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Introdução 

O SEM - Serviço Educativo Municipal para escolas públicas do Concelho é um projeto transversal de vários 

serviços da Câmara Municipal do Barreiro, bem como, da participação do movimento associativo local, que 

pretende dar a conhecer atividades pedagógicas de carácter sociocultural e educativo para o público escolar, 

numa perspetiva de aprendizagem  não formal, construtiva e crítica.  

Tem como missão, garantir uma oferta diversificada de ações que valorizem o património histórico do 

concelho, a sensibilização ambiental e artística, e promoção cívica junto do público escola, através de novas 

práticas, dinâmicas e experiências informais, desenvolvidas no interior e exterior das escolas. 

 

Objetivos gerais: 

- Promover atividades pedagógicas regulares para a comunidade educativa; 

- Incentivar as escolas para participação e desenvolvimento de ações que promovam a criatividade, a 

proteção e defesa ambiental e patrimonial e uma cidadania ativa; 

- Promover discursos pedagógicos acessíveis aos diferentes públicos escolares;  

- Diminuir ou eliminar barreiras entre espaços municipais e a escola; 

- Estimular alunos e professores a participarem de uma forma mais ativa no Concelho, promovendo o 

usufruto de espaços/ equipamentos como o Auditório Municipal Augusto Cabrita, Convento Madre de Deus 

da Verderena, Espaço Memória (Arquivo Municipal, Património Histórico e Museológico), Centro de 

Educação Ambiental da Mata Nacional da Machada e Sapal de Rio Coina (CEA), Biblioteca Municipal, Espaço 

J, Centro Interpretativo do Campo Arqueológico da Mata da Machada, Quinta Mião, entre outros. 

A programação do Serviço Educativo Municipal para o ano letivo 2020/2021 tem como tema principal 500 

anos do Concelho do Barreiro 

 

 

Enquadramento do tema  500 anos do Concelho do Barreiro 
 
 
 

O concelho do Barreiro nasceu no dia 16 de janeiro de 1521, durante o reinado de D. Manuel I, 

estando esse documento guardado na Torre do Tombo, no Livro 35º da Chancelaria de D. Manuel I, nos 

fólios 122 e 122v. A criação da paróquia de Santa Cruz em 1487 abrira caminho à criação do concelho, num 

território administrado sob a égide da Ordem de Santiago. 
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Ao Barreiro não foi atribuído um “foral” propriamente dito. O Foral era um diploma que tinha por fim 

a instituição de um concelho com os seus direitos e privilégios, regulando o modo de se administrar e 

também a prestação de tributos. Mas, o Barreiro incluía-se numa categoria de concelhos criados à custa dos 

termos (arredores) de outro concelho já existente, neste caso, o de Alhos Vedros que recebeu foral também 

de D. Manuel a 15 de dezembro de 1514. Nestes casos, os novos concelhos recebiam uma “carta de vila”, 

com a declaração que “deixava de ser aldeia de tal concelho e passava a ser vila sobre si”. Poucos anos depois 

da criação do concelho, o Barreiro passou a ter como senhores donatários os Duques de Aveiro, situação 

que se manteve até 1759 quando os bens desta casa senhorial, caída em desgraça, reverteram para Coroa. 

As origens do povoamento do Barreiro remontam ao período da Reconquista cristã e teria ocorrido 

numa zona, junto à praia defronte do rio Tejo, até ao “Alto do Hospital”. Com uma população que se dedicava 

maioritariamente à pesca e à exploração do sal, registava apenas “131 habitantes na vila e 133 no termo”, 

segundo o censo de 1532.  

 

Como referimos antes, as principais atividades económicas do Barreiro do século XVI estavam 

fundadas na pesca e na salicultura. Contudo, a forte presença de moinhos de maré no rio Coina e no pequeno 

concelho, comprovada pelo texto da própria “Carta de Vila” indicam já uma economia virada para a epopeia 

dos Descobrimentos, como com a produção de farinha para os fornos D’el Rei em Vale de Zebro, o 

fornecimento de madeira e o saber da construção naval na “ribeira das naus” na Telha, ou até nos saberes 

da olaria nos fornos da Mata da Machada, tudo localidades que ficavam fora deste primitivo concelho, mas 

que contribuíram para o seu desenvolvimento. 

De facto, o primitivo concelho do Barreiro (de 1521) era de muito menor dimensão que o atual. De 

facto, o território administrado pelo concelho do Barreiro sofreu ao longo dos últimos cinco séculos grandes 

mudanças. Pela “Carta de Vila” do Barreiro os seus limites iam até às marinhas de sal para Oeste, antes do 

Lavradio (onde mais tarde se instalará a CUF), daí ia, pela estrada até às “casa da Verderena” (perto do 

Convento da Verderena) para Sul; e depois, para Este até às marinhas de sal de João Rodrigues, ficando os 

moinhos de maré de Gaspar Correia dentro do novo concelho (onde está hoje o campo de futebol do F. C. 

Barreirense). 

Será preciso chegar ao século XIX para se assistirem a novas mudanças territoriais no concelho do 

Barreiro, primeiro com a extinção do concelho de Coina e mais tarde, com a inclusão do Lavradio, Palhais e 

lugar da Telha no concelho, estes últimos, em resultado do desenvolvimento do Barreiro com a entrada em 

funcionamento do caminho-de-ferro no Barreiro em 1861.  

Na transição do século XIX para o XX o Barreiro conhecerá o seu desenvolvimento industrial, primeiro 

com a indústria corticeira, logo na década de 1860, em resultado da instalação do caminho-de-ferro e em 
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1908 com o início da laboração da CUF. O crescimento económico, populacional e social do Barreiro foram 

exemplo para Portugal durante quase todo o século XX. 

A passagem dos 500 anos da criação do concelho do Barreiro é uma data demasiado importante para 

deixar em claro. 

Oportunidade para refletir sobre o passado e o crescimento do Barreiro, que se traduziu no 

crescimento em área do nosso concelho no século XIX em consequência da instalação do caminho-de-ferro 

no Barreiro e do desenvolvimento económico e populacional que daí adveio, assim como, para analisar e 

perspetivar o futuro quando tantos desafios são colocados a este antigo concelho. 

 

 

 
 

Equipa de Trabalho do Ano Letivo 2020/2021 

 

O Serviço Educativo Municipal Para Escolas do Concelho é um projeto com uma perspetiva multidisciplinar, 

que envolve, os seguintes serviços municipais: 

 

Divisão de Ambiente e Espaços Verdes; 

Divisão de Cultura e Património Cultural; 

Divisão de Educação, Desporto e Associativismo; 

Divisão de Resíduos e Higiene Urbana; 

Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eficiência Energética /Centro de Educação Ambiental da Mata 

Nacional da Machada e Sapal de Rio Coina;  

Gabinete de Inovação, Desenvolvimento Económico e Turismo. 

 

Integra também o Guia a S.Energia – Agência Regional de Energia 

 

 

Desejamos a todos um excelente ano letivo! 

 

 

 

 

 

 

A realização destas sessões ficarão sujeitas às orientações da 

DGS e do Ministério da Educação  
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AÇÃO 1 : 500 ANOS DO CONCELHO DO BARREIRO 

 

 

 

O concelho do Barreiro nasceu no dia 16 de janeiro de 1521, 

durante o reinado de D. Manuel I, estando esse documento 

guardado na Torre do Tombo. 

A criação da paróquia de Santa Cruz em 1487 abrira caminho à 

criação do concelho, num território administrado sob a égide da 

Ordem de Santiago. 

Ao longo de séculos muitos foram os acontecimentos que se 

sucederam que marcaram o Barreiro e o transformaram naquilo 

que é hoje. 

Assim, nesta ação propomos contar essa história  

  

  

Objetivo Apresentar a história do Barreiro e os seus momentos mais 

marcantes. 

Nível de Ensino Do 1º ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário 

Condições de Participação Mediante inscrição ( limitada a 15 inscrições) 

Datas 2ª a 6ª feira 

Necessidades Asseguradas pela Escola Quadro interativo ou datashow e tela 

Local Sala de aula 

Duração 50 minutos 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Cultura e Património Cultural 

Contacto para Inscrição espacomemoria@cm-barreiro.pt 
 
212 068 185 

Observações  
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AÇÃO 2 : ECO - DICAS  

 

 

Se fizermos uma análise do que fizemos o dia todo, será que o nosso 

comportamento afetou o ambiente? O que podemos fazer 

individualmente, para conjuntamente contribuirmos para um Planeta 

mais sustentável. 

Ideias simples, que deverão ser transmitidas aos mais pequenos, para 

que estes as transmitam aos adultos. 

Apresentação interativa, apresentada em formato digital ou na 

possibilidade de ser realizada em auditório escolar. 

  

  

Objetivo   Sensibilizar as crianças para a mudança de comportamento em prol 

do ambiente. 

Nível de Ensino Do Pré-escolar ao Ensino Secundário 

Condições de Participação Uma turma por sessão 

Datas De Outubro a Fevereiro 

Necessidades Asseguradas pela Escola Datashow e videoprojetor 

Local Escola ou através de videoconferência 

Duração 50 min. 

Serviço Responsável pela Execução DSAEE 

Contacto para Inscrição sofia.victoria@cm-barreiro.pt 

Observações  
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AÇÃO 3 : EMOÇÃO NA TRANSIÇÃO – Promoção de competências emocionaos  

 

 

 

 

 

 

O projeto “Emoção na Transição” é um projeto fundamentado na 

Psicologia num programa de promoção de competências emocionais, 

que pretende trabalhar as emoções nas crianças como forma de 

favorecer a auto estima, fomentar a sã convivência e facilitar o 

sucesso escolar.  

O 5º ano é um ano especial, os meninos são um projeto de 

adolescentes ainda formatados pela inocência. 

 

 

 

  

  

Objetivo   Desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais (exploradas 

num ambiente positivo) e que pretende combater problemas e 

comportamentos inadequados, desenvolvendo a inteligência 

emocional através do estímulo da perceção emocional, da capacidade 

de entender e gerir as emoções, da autoestima e da assertividade  

Nível de Ensino 5º ano de escolaridade 

Condições de Participação Mediante inscrição - 1 turma por agrupamento 

Datas Quinzenal (Iniciar em outubro de 2020 e términus no final do ano 

letivo escolar) 

Necessidades Asseguradas pela Escola Disponibilização de uma sala de aula 

Local Sala de aula  

Duração 60 minutos por cada sessão 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Educação, Cultura e Desporto – Gabinete de Apoio ao 

Aluno (G.A.A.) 

Contacto para Inscrição GAA@CM-BARREIRO.PT 

917771729 – João Simão de Carvalho 

Observações  
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AÇÃO 4 : ENERGIA E SUSTENTABILIDADE  

 
 

 

 

 

Realização de ação de sensibilização sobre a temática da energia e da 

sustentabilidade em sala de aula ou em auditório, com a utilização de 

recursos interativos nomeadamente vídeo temático e dinamização de 

jogo interativo “Quem quer ser Amigo do Ambiente”. O jogo é 

baseado em perguntas sobre a temática ambiental, cujo objetivo é 

acertar sucessivamente a 15 perguntas de escolha-múltipla. 

  

  

Objetivo   Com esta ação pretende-se abordar de forma simples, interativa e 

lúdica diversos conceitos como “energia”, as “fontes de energia” 

nomeadamente os “combustíveis fósseis” e as “energias renováveis”, 

“poluição”, “alterações climáticas”, “eficiência energética”, 

“mobilidade sustentável” e “desenvolvimento sustentável” e com a 

sua melhor compreensão promover a adoção de comportamentos e 

boas práticas ambientalmente mais sustentáveis. 

Nível de Ensino 1º ciclo (do Ensino Básico 2º, 3º e 4º ano) 

Condições de Participação Marcação através do email geral@senergia.pt  

Datas De acordo com calendarização disponível e sujeito à confirmação 

formal da S.ENERGIA: 

 Novembro 2020 

 Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio e Junho de 2021  

Necessidades Asseguradas pela Escola Computador, Data Show, tela para projeção e colunas de som 

Local Sala de aula ou auditório 

Duração 45 a 60 minutos 

Serviço Responsável pela Execução S.ENERGIA – Agência Regional de Energia para os concelhos do 

Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete 

Contacto para Inscrição geral@senergia.pt  

Observações Esclarecimentos através do 210 995 139 (www.senergia.pt). 

Sujeito a limite de vagas definido pela S.ENERGIA 

 
 

mailto:geral@senergia.pt
mailto:geral@senergia.pt
http://www.senergia.pt/
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AÇÃO 5 : ENERGY GAME II  – Mini Campeonato  

 
 

 

 

Dinamização de jogo interativo designado por “Energy Game II” em 

formato de mini campeonato entre os elementos da turma, em 

equipas de 8 elementos máximo, a ser dinamizado em sala de aula ou 

em auditório. O "Energy Game II" é um jogo de computador interativo 

de cariz lúdico e pedagógico, jogado em sala de aula, que permite de 

uma forma bastante apelativa e inovadora sensibilizar os jogadores 

para a questão da eficiência energética. 

  

  

Objetivo   Pretende-se com esta ação sensibilizar os mais jovens para a temática 
da eficiência energética, de uma forma dinâmica e em que todos os 
jogadores interajam em simultâneo, utilizando para o efeito um jogo 
eletrónico que funciona a partir de um computador, projetado num 
ecrã e utilizando comandos de uma consola. Este simula a história de 
uma família com oito personagens que participam num concurso 
televisivo. O principal objetivo deste jogo passa pela transmissão de 
conhecimentos de uma forma lúdica e pedagógica incutindo nos 
jovens estudantes a problemática da eficiência energética, de modo 
a consciencializá-los para a poupança de energia. 

Nível de Ensino 1º ciclo do Ensino Básio (3º e 4ºano ao 3º Ciclo  

Condições de Participação Marcação através do email geral@senergia.pt 

Datas De acordo com calendarização disponível e sujeito à confirmação 

formal da S.ENERGIA: 

 Novembro 2020 

 Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio e Junho de 2021 

Necessidades Asseguradas pela Escola Computador, Data Show, tela para projeção e colunas de som 

Local Sala de aula ou auditório 

Duração 45 a 60 minutos 

Serviço Responsável pela Execução S.ENERGIA – Agência Regional de Energia para os concelhos do 
Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete 

Contacto para Inscrição geral@senergia.pt ou 210995139 

Observações Esclarecimentos através do 210 995 139 (www.senergia.pt). 
Sujeito a limite de vagas definido pela S.ENERGIA 

mailto:geral@senergia.pt
mailto:geral@senergia.pt
http://www.senergia.pt/
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AÇÃO 6 : ESCRITA COM PENA – SCRIPTORIUM MEDIEVAL  

 

 

 

 

 

As crianças e os jovens vivem hoje num mundo dominado pelas 

novas tecnologias. Mas, como era a escrita num tempo em que 

não existiam as esferográficas e os computadores? 

Nesta viagem no tempo, os alunos descobrem os segredos da 

escrita com pena, numa aula em que as tintas a utilizar são feitas 

diante deles. 

A última parte da aula é prática, com cada aluno a escrever com 

uma pena. 

  

  

Objetivo Conhecer antigas e desaparecidas técnicas de escrita 

Nível de Ensino Do 1º Ciclo do Ensino Básico ao ensino secundário 

Condições de Participação Mediante inscrição ( limite de 15 inscrições) 

Datas 2º a 6º feira 

Necessidades Asseguradas pela Escola Folha de papel (uma para cada aluno) para a parte prática 

Local Sala de aula 

Duração 70 minutos 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Cultura e Património Cultural  

Contacto para Inscrição espacomemoria@cm-barreiro.pt 
 
212 068 185 

Observações  
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AÇÃO 7 : ESTADO LIQUIDO 

 

 

 

 

A água é um dos bens essenciais à nossa sobrevivência. Apresenta um 

ciclo específico e importante, no qual o ser humano se encontra como 

um dos intervenientes. Muitas vezes servimo-nos desde bem de 

forma desmesurada, mas a verdade é que a água disponível para 

nosso consumo é um bem finito e que está em risco de se esgotar. A 

manutenção deste elemento tão importante do nosso planeta 

depende das nossas ações no dia-a-dia, em casa e em comunidade. 

 

  

  

Objetivo   Conhecer os principais problemas e desafios ambientais, sociais e 

económicos associados à água (desperdício, contaminação, escassez, 

conflitos, seca) 

Nível de Ensino Adaptado a todos os níveis de ensino 

Condições de Participação Mediante ficha de inscrição com data a acordar. 

Datas De Outubro a Fevereiro 

Necessidades Asseguradas pela Escola Datashow e videoprojetor 

Local Escola ou através de videoconferência 

Duração 50 min. 

Serviço Responsável pela Execução DSAEE 

Contacto para Inscrição sofia.victoria@cm-barreiro.pt 

Observações  
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AÇÃO 8 : FORMAR PARA A IGUALDADE – DIVERSÃO E INCLUSÃO 

        Programa de formação especializada, dirigida aos Centros de Apoio à Aprendizagem  

 

 

Garantir a inclusão enquanto processo que visa responder à 
diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada 
um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de 
aprendizagem e na vida da comunidade educativa, continua a ser um 
dos grandes desafios atuais das escolas e da sociedade. 

O Programa FIDI, “Formar para a Igualdade: Diversidade e Inclusão”, 
tem por divisa a construção de ações formativas no domínio da 
aprendizagem, alicerçadas sob os princípios da inclusão. Dirige-se a 
todos os alunos que integram os Centros de Apoio à Aprendizagem, 
convocando e implicando a comunidade escolar e respetivas 
famílias para um espaço comum de reflexão e partilha. 

A metodologia de formação do FIDI centra-se essencialmente na 
formação em contexto, uma vez identificada e estabelecida a 
necessidade dessa Mudança por parte das EMAEI de cada 
Agrupamento. São destinatário do FIDI i) os alunos do ensino 
secundário, com necessidades educativas e medidas adicionais de 
suporte, bem como ii) o corpo docente e não docente, pais e 
encarregados de educação destes alunos (extensível ao 1º, 2º e 3º 
ciclo, além do ensino secundário), que evidenciem necessidade de 
apoio para a definição de estratégias, dinâmicas e metodologias 
interdisciplinares de intervenção, facilitadoras dos processos de 
aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar, 
social e familiar dos alunos.  

  

Objetivo   Promoção de práticas inclusivas através da formação em contexto de 
Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA). 

Nível de Ensino 1º ciclo do Ensibo Básico ao Ensino Secundário, Corpo Docente e não 
docente, pais e encarregados de educaçã 

Condições de Participação Os destinatários do FIDI são designados pelas EMAEI de cada 

Agrupamento inscrito. Ainda que sem limite de inscrições, o nr de 

sessões e participantes por sessão articular-se-á previamente em 

conjunto com o GAA, de forma a garantir as condições de segurança, 

a qualidade e impacto pretendidos. 

Datas Quinzenal 

Necessidades Asseguradas pela Escola Sala de aula ou através de videoconferência 

Local Espaço do CAA ou outro a consignar pela Direção do Agrupamento. 

Duração 45 minutos 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Educação, Cultura e Desporto – Gabinete de Apoio ao 
Aluno (GAA) 

Contacto para Inscrição GAA@CM-BARREIRO.PT / HELGA.BAILOTE@CM-BARREIRO.PT 
917 771 672 – Helga Bailote 

Observações  

mailto:GAA@CM-BARREIRO.PT
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AÇÃO 9 : GANHAR COM A BIODIVERSIDADE 

 

 

 

 

A diversidade biológica é um dos aspetos mais importantes do nosso 

planeta e depende do equilíbrio dos ecossistemas naturais para 

subsistir. As ações humanas, como a poluição e as alterações 

climáticas, colocam em risco a biodiversidade, levando à perda de 

espécies e destruição de habitats. Temos que alterar os nossos 

comportamentos de modo a proteger a existência de outras espécies, 

animais e vegetais, e viver em equilíbrio neste planeta tão diverso. 

  

  

Objetivo   

Sensibilizar para a importância da biodiversidade no dia-a-dia, a 

necessidade da sua valorização e a tomada de consciência dos riscos 

e perigos associados à sua perda.  

Nível de Ensino 3º ciclo e Secundário 

Condições de Participação Mediante ficha de inscrição com data a acordar. 

Datas De Outubro a Fevereiro 

Necessidades Asseguradas pela Escola Datashow e videoprojetor 

Local Escola ou através de videoconferência 

Duração 50 min. 

Serviço Responsável pela Execução DSAEE 

Contacto para Inscrição sofia.victoria@cm-barreiro.pt 

Observações  
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AÇÃO 10 : GESTOS DE TODOS OS DIAS 

 

 

 

 

 

 

O 1º ciclo do ensino básico, é uma fase relevante e de especial 

importância na vida das crianças, sendo muitas vezes 

determinante na prevenção do insucesso escolar futuro. 

A criança, nesta fase, passa por um conjunto de profundas 

alterações no seu desenvolvimento físico, pessoal e social, 

necessitando para tal de um contexto escolar, social e familiar 

securizante, contentor e estabilizador. Para os pais, esta fase 

é também de novos desafios e exigências, sendo por isso 

necessário estreitar o mais possível o relacionamento 

interpessoal, o acompanhamento e sobretudo o envolvimento 

efetivo da família na vida escolar da criança. 

É nesta perspetiva que se pretende dinamizar algumas sessões 

de capacitação para os pais e também para os alunos de 3º 

ano, estando contemplado a apresentação de uma atividade 

conjunta, entre os pais e os alunos de cada turma, a realizar 

na Feira Pedagógica. 

  

Objetivo   Sensibilizar e consciencializar as famílias para a importância 

que o contexto familiar tem no desenvolvimento pessoal e 

emocional das crianças e como vai influenciar e determinar o 

desempenho escolar da criança, sublinhando o fato do 1º ciclo 

ser a fase mais relevante do percurso escolar dos alunos. 

Nível de Ensino 3º ano de escolaridade 

Condições de Participação Mediante inscrição - 1 turma de 3º ano por agrupamento 

Datas A definir 

Necessidades Asseguradas pela Escola  

Local Sala de aula 

Duração Sessões de 40 a 50 minutos 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Educação, Desporto e Associativismo - Gabinete 

de Apoio ao Aluno 

Contacto para Inscrição Isabel Santos   917771741  /   Email: GAA@cm-barreiro.pt 

Observações  

 

mailto:GAA@cm-barreiro.pt
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AÇÃO 11 : HERÁLDICA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

A Heráldica – a ciência que estuda e desenha brasões – tem 

vários séculos e é utilizada em vários meios: famílias, 

localidades e países. A nossa heráldica municipal é recente, 

mas rica e interessante, porque todos os nossos brasões 

desde o da cidade do Barreiro às suas freguesias têm uma 

coisa em comum: contam uma história com desenhos! 

 

  

  

Objetivo Conhecer os brasões do concelho do Barreiro e as 

características básicas da Heráldica. 

Nível de Ensino Do 3º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário 

Condições de Participação Mediante inscrição ( limite de 15 inscrições) 

Datas 2º a 6º feira 

Necessidades Asseguradas pela Escola Quadro interativo ou datashow e tela 

Local Sala de aula 

Duração 70 minutos 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Cultura e Património Cultural  

Contacto para Inscrição espacomemoria@cm-barreiro.pt 
 
212 068 185 

Observações  
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AÇÃO 12 : HISTÓRIAS (VIVIDAS) NO 25 ABRIL  

 

 

 

Esta iniciativa decorre no âmbito das Comemorações do 25 de 

abril, programadas pela CMB para o mês de abril e destina-se 

aos alunos das escolas públicas do concelho. 

Para a realização desta atividade, convida-se personalidades 

do concelho que conviveram de perto com a “revolução dos 

cravos” no dia 25 de abril de 1974. Os convidados, de acordo 

com o ano escolar, criam e recriam histórias e momentos por 

eles vivenciados.  

Estas histórias são contadas na primeira pessoa, dando espaço 

a perguntas diretas ao interlocutor, nomeadamente, em 

relação à perceção por parte dos alunos das diferentes 

vivências do antes e depois do 25 abril. 

 

  

  

Objetivo Sensibilizar os alunos para as comemorações do 25 de abril e 

sua importância histórica para Portugal. 

Nível de Ensino 4º Ano do Ensino Básico ao Ensino Superior 

Condições de Participação Mediante marcação 

Datas Durante os meses de março e abril 

Necessidades Asseguradas pela Escola  

Local Sala de aula 

Duração 60  minutos 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Educação, Desporto e Associativismo 

Contacto para Inscrição semunicipal@cm-barreiro.pt 

917 540 281 

Observações  
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AÇÃO 13 : JOGO “RESÍDUOS E Cª”  

 

 

 

 

O jogo permite aprender alguns conceitos associados ao tema 

resíduos assim como dá a conhecer comportamentos adequados 

que diariamente devemos ter. 

O jogo consiste na visualização de uma imagem que estará 

associada a uma pergunta. De forma divertida, as crianças vão 

respondendo aos desafios ou questões colocadas. Cada turma será 

dividida em 4 equipas, com um líder ou porta voz. Ganha a equipa 

que atingir 50 pontos em primeiro lugar. 

  

  

Objetivo Transmitir alguns conceitos associados aos resíduos e às boas 

práticas ambientais  

Nível de Ensino 1ª Ciclo do Ensino Básico 

Condições de Participação Mediante inscrição 

Datas 3ª a 6ª feira com data e horário a combinar de acordo com a 

disponibilidade 

Necessidades Asseguradas pela Escola Espaço disponível para a execução do jogo 
 

Local Escola 

Duração 45 minutos 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Resíduos e Higiene Urbana 

Contacto para Inscrição dahu@cm-barreiro.pt 

Observações  
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AÇÃO 14 : NÚCLEOS DE ALUNOS PRÓ- EDUCAÇÃO  

 

 

 
 

 

O projeto para a criação de Núcleos de Alunos Pró-Educação do 

Barreiro assenta numa metodologia sócio-construtivista de gestão 

escolar que é executada através de um trabalho pedagógico 

participativo, inclusivo e promotor de cidadania. Desejamos que a 

cultura e vivência dos valores democráticos que promovemos hoje 

no nosso contexto escolar venham a servir de base para 

desenvolver os valores cívicos e humanos da comunidade que 

integramos. 

Para tal, pretende-se, através da realização de sessões dinâmicas, 

identificar as necessidades que os jovens estudantes sentem em 

contexto escolar e apresentar propostas concretas e exequíveis 

para as colmatar. 

  

  

Objetivo - promover um ambiente de escuta e aceitação de todas as 

experiências e opiniões pessoais dos alunos; 

- criar pontes e sinergias entre os diferentes colegas de turma, 

desenvolvendo estratégias conjuntas e criativas de resolução de 

problemas relacionados com o “mundo” escola; 

- desenvolver competências de comunicação, liderança, pro-

atividade, gestão de protagonismo e tomada de decisões nos jovens 

estudantes 

Nível de Ensino 10º ano de escolaridade 

Condições de Participação Mediante inscrição - 1 turma por agrupamento 

Datas A definir 

Necessidades Asseguradas pela Escola Sala de aula 

Local  

Duração Sessões de 45 minutos (2 sessões por turma) 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Educação, Desporto e Associativismo – Gabinete de 
Apoio ao Aluno 

Contacto para Inscrição GAA@cm-barreiro.pt 
Ana Gaspar – 91 777 16 96 

Observações  

mailto:GAA@cm-barreiro.pt


BARREIRO | SEM Guia de Oferta Educativa 2020/21 
 Pág. 22 

AÇÃO 15 : ONDAS DE PLÁSTICO 

 
 
 

 

 

 

O nosso dia-a-dia é feito de material descartável, muito dele feito a 

partir de plástico. A questão que agora se coloca é: para onde vai todo 

o plástico da população mundial? 

Imagens das 5 novas ilhas que surgiram nos oceanos, as ilhas de 

plástico, inundam as redes sociais e internet, não são fictícias, são a 

dura realidade do contributo do Homem no planeta. 

 

  

  

Objetivo   Compreender a importância dos oceanos para a sustentabilidade do 

planeta e quais as ameaças que provêm dos resíduos que nós 

produzimos, em especial no caso do plástico 

Nível de Ensino Adaptado a todos os níveis de ensino 

Condições de Participação Mediante ficha de inscrição com data a acordar. 

Datas De Outubro a Fevereiro 

Necessidades Asseguradas pela Escola Datashow e videoprojetor 

Local Escola ou através de videoconferência 

Duração 50 min. 

Serviço Responsável pela Execução DSAEE 

Contacto para Inscrição sofia.victoria@cm-barreiro.pt 

Observações  
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AÇÃO 16 : PEDDY APP – Sensibilização para a mobilidade suave 

 
 

 

 

Realização de ação de sensibilização sobre a mobilidade suave em 

sala de aula ou em auditório, e a promoção da utilização da aplicação 

Peddy App, tendo como objetivo a adoção de práticas mais 

sustentáveis ao nível do uso dos transportes, incentivando, de uma 

forma original e inovadora, os alunos (2º e 3º ciclo, ensino secundário 

e profissional) a deslocarem-se a pé, desde a sua casa até à escola, 

assim como nas suas atividades extra-curriculares. 

Pretende-se ainda promover a participação posterior dos jovens 

numa competição com base na aplicação móvel Peddy App que 

contabiliza os trajetos efetuados a pé para a escola ou para outras 

atividades, contribuindo para uma melhoria da saúde e do ambiente. 

O Peddy App oferece prémios a quem mais anda a pé! 

  

  

Objetivo   Com esta ação pretende-se aliciar os jovens a mudar os hábitos de 

deslocação, promover uma menor dependência do carro, promover 

uma maior autonomia dos jovens, com impactos positivos no seu  

desenvolvimento pessoal e relacionamento com os colegas, estimular  

a adoção de estilos de vida mais saudáveis e melhorar a qualidade de 

vida no concelho do Barreiro. Pretende-se ainda fomentar o contacto 

dos participantes com os valores históricos, culturais e ambientais do 

seu município. 

Nível de Ensino 2º e 3º ciclo, ensino secundário e profissional 

Condições de Participação Marcação através do email geral@senergia.pt  

Datas De acordo com calendarização disponível e sujeito à confirmação 

formal da S.ENERGIA: 

 Setembro e Outubro 2020 

Necessidades Asseguradas pela Escola Computador, Data Show, tela para projeção e colunas de som 

Local Sala de aula ou auditório 

Duração 45 a 60 minutos 

Serviço Responsável pela Execução S.ENERGIA – Agência Regional de Energia para os concelhos do 

Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete 

Contacto para Inscrição geral@senergia.pt  

Observações Esclarecimentos através do 210 995 139 (www.senergia.pt). 

Sujeito a limite de vagas definido pela S.ENERGIA 

mailto:geral@senergia.pt
mailto:geral@senergia.pt
http://www.senergia.pt/
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AÇÃO 17 : RESÍDUO NÃO É LIXO 

 

 

 

Já todos ouvimos falar da Políticas dos 4 R´s, mas será que todos 

contribuímos para a valorização dos resíduos produzidos? Será 

que todo lixo pode ser reciclado? 

Conheça o mundo mágico do Lixo e participe ativamente no 

combate à diminuição dos resíduos que todos os dias chegam 

aos aterros sanitários. 

Apresentação interativa, apresentada em formato digital ou na 

possibilidade de ser realizada em auditório escolar. 

  

  

Objetivo   Sensibilizar para a necessidade de adequar os nossos 

comportamentos diários em prol do planeta e da poupança 

dos recursos naturais. 

Nível de Ensino Adaptado a todos os níveis de ensino. 

Condições de Participação Mediante ficha de inscrição com data a acordar. 

Datas De Outubro a Fevereiro 

Necessidades Asseguradas pela Escola Datashow e videoprojetor 

Local Escola ou através de videoconferência 

Duração 50 min. 

Serviço Responsável pela Execução DSAEE 

Contacto para Inscrição sofia.victoria@cm-barreiro.pt 

Observações  
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AÇÃO 18 : SUSTENTABILIDADE À MESA 

 

  

A forma como nos alimentamos poderá determinar o futuro do 

nosso planeta. A FAO estima que até 2050, seja preciso 

aumentar a produção alimentar em 60%, devido ao crescimento 

da população mundial. As escolhas que fazemos no momento 

da compra de produtos alimentares são também importantes 

para termos um mundo mais sustentável e proteger o 

ambiente.  

  

  

Objetivo   
Compreender a necessidade de optar por processos de 

produção agrícola a longo prazo ambientalmente sustentáveis 

Nível de Ensino 1º, 2º, 3º ciclo e Secundário 

Condições de Participação Mediante ficha de inscrição com data a acordar. 

Datas De Outubro a Fevereiro 

Necessidades Asseguradas pela Escola Datashow e videoprojetor 

Local Escola ou através de videoconferência 

Duração 50 min. 

Serviço Responsável pela Execução DSAEE 

Contacto para Inscrição sofia.victoria@cm-barreiro.pt 

Observações  
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AÇÃO 19 :  TEMPO PARA AMANHÃ  

 

 

 

 

 

As alterações climáticas são hoje uma ameaça global, com impactes 

futuros na saúde, ecossistemas, economia e sociedade. 

 De uma forma geral, a maioria dos países concordam que elas 

existem e que devem tomar medidas, quer de mitigação, quer de 

adaptação, para fazer face aos danos que daí advêm 

  

  

Objetivo   Conhecer as causas das alterações climáticas a diferentes escalas; 

compreender a necessidade da adoção de medidas de adaptação 

para fazer face aos riscos e impactes resultantes das alterações 

climáticas; implementar práticas de adaptação às alterações 

climáticas nos contextos familiar e comunitário 

Nível de Ensino Do Pré-Escolar ao Ensino Secundário 

Condições de Participação Mediante ficha de inscrição com data a acordar. 

Datas De Outubro a Fevereiro 

Necessidades Asseguradas pela Escola Datashow e videoprojetor 

Local Escola ou através de videoconferência 

Duração 50 min. 

Serviço Responsável pela Execução DSAEE 

Contacto para Inscrição sofia.victoria@cm-barreiro.pt 

Observações  
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AÇÃO 20 : VIOLÊNCIA EM CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

 

 

 
A violência em contexto escolar manifesta-se como uma evidência 
que, inevitavelmente, condiciona comportamentos e poderá 
contribuir, de fora singular, para o insucesso e abandono escolar.  
 
1ª Ação - Sessão temática para turmas de 7º ano em cada 
agrupamento sob o tema: Ciberbullying e bullying. 

2ª Ação - Sessão informativa para os EE dos alunos do 7º ano no 
âmbito da temática “Violência Sexual Online: Detetar e prevenir” 
 

  

  

Objetivo Dotar os alunos com o conhecimento necessário sobre as temáticas 
Bullying e Ciberbullying e capacitar os encarregados de educação 
para temáticas atuais e a sua forma de agir junto dos seus educandos; 
Estimular o processo inter-relacional (Aluno-Escola-Família). 

Nível de Ensino 3º Ciclo do Ensino Básico (7º ano escolaridade) e Encarregados de 
Educação 

Condições de Participação Ciberbullying e bullying - Cada Agrupamento define uma turma do 7º 
ano para assistir às sessões.  

“Violência Sexual Online: Detetar e prevenir” – Mediante inscrição 
dos EE por via das Associações de Pais num máximo de 150 
participantes. 

Datas Bullying,- 2º período;  
Ciberbullying – 3º período  
“Violência Sexual Online: Detetar e prevenir” – 3º periodo 

Necessidades Asseguradas pela Escola Internet dado que as sessões serão online 

Local Auditório  

Duração Ciberbullying e bullying– 50m por sessão;  
Violência Sexual Online: Detetar e prevenir” – 1h30m/2h 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Educação, Desporto e Associativismo – Gabinete de Apoio 
ao Aluno 

Contacto para Inscrição GAA@cm-barreiro.ptSofia Soeiro - 91 777 16 78 

Observações  

 

mailto:GAA@cm-barreiro.pt
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AÇÃO 21 : VIOLÊNCIA NO NAMORO  

 

 

 
 

 

A presente proposta incide na dinamização de uma sessão sob a 

temática da Violência no Namoro no âmbito do projeto de 

intervenção coletiva do Gabinete de Apoio ao Aluno – “Violência 

em Contexto Escolar” para alunos do 9º ano. Consiste numa peça 

de teatro a ser apresentada por uma dupla de atores, em contexto 

de sala de aula, seguida de exercícios pedagógicos com a turma. 

 

O conteúdo enquadra-se na área temática da Educação para a 

Cidadania, com particular enfoque na Educação para a Igualdade de 

Género e para a Não-violência. 

  

  

Objetivo Alertar os/as jovens para problemáticas como a violência no 

namoro, a gravidez adolescente, a contraceção e suas 

consequências nomeadamente no seu percurso escolar e social. 

Nível de Ensino 3º Ciclo Ensino Básico (9º ano de Escolaridade ) 

Condições de Participação Mediante inscrição - 1 turma por agrupamento  

Datas A definir 

Necessidades Asseguradas pela Escola Internet dado que as sessões serão online 

Local Auditório 

Duração Sessão - 90 minutos (30 minutos de peça de teatro + 60 minutos de 

sessão/debate). 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Educação, Desporto e Associativismo – Gabinete de 

Apoio ao Aluno 

Contacto para Inscrição GAA@cm-barreiro.pt 

Sofia Soeiro - 91 777 16 78 

Observações  

 

 

 

 
 

 

mailto:GAA@cm-barreiro.pt


BARREIRO | SEM Guia de Oferta Educativa 2020/21 
 Pág. 29 

 
 

 

 

 

AÇÕES            
Fora-de-portas 
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AÇÃO 1 : BIODISCOVERIES – Controlo de espécies invasoras 

 

 

      

 

 

Arranque de chorão-da-praia e descasque de acácias na Reserva 
Natural Local - RNL 
 
Participar neste projeto é uma forma de ajudar a travar a perda de 

biodiversidade e disseminação de espécies invasoras na Reserva 

Natural Local do Sapal do Rio Coina e Mata Nacional da Machada, 

melhorando a qualidade de espaços que são de todos. 

 

 PROGRAMA LIFE + 

  

  

Objetivo   Controlo das principais espécies invasoras vegetais, presentes na 

Reserva Natural Local: acácias e chorão-da-praia 

Nível de Ensino 1º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário 

Condições de Participação Mediante inscrição  

Datas Todo o ano letivo 

Necessidades Asseguradas pela Escola Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do 
Coina 

Local A acordar mediante disponibilidade turma e do Centro de Educação 

Ambiental 

Duração Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do 
Coina 

Serviço Responsável pela Execução sofia.victoria@cm-barreiro.pt 
 

Contacto para Inscrição Fornecemos transporte mediante marcação em tempo útil e 
disponibilidade orçamental. 

Observações Controlo das principais espécies invasoras vegetais, presentes na 

Reserva Natural Local: acácias e chorão-da-praia 

 

 

 

 

 

mailto:raquel.marques@cm-barreiro.pt
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AÇÃO 2 :  MURAL DE VHILS NA BAÍA DO TEJJO – VISITA ORIENTADA 

 

 

      

 

 

Através de um percurso pedonal daremos a conhecer a Arte 

Urbana, o Centro Interpretativo do Moinho de Maré Pequeno, 

o Mausoléu Alfredo da Silva e muito mais…. 

  

  

Objetivo   Dar a conhecer a oferta turística do concelho do Barreiro. 

Nível de Ensino 2º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Superior. 

Condições de Participação Mediante marcação. 

Datas Conforme disponibilidade de marcação. 

Necessidades Asseguradas pela Escola Eventualmente transporte. 

Local Posto de Turismo 

Duração 1h30 

Serviço Responsável pela Execução Gabinete de Inovação, Desenvolvimento Económico e Turismo 

Contacto para Inscrição 212 206 82 87 

Observações Horário do Posto de Turismo: Terça a sábado das 9h30-

13h00|14h30-18h00 
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AÇÃO 3 : PROGRAMA ANIUAL EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

      

 

O Programa de Educação Ambiental pretende ser um complemento 

aos programas curriculares, enriquecendo o conhecimento das 

crianças e jovens sobre o ambiente. O Programa, está segmentado 

consoante as diferentes faixas etárias e trata diferentes temáticas 

ambientais, nomeadamente: floresta, conservação da natureza, 

biodiversidade, água, energia e resíduos. 

Deste programa constam:  

 Ações de formação e sensibilização ambiental; 

 Atividades ao ar livre (ecopapers, fotopapers, orientação, 

jogos de pista, gincanas, jogos temáticos, percursos de 

interpretação da natureza, passeios de bicicleta); 

 Ateliers pedagógicos – Reciclagem, Expressão Artística, 

Ciências, entre outros 

Comemoram-se também dias temáticos como o Dia da Árvore, Dia do 

Ambiente, Dia da Biodiversidade, e outras de caráter ambiental. 

  

  

Objetivo   Enriquecer o conhecimento das crianças e jovens sobre o meio 

ambiente, estimulando um comportamento ecológico. 

Nível de Ensino Do Pré- escolar ao Ensino Secundário 

Limite de inscrições por ano escolar 

Condições de Participação Mediante inscrição  

Datas Todo o ano letivo 

Necessidades Asseguradas pela Escola Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do 
Coina 

Local 2ª a 6ª feira: 9h00-12h30 / 14h-17h30  
Marcação para meio-dia ou dia completo 

Duração Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do 
Coina 

Serviço Responsável pela Execução sofia.victoria@cm-barreiro.pt 

Contacto para Inscrição Fornecemos transporte mediante marcação em tempo útil e 
disponibilidade orçamental. 

Observações  
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PROJETO 1 : CARNAVAL DAS ESCOLAS  

 
 

 

 

 

 

No âmbito das comemorações do Carnaval, a Câmara Municipal 

do Barreiro, em parceria com as Juntas, Uniões de Freguesias e 

comunidade educativa do concelho, organiza os desfiles de 

Carnaval. 

O desfile terá como tema 500 anos do Concelho do Barreiro 

 

 

  
  

Objetivo Promover encontro da comunidade educativa do concelho, 

num momento que se pretende lúdico-pedagógico e de muita 

animação 

Nível de Ensino Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico 

Condições de Participação Mediante Inscrição 

Datas 11 e 12 fevereiro 2021 

Necessidades Asseguradas pela Escola  

Local A definir 

Duração 120 minutos 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Educação, Desporto e Associativismo 

Contacto para Inscrição semunicipal@cm-barreiro.pt   

917 540 281 

Observações Transporte assegurada pelo Município 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQuYi0kKXjAhVCRBoKHVPWDhgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.cm-barreiro.pt%2Fpages%2F792%3Fnews_id%3D7387&psig=AOvVaw0uSTMpnCVv_fohMsR9acVA&ust=1562668501071807
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PROJETO 2 : CONTROLO BIOLÓGICO DE PRAGAS COMO FATOR DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 
 

 
 
 

 

O controle biológico é uma das formas naturais de solucionar 

problemas com pragas quer nos espaços agrícolas quer nos 

espaços verdes urbanos. A técnica tem como base o uso de 

inimigos naturais das pragas, sem intervenção química. Cada 

praga necessita de um combatente específico, que não 

prejudique o desenvolvimento da planta e que consiga 

erradicar a presença de insetos indesejáveis.  

 

  
  

Objetivo Projeto de sensibilização para a promoção da biodiversidade, 

estimulando a construção e instalação de ninhos para aves, 

abrigos de morcegos e “hotéis” de joaninhas 

Nível de Ensino 3º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino secundário 

Condições de Participação Mediante inscrição ( 2 turmas) 

Datas  

Necessidades Asseguradas pela Escola Construção, instalação e materiais. 

Local Equipamentos serão instalados no espaço exterior da Escola 

Duração Ano letivo 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Ambiente e Espaços Verdes 

Contacto para Inscrição Daev@cm-barreiro.pt 

Observações A Informação técnica  e o acompanhamento da construção e 

instalação dos equipamentos será efetuada por Técnicos da 

Divisão de Ambiente e Espaços Verdes 
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PROJETO 3 : FESTIVAL LEI (Leitura, educação e ilustração)   

 

 

 

 

 
O Projeto Lei (Literatura, Educação e Ilustração), visa ser um 

projeto anual, e tem como principais áreas de atuação: a 

Literatura, Educação e Ilustração. 

É um projeto promovido pela Câmara Municipal do Barreiro, e 

tem como objetivos principais apoiar e desenvolver o gosto das 

diferentes comunidades educativas pelo prazer da leitura, 

compreensão e interpretação da escrita, como forma de  

combater o insucesso escolar e as dificuldades de aprendizagem 

na disciplina de Português.  

 

  

  

Objetivo Promover ações de capacitação em mediação de livros e leitura; 

narração, comunicação oral e arte de contar; mediação de 

literatura infantil digital; escrita criativa; ilustração, estilos e 

matérias; construção de livros.  

Público Alvo Comunidade Educativa 

 

Condições de Participação Mediante inscrição  

Datas A agendar oportunamente 

 

Local Escolas do Concelho e AMAC 

 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Educação, Desporto e Associativismo  

Contacto para Inscrição Joana.isabel.ferreiral@cm-barreiro.pt   

212 068 199 

Observações O projeto será desenvolvido ao longo dos três períodos letivos, 

em 3 fases distintas. 1ª Fase (Ações de Capacitação| outubro, 

novembro e dezembro); 2ª Fase (Ações de Monitorização | 

janeiro, fevereiro, março); 3ª Fase (Festival LEI |abril /maio)  

As Ações de capacitação (1ªfase) são individuais. Para a 

participação na 2ª e 3ª fases do Projeto é condição 

indispensável  frequentar a 1ª fase. 
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PROJETO 4 :  OS RESÍDUOS NO MEU MUNDO - MURAL RESIDUOS NO MEU MUNDO  

 
 

 
 

 

Através da observação do meio envolvente, as crianças são convidadas 

a tirar uma fotografia, onde registam um momento, acontecimento ou 

ação que reflita a redução da produção de resíduos, o seu correto 

encaminhamento, ou situações onde isso não aconteça. Cada sala 

deverá fazer uma seleção de quatro fotografias, duas onde sejam 

visíveis comportamentos corretos e duas fotografias com a situação 

inversa (por exemplo resíduos mal encaminhados, deposição indevida, 

etc.). Esse registo dá o mote para a reflecção sobre esta temática. As 

fotografias são impressas e com elas constrói-se um mural a ser 

exposto na Feira Pedagógica ou noutro local a definir. 

 

  
  

Objetivo Reflexão sobre comportamentos adequados para a redução da 
produção de resíduos, o correto encaminhamento dos resíduos 
e a reciclagem. 

Nível de Ensino Pré-escolar e 1º e 2º ano do 1º ciclo do ensino básico 

Condições de Participação Mediante inscrição 

Datas Envio de fotografias até 30 de abril 

Necessidades Asseguradas pela Escola Máquina fotográfica ou outro meio para tira as fotografias. 
Envio das fotografias por e-mail 

Local Escola, espaço envolvente, casa, comunidade local. 
Exposição das fotografias selecionadas na Feira Pedagógica 
e/ou outro local a definir.  

Duração Ano letivo 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Resíduos e Higiene Urbana 

Contacto para Inscrição dahu@cm-barreiro.pt  

Observações São permitidas 4 fotos por sala, duas com comportamentos 
corretos e duas com situações incorretas relativas ao 
encaminhamento dos resíduos. Cada foto deve ter no máximo 1 
Mb. Fotos enviadas para dar.mail@cm-barreiro.pt 

 

 

 

 

mailto:dar.mail@cm-barreiro.pt
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PROJETO 5 : XX FEIRA PEDAGÓGICA  

 

 

 

 

 

 
 
Visa a divulgação da diversidade de oferta, âmbito da 

intervenção e projetos desenvolvidos pela comunidade 

educativa do concelho. 

Durante os dias em que decorre a Feira realizam-se múltiplas 

ações de cariz artístico, desportivo e musical que envolvem 

milhares de crianças, pessoal docente e não docente, pais e 

encarregados de educação. 

Este ano letivo, o tema é 500 anos do Concelho do Barreiro 

 

  

  

Objetivo Apresentação dos trabalhos desenvolvidos nas escolas durante 

o ano letivo. 

Nível de Ensino Comunidade educativa em geral 

Condições de Participação  

Datas 28 maio, 31 de maio e 1 junho (6ª feira, 2ª e 3ª feiras) 

Necessidades Asseguradas pela Escola  

Local Parque da Cidade 

Duração 3 dias, horário a definir 

Serviço Responsável pela Execução Divisão de Educação, Desporto e Associativismo 

Contacto para Inscrição semunicipal@cm-barreiro.pt   

917 540 281 

Observações  
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                                               FICHA DE INSCRIÇÃO                               
 

  
O Serviço Educativo Municipal da Câmara Municipal do Barreiro tem ao seu dispor um vasto programa de 
iniciativas. Para participar, deve preencher esta ficha de inscrição e enviá-la por e-mail 
 
Para cada atividade é necessário uma ficha de inscrição. 
 
DADOS GERAIS 

ESCOLA/ INSTITUIÇÃO: 
 

 

PROFESSOR (ES)/ RESPONSÁVEL PELO GRUPO: 
 

 

Nº DE ALUNOS: 
 

 

Nº DE ACOMPANHANTES: 
 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: 

 

TELEFONE E CORREIO ELETRÓNICO: 
 

 
INSCRIÇÃO 

NOME DA ATIVIDADE/ ATELIÊ: 
 

 

DATA E HORÁRIO PRETENDIDO (SUJEITO A CONFIRMAÇÃO POR PARTE DO SERVIÇO) : 
 

 

OBSERVAÇÕES: 
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                                                   FICHA DE AVALIAÇÃO                              

                  
Nome do Estabelecimento de Ensino __________________________________________________ 

Ano de Escolaridade _______________________________________________________________ 

Nome do Docente_________________________________________________________________ 

Identificação da Atividade __________________________________________________________ 

Data _______/_______/_____ 

 
1 – Teve conhecimento da atividade através de: 
 

Serviço Educativo  
Guia Educativo 

  

Colegas   
Outros   

 
1.1- Avalie numa escala de 1 (mau) a 5 (muito bom), assinalando com uma cruz no respetivo quadrado, a iniciativa em 

que participou: 
 

1    2    3    4    5   
 
 
2- Avalie numa escala de 1 (mau) a 5 (muito bom), assinalando com uma cruz no respetivo quadrado, a recetividade 
dos alunos na actividade em que participaram: 
 

1    2    3    4    5   
 
 
2.1- O que mais gostaram durante a atividade. 

 
 
 
3- O que se poderá melhorar. 

 
 
 
4- Sugestões/Criticas: 

 
 

 
 
5 - Se desejar receber informações regulares sobre as nossas iniciativas, deixe-nos os seus dados. Asseguramos total 
confidencialidade sobre os mesmos. 
 
Nome:____________________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________ 


