•P
 olidesportivo de Vendas de Azeitão
•P
 olidesportivo de São Lourenço
•P
 olidesportivo do Moinho
+ info: dides@mun-setubal.pt
265 548 234

CE NT RO S DES PO RT IVOS
Escola Municipal de Desporto
•N
 úcleo de atletismo
•N
 úcleo de esgrima
•N
 úcleo de natação pura
•N
 úcleo 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

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA
DO DISTRITO DE SETÚBAL
Avenida Luísa Todi, 162
2900-451 Setúbal
+ info: maeds@mail.telepac.pt
265 239 365

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 prévia
Rua Vale de Cerejeiras, n.º 26, 2910 Setúbal
+ info: appacdm.cao1.setubal@gmail.com
265 235 646

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

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
•V
 isita ao Museu
•V
 isita Guiada ás instalações e explicações sobre materiais e equipamentos
•M
 anuseamento de equipamentos/ utilização de fardamento
• Jogo de equipa/desportivo (mediante as
condições atmosféricas)
+ info e/ou marcações:
smpc@mun-setubal.pt | 265 739 330

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
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