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INTRODUÇÃO
O SEM – Serviço Educa vo Municipal é um projeto que junta várias áreas da Câmara Municipal do Barreiro,
contando, ainda, com a par cipação do movimento associa vo local. Este serviço pretende dinamizar a vidades
pedagógicas de carácter sociocultural e educa vo para o público escolar, tendo uma perspe va de aprendizagem
não formal, constru va e crí ca.
A missão do SEM é garan r uma oferta diversiﬁcada de ações que valorizem o património histórico do Concelho, a
sensibilização ambiental e ar s ca, assim como a promoção cívica junto das crianças e jovens em contexto escolar,
através de prá cas dinâmicas e experiências informais, desenvolvidas no interior e exterior das escolas.
É, igualmente, obje vo do SEM eliminar barreiras entre os espaços municipais e a escola, es mulando alunos e
professores a par ciparem de uma forma mais a va na vida do 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 (CEA) da Mata
Nacional da Machada e Sapal de Rio Coina, Biblioteca Municipal, Centro Interpreta vo do Campo Arqueológico da
Mata da Machada, entre outros.
A programação do SEM para o ano le vo 2021/2022 mantém, à semelhança do ano le vo anterior, como tema
principal, a comemoração dos 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. A paróquia de Santa Cruz, em 1487, abrira
caminho à criação do Concelho, num território administrado sob a égide
da Ordem de San ago.
O Foral era um diploma que nha por ﬁm a ins tuição de um Concelho
com os seus direitos e privilégios. Regulava o modo de se administrar e
também a prestação de tributos. Ao Barreiro não foi atribuído um “foral”
propriamente dito, uma vez que o Barreiro se incluía numa categoria de
concelhos criados à custa dos termos (arredores) de outro concelho.
Neste caso, já exis a o Foral atribuído a Alhos Vedros que o recebeu
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 a 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.
As principais a vidades 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”, indicia, 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 primi vo Concelho, mas que contribuíram para o seu desenvolvimento.
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O primi vo 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 úl mos 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 à “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 assis rem a novas mudanças territoriais no Concelho do Barreiro,
primeiro com a ex nção do Concelho de Coina e mais tarde, com a inclusão do Lavradio, Palhais e lugar da Telha no
Concelho, estes úl mos 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 cor ceira, logo na década de 1860, em resultado da instalação do caminho-de-ferro e, em 1908, com o
início da laboração da CUF. Os crescimentos 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 reﬂe r 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 perspe var o futuro
quando tantos desaﬁos são colocados a este an go Concelho.
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EQUIPA DE TRABALHO DO ANO LETIVO 2021/2022
O Serviço Educa vo Municipal para Escolas do Concelho é um projeto com uma perspe va mul disciplinar, que
envolve os seguintes serviços municipais:
•

Divisão de Ambiente e Espaços Verdes;

•

Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo;

•

Divisão de Cultura e Património Cultural;

•

Divisão de Educação, Desporto e Associa vismo;

•

Divisão de Resíduos e Higiene Urbana;

•

Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca /Centro de Educação Ambiental da Mata
Nacional da Machada e Sapal de Rio Coina;

•

Gabinete de Inovação, Desenvolvimento Económico e Turismo.

INTEGRAM TAMBÉM O GUIA:
•

S.ENERGIA – Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita, Mon jo e Alcochete

•

O CLDS 4G – Conta COMsigo;

•

Museu Industrial da Baía do Tejo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Todas as a vidades do SEM são de inscrição obrigatória: Inscrição AQUI
O transporte para as a vidades SEM é da responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, no entanto poderá ser
cedido mediante disponibilidade do “minibus”.
Se exis r algum aluno com mobilidade reduzida, essa indicação deverá constar no Campo “observações”.
Enquanto a situação pandémica se man ver, terão de ser salvaguardadas todas as regras determinadas pela
autoridade de saúde, quer da parte dos dinamizadores, quer da parte dos par cipantes nas a vidades.
No ﬁnal de cada a vidade, deverá ser preenchido um formulário de avaliação que visa melhorar as a vidades
promovidas: Formulário de Avaliação AQUI
Desejamos a todos um excelente ano le vo!

5

CADERNO DE PROPOSTAS
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Ações Dentro-de-portas
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AÇÃO 01: JORNALISMO ESCRITO

Ensinar os alunos a escrever uma no cia e a “construir” um jornal escolar. Tem como obje vos es mular o gosto
pela escrita e pela leitura, dinamizar o trabalho em equipa, promover a divulgação das a vidades desenvolvidas
no contexto escolar à comunidade.

Obje vo: Ensinar a escrever uma no cia, uma entrevista e uma reportagem, e a elaborar um jornal escolar.
Nível de Ensino: 3º e 4º anos do 1º ciclo, e 5º e 6º anos do 2º ciclo do ensino básico
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: Ao longo do ano le vo
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador, datashow e tela para projeção. Dez folhas de papel, 5
lápis e 5 borrachas para os alunos escreverem
Local: Sala de aula
Duração: 90 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo
Contacto para Inscrição: rosalina.gervasio@cm-barreiro.pt, 212068020 ou Inscrição AQUI
Observações: Solicitar previamente à docente temas da atualidade escolar (os brinquedos existentes no
recreio, as a vidades pontuais da escola, por exemplo), para que possamos levar fotograﬁas para ilustrar as
no cias que forem produzidas.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 02: HISTÓRIAS (VIVIDAS) NO 25 DE ABRIL

Esta inicia va decorre no âmbito das Comemorações do 25 de Abril, programadas pela CMB para o mês de abril e
des na-se aos alunos das escolas públicas do Concelho.
Para a realização desta a vidade, convidam-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.

Obje vo: 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 Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: Durante os meses de março e abril
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Sala de aula
Duração: 60 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Educação, Desporto e Associa vismo
Contacto para Inscrição: Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 03: JOGO “RESÍDUOS E Cª”

O jogo permite aprender alguns conceitos associados ao tema resíduos assim como dar a conhecer
comportamentos adequados que, diariamente, devemos ter.
O jogo consiste na visualização de uma imagem que estará associada a uma pergunta. De forma diver da, 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 a ngir 50 pontos em
primeiro lugar.

Obje vo: Transmi r alguns conceitos associados às diferentes pologias de resíduos e às boas prá cas
ambientais.
Nível de Ensino: 1ª ciclo do ensino básico
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: 3ª a 6ª feira durante o período le vo com data e horário a combinar de acordo com a disponibilidade
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Espaço disponível para a execução do jogo
Duração: 45 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Resíduos e Higiene Urbana
Contacto para Inscrição: dahu@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 04 : “COMPOSTAGEM, PARA ALIMENTAR A TERRA”

Através da visualização de uma apresentação sobre o processo da compostagem os alunos e professores
aprendem as noções básicas deste processo, ganhando consciência de que “Nada se perde, tudo se transforma”.
A mo vação das crianças e educadores toma forma quando se apercebem que se trata de um projeto
interessante que tem uma aplicação prá ca no meio escolar e que pode estar interligado com alguns projetos de
hortas pedagógicas ou mesmo aplicação do resultado ﬁnal do processo de transformação da matéria orgânica
(composto) nos espaços ajardinados do recinto escolar. As crianças são convidadas a par cipar a vamente neste
processo, reﬂe ndo sobre a necessidade de reduzir a quan dade de resíduos encaminhados para aterro,
tomando consciência da necessidade de assumir comportamentos mais sustentáveis.

Obje vo: Promoção da compostagem como um método simples e eﬁcaz para tratamento e reciclagem de
resíduos orgânicos alertando para a importância de desviar esse po de resíduos dos aterros sanitários,
enquanto des no ﬁnal – Dando enfase à redução da produção de resíduos.
Nível de Ensino: Pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico (outros ciclos escolares serão analisados e dada
resposta)
Condições de Par cipação: Mediante inscrição
Datas: Ano le vo
Necessidades Asseguradas pela Escola: Equipamento para retroprojeção de imagem e computador
Local: Escola (sala de aula ou biblioteca)
Duração: Cerca de 60 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Resíduos e Higiene Urbana (DRHU)
Contacto para Inscrição: dahu@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Ação para turmas e/ou escolas que queiram desenvolver projetos de compostagem na escola.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 05: A ORIGEM DAS ESPÉCIES

Há muito, muito tempo, antes de exis rem sequer humanos, o mundo dos seres vivos era bastante diferente do
que conhecemos hoje.
Na sua fantás ca obra “A Origem das Espécies”, Charles Darwin defendeu que as espécies mudam ao longo do
tempo, dando origem a novas espécies e par lhando um ancestral comum, através de um processo que chamou
de evolução.
Segundo ele, o mecanismo que permite a evolução é a seleção natural.
Vamos então debater a teoria revolucionária apresentada por Darwin, que mudou para sempre a forma como
vemos o mundo.

Obje vo: Conhecer a “Origem das espécies”, de Darwin, compreendendo como evoluiu a vida na Terra.
Nível de Ensino: 2º e 3º ciclos
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De setembro a fevereiro
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador e datashow
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca
Contacto para Inscrição: soﬁa.victoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: A inscrição só se encontra conﬁrmada após contacto por parte do serviço responsável.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 06: A SUPER MISSÃO DOS POLINIZADORES

O que aconteceria ao Planeta Terra se deixassem de exis r abelhas?
Serão as abelhas os únicos polinizadores?
Através desta apresentação vamos viajar pelo mundo dos polinizadores e perceber de que forma são
fundamentais para a conservação da natureza e manutenção da biodiversidade do Planeta.

Obje vo: Compreender a importância dos polinizadores na manutenção dos ecossistemas e o seu contributo
na agricultura e na produção de alimentos.
Nível de Ensino: 1º e 2º ciclos
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De setembro a fevereiro
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador e datashow
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca
Contacto para Inscrição: soﬁa.victoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: A inscrição só se encontra conﬁrmada após contacto por parte do serviço responsável.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 07: E.T. – ESPÉCIES TRAIÇOEIRAS

Muitas das plantas e animais que nos rodeiam foram transportados do seu habitat natural para outros locais,
sendo denominadas de espécies exó cas ou não-na vas. Algumas destas espécies coexistem com as espécies
na vas de forma equilibrada, mas outras desenvolvem-se muito rapidamente e escapam ao controlo do Homem
tornando-se nocivas – estas são designadas espécies invasoras.

Obje vo: Compreender o que são espécies exó cas e espécies invasoras e abordar o impacto nega vo que têm
nos ecossistemas.
Nível de Ensino: 1º ciclo (3º e 4ºs anos), 2º e 3º ciclos e secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De setembro a fevereiro
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador e datashow
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca
Contacto para Inscrição: soﬁa.victoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: A inscrição só se encontra conﬁrmada após contacto por parte do serviço responsável.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 08: TUDO O QUE VEM À REDE

Desde o início da humanidade que a pesca é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas com o aumento
exponencial da população mundial, com o aumento do desperdício alimentar e da poluição dos oceanos e
mares, muitas espécies de peixes já desapareceram ou estão prestes a desaparecer.
Tratando-se de um recurso ﬁnito, este é o momento para todos adequarmos os nossos comportamentos,
permi ndo a sobrevivência destas espécies e a manutenção da a vidade pesqueira.

Obje vo: Compreender os problemas associados à sobrepesca e a necessidade de gestão dos recursos naturais.
Nível de Ensino: 1º ciclo (3º e 4º anos) e 2º ciclo
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De setembro a fevereiro
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador e datashow
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca
Contacto para Inscrição: soﬁa.victoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: A inscrição só se encontra conﬁrmada após contacto por parte do serviço responsável.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 09: DETETIVES DA NATUREZA

Apesar de muitas vezes não repararmos, os animais deixam muitas pistas na natureza.
Se olharmos com mais atenção, podemos iden ﬁcar elementos, na paisagem, que nos indicam que por ali vivem
ou passaram diferentes animais. Estes ves gios podem ser pegadas, rastos, camas, restos de comida,
excrementos, arranhões, pelos, ossos, regurgitações, penas, entre outros.

Obje vo: Es mular um olhar atento para descobrir os animais que nos rodeiam.
Nível de Ensino: Pré-escolar e 1º ciclo
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De setembro a fevereiro
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador e datashow
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca
Contacto para Inscrição: soﬁa.victoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: A inscrição só se encontra conﬁrmada após contacto por parte do serviço responsável.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 10: ONDAS DE PLÁSTICO

O nosso dia-a-dia está repleto de material descartável, muito dele feito de plás co. A questão que agora se
coloca é: para onde vai todo o plás co u lizado pela população mundial?
Imagens das cinco novas ilhas que surgiram nos oceanos, as ilhas de plás co, inundam as redes sociais e a
internet. Infelizmente não são ﬁc cias ou manipuladas, são a dura realidade, que espelha o contributo do
Homem para a destruição do Planeta.

Obje vo: Compreender a importância dos oceanos para a sustentabilidade do planeta e quais as ameaças que
resultam dos resíduos que produzimos, em especial do plás co.
Nível de Ensino: todos os níveis de ensino
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De setembro a fevereiro
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador e datashow
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca
Contacto para Inscrição: soﬁa.victoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: A inscrição só se encontra conﬁrmada após contacto por parte do serviço responsável.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 11: À DESCOBERTA DE ANIMAIS EXTRAORDINÁRIOS

Por todo o Planeta, os animais vivem em habitats variados e com caracterís cas únicas. Para sobreviver nesses
ambientes, muitos adaptaram-se, tanto ao nível dos comportamentos como das suas caracterís cas sicas.
Mudar de cor para se confundir na paisagem ou chegar onde mais nenhum chega para comer, são algumas das
caracterís cas que vamos conhecer destes animais extraordinários.

Obje vo: Sensibilizar para a capacidade de adaptação dos animais aos diferentes meios em que vivem,
destacando algumas caracterís cas únicas de algumas espécies.
Nível de Ensino: Pré-escolar e 1º ciclo
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De setembro a fevereiro
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador e datashow
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca
Contacto para Inscrição: soﬁa.victoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: A inscrição só se encontra conﬁrmada após contacto por parte do serviço responsável.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 12: SUSTENTABILIDADE À MESA

A forma como nos alimentamos poderá determinar o futuro do nosso planeta. A FAO es ma 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.

Obje vo: Compreender a necessidade de adotar comportamentos sustentáveis em relação aos nossos hábitos
de alimentação e de consumo.
Nível de Ensino: 2º e 3º ciclos, e secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De setembro a fevereiro
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador e datashow
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca
Contacto para Inscrição: soﬁa.victoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: A inscrição só se encontra conﬁrmada após contacto por parte do serviço responsável.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 13: À PROCURA DE ECO-HERÓIS

Cada criança pode ser um eco-herói, contribuindo para salvar o Planeta. Será uma missão impossível? Claro que
não! Com a ajuda dos alunos, vamos conseguir.
Pequenos gestos diários podem ajudar na poupança de água e energia, na redução da quan dade de resíduos
que produzimos e também na proteção do mundo vivo.
O futuro da Terra está nas vossas mãos! 1, 2, 3... Ação!!

Obje vo: Sensibilizar as crianças para a mudança de comportamentos em prol do ambiente.
Nível de Ensino: Pré-escolar e 1º ciclo
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De setembro a fevereiro
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador e datashow
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca
Contacto para Inscrição: soﬁa.victoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: A inscrição só se encontra conﬁrmada após contacto por parte do serviço responsável.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 14: À DESCOBERTA DO SAPAL

Um sapal é uma zona húmida, de águas pouco movimentadas e ricas em nutrientes, que funciona como
“berçário” para diferentes espécies.
Sabia que existe uma zona de sapal no nosso Concelho?
É este ecossistema que vamos descobrir, o sapal do Rio Coina, que se destaca pelo seu valor natural e pela
biodiversidade que alberga, integrando a Reserva Natural Local do Barreiro.

Obje vo: Dar a conhecer o sapal do Rio Coina, enquanto espaço natural do nosso Concelho,
explorando as suas caracterís cas e as principais espécies que aqui encontramos.
Nível de Ensino: 2º e 3º ciclos
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De setembro a fevereiro
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador e datashow
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca
Contacto para Inscrição: soﬁa.victoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: A inscrição só se encontra conﬁrmada após contacto por parte do serviço responsável.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 15: ESTADO LÍQUIDO

A água é um recurso essencial à vida na Terra. Apresenta um ciclo especíﬁco e importante, no qual o ser humano
é um dos intervenientes. Muitas vezes servimo-nos deste 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.

Obje vo: Conhecer os principais problemas e desaﬁos ambientais, sociais e económicos associados à
água (desperdício, contaminação, escassez, conﬂitos, seca).
Nível de Ensino: Pré-escolar, 1º e 2º ciclos
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De setembro a fevereiro
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador e datashow
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca
Contacto para Inscrição: soﬁa.victoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: A inscrição só se encontra conﬁrmada após contacto por parte do serviço responsável.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 16: GESTÃO DE CONFLITOS

Atualmente, nos diferentes contextos ambientais, há uma exigência cada vez maior de desenvolvermos as
nossas competências sociais e de relacionamento interpessoal, para gerirmos melhor os nossos conﬂitos.
A gestão de conﬂitos pode ser abordada num contexto lúdico e informal, através da realização de dinâmicas de
interação entre par cipantes, que desaﬁam a explorarem os seus valores, conceitos e preconceitos.

Obje vo:
· Reforçar competências de escuta a va, resolução de conﬂitos, pensamento crí co e interajuda;
· Permi r a par lha e valorização das diferenças entre alunos, num contexto livre e sem julgamento;
· Promover a compreensão do bullying, facilitando a prevenção e o controlo do fenómeno.
Nível de Ensino: 3º e 4º anos e 2º ciclo do ensino básico
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: Entre setembro de 2021 e junho de 2022
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Sala de aula
Duração: 90 min.
Serviço Responsável pela Execução: CLDS 4G Barreiro COMsigo
Contacto para Inscrição: clds4gbarreiro@comsigo.org, 210736183 | 937717680/1/2 ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 17: VIOLÊNCIA NO NAMORO

A violência no namoro não é um fenómeno que ocorre apenas entre casais adultos. É cada vez mais frequente a
existência de situações em que um relacionamento amoroso entre adolescentes dá lugar a uma relação de
controlo e poder.
Pretende-se, através de uma metodologia lúdico-pedagógica, abordar e sensibilizar os alunos para a temá ca.

Obje vo:
· Dis nguir entre uma relação saudável e uma relação potencialmente abusiva ou violenta;
· Conhecer os impactos de uma relação amorosa abusiva ou violenta;
· Saber como procurar ajuda.
Nível de Ensino: 3º ciclo do ensino básico e secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: Entre setembro de 2021 e junho de 2022
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Sala de aula
Duração: 90 min.
Serviço Responsável pela Execução: CLDS 4G Barreiro COMsigo
Contacto para Inscrição: clds4gbarreiro@comsigo.org, 210736183 | 937717680/1/2 ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 18: OFICINA DAS EMOÇÕES

As emoções são sensações sicas e emocionais provocadas por um determinado po de es mulo, que pode ser
um sen mento ou um acontecimento. Situações de tristeza, felicidade, angús a e raiva são normais para
qualquer ser humano, e são importantes para o desenvolvimento cogni vo e socioemocional das crianças.
Trabalhar as emoções com crianças é fundamental para que elas desenvolvam capacidades como a inteligência
emocional desde cedo.

Obje vo:
· Permi r a iden ﬁcação de emoções;
· Dar a conhecer a importância das emoções;
· Facultar estratégias adapta vas de gestão e expressão de emoções, nos vários contextos;
· Promover a gestão comportamental.
Nível de Ensino: 1º ciclo do ensino básico
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: Entre setembro de 2021 e junho de 2022
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Sala de aula
Duração: 90 min.
Serviço Responsável pela Execução: CLDS 4G Barreiro COMsigo
Contacto para Inscrição: clds4gbarreiro@comsigo.org, 210736183 | 937717680/1/2 ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 19: PREPARA O TEU FUTURO

O mercado de trabalho tem vindo a sofrer grandes mudanças em função das transformações sociais e
tecnológicas da sociedade. A consciência e conhecimento da realidade atual e dos desaﬁos futuros do mercado
de trabalho, facilitarão a promoção das competências mais valorizadas pelos empregadores, gerando melhores
oportunidades para os jovens e futuros proﬁssionais.

Obje vo:
· Reforçar e enriquecer o processo de orientação vocacional e proﬁssional de jovens, bem como a aproximação
ao mercado de trabalho, em complementaridade ao trabalho desenvolvido por cada escola e em ar culação
com os Serviços de Psicologia e Orientação dos Agrupamentos de Escolas;
· Promover a transição para a vida a va, através do desenvolvimento de competências que facilitam a inserção
proﬁssional dos jovens.
Nível de Ensino: 12º ano
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: Entre setembro de 2021 e junho de 2022
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Sala de aula
Duração: 90 min.
Serviço Responsável pela Execução: CLDS 4G Barreiro COMsigo
Contacto para Inscrição: clds4gbarreiro@comsigo.org, 210736183 | 937717680/1/2 ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 20: POUPAR ENERGIA E SER AMIGO DO AMBIENTE

Realização de ação de sensibilização sobre a temá ca da energia e da sustentabilidade, em sala de aula ou em
auditório, com a u lização de recursos intera vos, nomeadamente vídeo temá co e dinamização do jogo
intera vo “Quem quer ser amigo do Ambiente”. O jogo é baseado em perguntas sobre a temá ca ambiental,
cujo obje vo é acertar, sucessivamente, a 15 perguntas de escolha-múl pla.

Obje vo: Com esta ação pretende-se abordar de forma simples, intera va e lúdica diversos conceitos como
“energia”, as “fontes de energia”, nomeadamente os “combus veis fósseis” e as “energias renováveis”,
“poluição”, “alterações climá cas”, “eﬁciência energé ca”, “mobilidade sustentável” e “desenvolvimento
sustentável”, e, com a sua melhor compreensão, promover a adoção de comportamentos e boas prá cas
ambientalmente mais sustentáveis.
Nível de Ensino: 1º ciclo (dirigido aos 2º, 3º e 4º anos)
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De acordo com calendarização disponível e sujeito à conﬁrmação formal da S.ENERGIA:
- Outubro, novembro e dezembro de 2021;
- Fevereiro a junho de 2022.
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador, datashow, tela para projeção e colunas de som
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 45 a 60 min.
Serviço Responsável pela Execução: S.ENERGIA – Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro,
Moita, Mon jo e Alcochete
Contacto para Inscrição: geral@senergia.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Esclarecimentos através do 210995139 (www.senergia.pt).
Sujeito a limite de vagas deﬁnido pela S.ENERGIA
A vidade presencial ou por videoconferência
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 21: MINI CAMPEONATO ENERGY GAME II

Dinamização de jogo intera vo designado por “Energy Game II”, em formato de minicampeonato entre os
elementos da turma, em 4 equipas de 8 elementos máximo, em sala de aula ou em auditório. O "Energy Game II"
é um jogo de computador intera vo de cariz lúdico e pedagógico, jogado em sala de aula, que permite, de uma
forma bastante apela va e inovadora, sensibilizar os jogadores para a questão da eﬁciência energé ca.

Obje vo: Sensibilizar os mais jovens para a temá ca da eﬁciência energé ca, de uma forma dinâmica e em que
todos os jogadores interajam em simultâneo, u lizando, para o efeito, um jogo eletrónico que funciona a par r
de um computador, projetado num ecrã e u lizando comandos de uma consola. Este simula a história de uma
família com oito personagens que par cipam num concurso televisivo. O principal obje vo deste jogo passa
pela transmissão de conhecimentos de uma forma lúdica e pedagógica, incu ndo nos jovens estudantes a
problemá ca da eﬁciência energé ca, de modo a consciencializá-los para a poupança de energia.
Nível de Ensino: 1º ciclo (3º e 4º anos), 2º e 3º ciclos
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De acordo com calendarização disponível e sujeito à conﬁrmação formal da S.ENERGIA:
- Outubro, novembro e dezembro de 2021;
- Fevereiro a junho de 2022.
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador, datashow, tela para projeção e colunas de som
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 45 a 60 min.
Serviço Responsável pela Execução: S.ENERGIA – Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro,
Moita, Mon jo e Alcochete
Contacto para Inscrição: geral@senergia.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Esclarecimentos através do 210995139 (www.senergia.pt).
Sujeito a limite de vagas deﬁnido pela S.ENERGIA
A vidade exclusivamente presencial
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 22: “PEDDYAPP – PARA A ESCOLA A CAMINHAR”
Realização de ação de sensibilização sobre a mobilidade suave, em sala de
aula ou em auditório, tendo como obje vo a promoção da adoção de
prá cas mais sustentáveis de mobilidade, desde andar a pé, ao uso dos
vários modos de transporte público, com apresentação dos seus
impactos. Este momento será uma introdução à promoção da u lização
da aplicação PeddyApp e respe va compe ção.
O PeddyApp é uma aplicação que incen va, de uma forma original e
inovadora, os alunos (2º e 3º ciclos, ensino secundário e proﬁssional) a
deslocarem-se a pé, desde a sua casa até à escola, assim como nas suas
a vidades extracurriculares e nas descobertas dos pontos de interesse do
seu Concelho.
Pretende-se ainda promover a par cipação posterior dos jovens numa compe ção com base na aplicação móvel
PeddyApp que contabiliza os trajetos efetuados a pé para a escola ou para outras a vidades, contribuindo para
uma melhoria da saúde e do ambiente. O PeddyApp oferece prémios a quem mais anda a pé!

Obje vo: 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 posi vos no seu
desenvolvimento pessoal e relacionamento com os colegas, es mular a adoção de es los de vida mais
saudáveis e melhorar a qualidade de vida no Concelho do Barreiro. Pretende-se, ainda, fomentar o contacto
dos par cipantes com os valores históricos, culturais e ambientais do seu Município.
Nível de Ensino: 2º e 3º ciclos, ensino secundário e proﬁssional
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: De acordo com calendarização disponível e sujeito à conﬁrmação formal da S.ENERGIA: setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2021 (sessões).
A compe ção PeddyApp na sua edição 2021/2022 ocorre posteriormente no 2º período le vo.
Necessidades Asseguradas pela Escola: Computador, datashow, tela para projeção e colunas de som
Local: Sala de aula ou auditório
Duração: 45 a 60 min.
Serviço Responsável pela Execução: S.ENERGIA – Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro,
Moita, Mon jo e Alcochete
Contacto para Inscrição: geral@senergia.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Esclarecimentos através do 210995139 (www.senergia.pt)
Sujeito a limite de vagas deﬁnido pela S.ENERGIA
A vidade presencial ou por videoconferência
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 23: ÁRVORES E MUITO MAIS PARA EXPLORAR O PARQUE DA CIDADE

O Parque da Cidade tem muito mais do que árvores. Para além de oxigénio, são importantes para a fauna e,
até, mesmo, para sombra nos dias quentes de verão.
Sabes quantas espécies de árvores existem no Parque da Cidade? Sabias que existem sobreiros, de onde vem
a cor ça, oliveiras e, até, árvores de frutos?
Vem olhar para o Parque da Cidade com outros olhos!

Obje vo: Dar a conhecer as diferentes espécies arbóreas do Parque da Cidade e abordar a importância dos
Espaços Verdes Urbanos em termos ecológicos e de serviços que prestam à população gratuitamente.
Nota: A presente a vidade está alinhada com O Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade do
Ministério da Educação, previsto na Estratégia Nacional de Educação Ambiental, no pilar Valorizar o Território.
Nesta a vidade abordam-se temas de Território e Paisagem, Alterações Climá cas, Biodiversidade, Água e
Solos.
Nível de Ensino: 1º, 2º e 3º ciclos, e secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por par cipação
Datas: Todo o ano le vo | 2ª a 6ª feira: 9h00/12h30 | 14h00/17h30
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Parque da Cidade
Duração: 120 min. / turma
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Ambiente e Espaços Verdes (DAEV)
Contacto para Inscrição: daev@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 24: AS AVES DO PARQUE DA CIDADE

Sabias que existem no Parque da Cidade muito mais espécies de aves para além dos patos, gaivotas e
pombos?
Existem uns que trepam pelos troncos das árvores, outros enterram bolotas e plantam árvores, e outros
controlam pragas como a processionária!
Vem ao Parque de cabeça no ar!

Obje vo: Dar a conhecer as diferentes espécies de aves que existem no Parque da Cidade. Compreender e dar
a conhecer a importância que aves têm nos nossos ecossistemas e nas nossas vidas.
Nota: A presente a vidade está alinhada com O Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade do
Ministério da Educação, previsto na Estratégia Nacional de Educação Ambiental, no pilar Valorizar o Território.
Nesta a vidade abordam-se temas de Território e Paisagem, Alterações Climá cas e Biodiversidade.
Nível de Ensino: 1º, 2º e 3º ciclos, e secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por par cipação
Datas: Todo o ano le vo | 2ª a 6ª feira: 9h00/12h30 | 14h00/17h30
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Parque da Cidade
Duração: 120 min. / turma
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Ambiente e Espaços Verdes (DAEV)
Contacto para Inscrição: daev@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Informação técnica será fornecida pela DAEV
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 25: O MICROCOSMOS DO PARQUE DA CIDADE

E se olharmos para o Parque da Cidade mais ao pormenor? Assim a uma escala mais mini ou até mesmo
micro?
Vamos olhar para as zonas relvadas, ou para o solo do pomar, ou para umas gotas de água do lago ou, até,
mesmo, para o tronco de um sobreiro… e ver o que se pode esconder se olharmos com o nariz quase a tocar
nos objetos da natureza!
O que acontecerá se abanarmos um arbusto ou árvore com uma rede? Será que temos só folhas?

Obje vo: Dar a conhecer um mundo natural escondido à vista de todos, num espaço verde urbano que está
cheio de biodiversidade muito discreta, mas que tem uma importância muito grande no equilíbrio e saúde dos
nossos ecossistemas.
Nota: A presente a vidade está alinhada com O Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade do
Ministério da Educação, previsto na Estratégia Nacional de Educação Ambiental, no pilar Valorizar o Território.
Nesta a vidade abordam-se temas de Território e Paisagem, Alterações Climá cas, Biodiversidade, Água e
Solos.
Nível de Ensino: 1º, 2º e 3º ciclos, e secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por par cipação
Datas: Todo o ano le vo | 2ª a 6ª feira: 9h00/12h30 | 14h00/17h30
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Parque da Cidade
Duração: 120 min. / turma
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Ambiente e Espaços Verdes (DAEV)
Contacto para Inscrição: daev@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Informação técnica será fornecida pela DAEV
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 26: PARQUE DA CIDADE UM LOCAL EXÓTICO?

São muitas as razões que nos fazem vir passear ao Parque da Cidade…
Uma delas é estarmos mais perto da natureza, junto de animais selvagens, como é o caso das aves que
vimos, muitos deles patos e gansos, no lago do Parque, e, até, mesmo, pelos carismá cos cágados.
Mas será que são espécies da nossa fauna? Será que são espécies que estão no seu habitat natural, ou que
estarão a ocupar o local de outras?
E dar alimentos a estes e outros animais… Será que se pode, se deve, ou, até, mesmo, poderá fazer algum
mal aos animais e, até, à agua?
Vamos descobrir tudo, num passeio ao fresco pelas margens do nosso Lago.

Obje vo: Dar a conhecer os conceitos de espécies exó cas e de espécies autóctones, transmi r boas prá cas
dos espaços verdes urbanos e es mular os alunos a preservar a biodiversidade local, ao mesmo tempo que se
aborda a importância dos Espaços Verdes Urbanos em termos ecológicos e de serviços que prestam à
população gratuitamente.
Nota: A presente a vidade está alinhada com O Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade do
Ministério da Educação, previsto na Estratégia Nacional de Educação Ambiental, no pilar Valorizar o Território.
Nesta a vidade abordam-se temas de Território e Paisagem, Alterações Climá cas, Biodiversidade, Água e
Solos.
Nível de Ensino: 1º, 2º e 3º ciclos, e secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por par cipação
Datas: Todo o ano le vo | 2ª a 6ª feira: 9h00/12h30 | 14h00/17h30
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Parque da Cidade
Duração: 120 min. / turma
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Ambiente e Espaços Verdes (DAEV)
Contacto para Inscrição: daev@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Informação técnica será fornecida pela DAEV
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 27: O POMAR DO PARQUE DA CIDADE

Sabias que há uma espécie de maçã que se pode colher e comer no Parque da Cidade e que, para além disso,
é uma espécie autóctone? Palavra complicada, mas quer dizer que é da nossa região!
E sabes quando se rega um pomar e que animais são importantes para termos um pomar saudável e
sustentável?
Vem ao nosso pomar pedagógico e prepara-te para sujar as mãos!

Obje vo: Dar a conhecer um espaço diferente e pouco conhecido do Parque da Cidade. Dar a conhecer um
pomar, o que se faz e como se faz. Que espécies existem e falar das espécies autóctones, como a maçã
riscadinha de Palmela. Abordar a importância de uma origem e agricultura sustentáveis para os ecossistemas,
para a fauna e ﬂora associadas, assim como para uma dieta saudável e diversiﬁcada como a dieta
mediterrânica.
Nota: A presente a vidade está alinhada com O Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade do
Ministério da Educação, previsto na Estratégia Nacional de Educação Ambiental, no pilar Valorizar o Território.
Nesta a vidade abordam-se temas de Sustentabilidade, É ca e cidadania, Território e Paisagem, Alterações
Climá cas, Biodiversidade, Água e Solos.
Nível de Ensino: 1º, 2º e 3º ciclos, e secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por par cipação
Datas: Todo o ano le vo | 2ª a 6ª feira: 9h00/12h30 | 14h00/17h30
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Parque da Cidade
Duração: 120 min. / turma
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Ambiente e Espaços Verdes (DAEV)
Contacto para Inscrição: daev@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Informação técnica será fornecida pela DAEV
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 28: VISITA AO CONVENTO MADRE DE DEUS DA VERDERENA (1591)
Sabias que no Barreiro existe um Convento com mais de
400 anos?
O Convento Madre de Deus da Verderena é um dos
principais “ex-líbris” da cidade e teve o início da sua
construção em 1591. A sua fundadora foi Dona Francisca
de Azambuja, que descendia de uma das mais ilustres
famílias barreirenses e era casada com Álvaro Mendes de
Vasconcelos, que morreu na batalha de Alcácer Quibir
juntamente com o Rei D. Sebas ão, em 1578.
Numa visita guiada poderá conhecer-se:
- O Claustro;
- Dos primeiros anos do Século XVII, para além do pór co da fachada Sul; entrada principal do estabelecimento;
algumas cantarias (porta de acesso ao coro alto e outra para o exterior da cela), e um conjunto bastante variado
de fragmentos azulejís cos, bem representa vos deste período;
- A capela grande e sua envolvência, e a pedra lapidar da fundadora com mais de 400 anos. Hoje em dia, realizamse neste local conferências, reuniões, espetáculos e exposições;
- A capela do Senhor dos Passos, ou capela pequena, como ﬁcou conhecida, data do ano 1663;
- A biblioteca do Convento, local onde existe um vasto número de livros, jornais e revistas diárias, onde se pode
estudar e aceder à internet por wi-ﬁ e computador ﬁxo de forma gratuita.

Obje vo: Dar a conhecer a História e os espaços mais emblemá cos do Convento Madre de Deus da
Verderena.
Nível de Ensino: Do 1º ciclo do ensino básico ao secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: Outubro a junho
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Convento Madre de Deus da Verderena
Duração: 40 / 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão da Cultura e Património Cultural
Contacto para Inscrição: claudio.anaia@cm-barreiro.pt, 212068654 ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 29: VISITA GUIADA AO PATRIMÓNIO FERROVIÁRIO DO BARREIRO

O Barreiro deve ao caminho-de-ferro o seu desenvolvimento económico, populacional e industrial da segunda
metade do século XIX ao século XX.
Visita orientada por um técnico da Autarquia pelos principais edi cios ferroviários do Barreiro.

Obje vo: Dar a conhecer o património ferroviário do Barreiro e sensibilizar os jovens para a conservação do
Património.
Nível de Ensino: 3º e 4º anos do 1º ciclo; 2º e 3º ciclos, e secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: A agendar com o serviço
Necessidades Asseguradas pela Escola: Reserva de transporte para a deslocação ao ponto de encontro:
entrada das oﬁcinas da EMEF (Rua Miguel Pais)
Local: Percurso pelo património ferroviário
Duração: 60 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural
Contacto para Inscrição: espacomemoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Obrigatório o uso de colete reﬂetor
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 30: VISITA GUIADA AO ESPAÇO MEMÓRIA

No Barreiro, as Memórias da Cidade estão guardadas no Espaço Memória. Este é um equipamento centrado nos
temas da História, Iden dade e Património local.
Visita orientada por um técnico da Autarquia.

Obje vo: Dar a conhecer o Barreiro desde a pré-história até à atualidade. Apresentar aos jovens a História
Local.
Nível de Ensino: 3º e 4º anos do 1º ciclo; 2º e 3º ciclos, e secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: A agendar com o serviço
Necessidades Asseguradas pela Escola: Reserva de transporte para a deslocação ao Espaço Memória
Local: Espaço Memória do Barreiro | Parque Industrial da Baía do Tejo, Rua 17, nº 10
Duração: 45 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural
Contacto para Inscrição: espacomemoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 31: VISITAS GUIADAS AO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL

O início de laboração da Companhia União Fabril, em 1908, no Barreiro, transformou por completo a vila e as
suas gentes.
Nesta visita orientada por um técnico da Autarquia serão percorridos alguns dos locais mais importantes desse
passado industrial, que, hoje, é apenas uma memória, como o bairro operário, mausoléu de Alfredo da Silva,
an go campo de futebol de Santa Bárbara, entre outros locais.

Obje vo: Dar a conhecer o património industrial do Barreiro e sensibilizar os jovens para a
conservação do Património.
Nível de Ensino: 3º e 4º anos do 1º ciclo; 2º e 3º ciclos, e secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: A agendar com o serviço
Necessidades Asseguradas pela Escola: Reserva de transporte para a deslocação ao Espaço Memória
Local: Espaço Memória do Barreiro | Parque Industrial da Baía do Tejo, Rua 17, nº 10
Duração: 60 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural
Contacto para Inscrição: espacomemoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Obrigatório o uso de colete reﬂetor
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 32: VISITAS GUIADAS À EXPOSIÇÃO “500 ANOS DO BARREIRO”

O Concelho do Barreiro nasceu no dia 16 de janeiro de 1521, durante o reinado de D. Manuel I. A passagem dos
500 anos da criação do Concelho é uma data demasiado importante para deixar em claro.
Visita orientada, no Espaço Memória, à exposição temporária “500 anos do Barreiro. 1521-2021”

Obje vo: Dar a conhecer o Barreiro do século XVI, a sua evolução até ao século XX e as suas an gas principais
a vidades económicas.
Nível de Ensino: 3º e 4º anos do 1º ciclo; 2º e 3º ciclos, e secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: A agendar com o serviço
Necessidades Asseguradas pela Escola: Reserva de transporte para a deslocação ao Espaço Memória
Local: Espaço Memória do Barreiro | Parque Industrial da Baía do Tejo, Rua 17, nº 10
Duração: 45 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural
Contacto para Inscrição: espacomemoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 33: VISITA GUIADA AO PATRIMÓNIO MOAGEIRO DO BARREIRO

A par r do Centro Interpreta vo da Indústria Moageira, no Moinho de Maré Pequeno, e após uma explicação de
contextualização, podemos iniciar uma viagem através dos passadiços, acompanhados dos moinhos de maré e
de vento, terminando com uma visita ao Moinho de vento Nascente de Alburrica. Este circuito, com visita guiada
por técnicos do Município, permite explicar a história dos moinhos que cons tuem o património moageiro
barreirense.

Obje vo: Dar a conhecer o património moageiro do Barreiro e sensibilizar os jovens para a conservação do
Património.
Nível de Ensino: 3º e 4º anos do 1º ciclo; 2º e 3º ciclos, e secundário
Condições de Par cipação: Gratuita. 1 turma por sessão
Datas: A agendar com o serviço
Necessidades Asseguradas pela Escola: Reserva de transporte para a deslocação ao ponto de encontro: Centro
Interpreta vo do Moinho Pequeno (Largo do Moinho Pequeno)
Local: Percurso pelo património moageiro
Duração: 60 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural
Contacto para Inscrição: espacomemoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 34: VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA MUNICIPAL DO BARREIRO

A Biblioteca Municipal do Barreiro promove visitas guiadas, com o obje vo de dar a conhecer os espaços, os
serviços e o trabalho desenvolvido.
A Biblioteca presta à comunidade um conjunto de serviços: emprés mo domiciliário de livros, consulta local de
livros, jornais, revistas e documentos audiovisuais e mul média, apoio na pesquisa de informação e
documentação, apoio e orientação bibliográﬁca, catálogos e serviço de referência online.
Desenvolve uma série de inicia vas de dinamização do livro e da leitura para além de numerosas a vidades
culturais.
Venham conhecer a Biblioteca Municipal que tem uma nova Sala do Conto e um auditório renovado, que
recebeu o nome de uma referência na Cultura no Barreiro, e no país, Manuel Cabanas.

Obje vo: Dar a conhecer à comunidade Educa va a Biblioteca Municipal do Barreiro
Nível de Ensino: Pré-escolar / 1º ciclo
Condições de Par cipação: Mediante marcação
Datas: Período da manhã, a ar cular com as escolas
Necessidades Asseguradas pela Escola: A escola poderá solicitar transporte de acordo com o plafond do
Agrupamento
Local: Biblioteca Municipal do Barreiro
Duração: 50 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural
Contacto para Inscrição: joana.marques@cm-barreiro.pt, tel. 212 068 656 ou Inscrição AQUI
Observações: Uma turma por sessão
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 35: OFICINAS CRI’ARTE

Cri'Arte são oﬁcinas de expressão plás ca que a Biblioteca Municipal do Barreiro oferece à comunidade
educa va, estando inseridas na temá ca da comemoração dos “500 anos do Concelho do Barreiro”.
A expressão ar s ca é uma das formas que a criança encontra para exteriorizar e comunicar o modo como
observa o mundo que a rodeia.

Obje vo: Através da sua arte, a criança desenvolve competências de perceção, expressão e comunicação,
promovendo a construção de novas ideias e assumindo posições pessoais sobre o mundo que a rodeia.
Nível de Ensino: Pré-escolar e 1º ciclo
Condições de Par cipação: Mediante marcação
Datas: Período da manhã, a ar cular com as escolas
Necessidades Asseguradas pela Escola: A escola poderá solicitar transporte de acordo com o plafond do
Agrupamento
Local: Biblioteca Municipal do Barreiro
Duração: 90 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural
Contacto para Inscrição: vera.arezes@cm-barreiro.pt, tel. 212 068 656 ou Inscrição AQUI
Observações: Grupos de 14 crianças por sessão, com apoio humano de duas responsáveis para a execução das
oﬁcinas.
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 36: VISITA GUIADA ÀS EXPOSIÇÕES DO AMAC

O Auditório Municipal Augusto Cabrita possui quatro galerias de arte com uma programação anual diversiﬁcada
muito vocacionada para a área da fotograﬁa, ilustração e ar stas emergentes do panorama ar s co nacional.
Consulte a nossa programação.

Obje vo: Nestas visitas pretendem-se criar sinergias que fomentem diferentes aprendizagens, o sen do crí co
e cria vo e a experimentação como impulsionador do conhecimento.
Nível de Ensino: Pré-escolar ao ensino secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: Por marcação
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Auditório Municipal Augusto Cabrita
Duração: 60 min. (aproxim.)
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural
Contacto para Inscrição: claudia.geraldes@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 37: DESCOBRE O AMAC – VISITA ORIENTADA

A Boca de cena não tem dentes, nem a teia tem aranhas, a cor na de pano não tem janela…. Vem descobrir isto
tudo numa visita diver da ao Auditório Municipal Augusto Cabrita.

Obje vo: Um percurso que pretende dar a conhecer todas as valências culturais e ar s cas, do Auditório,
numa abordagem que apela à imaginação, aos sen dos e à descoberta intera va dos vários espaços: bilheteira,
camarins e bas dores, palco, o fosso de orquestra, os espaços desconhecidos do público, os espetáculos
programados e as exposições patentes.
Nível de Ensino: Do 1º ciclo ao ensino secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: Por marcação
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Auditório Municipal Augusto Cabrita
Duração: 60 min. (aproxim.)
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural
Contacto para Inscrição: claudia.geraldes@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 38: PROGRAMA ANUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Programa de Educação Ambiental pretende ser um complemento aos programas curriculares,
enriquecendo o conhecimento das crianças e jovens sobre o ambiente. Está segmentado consoante as
diferentes faixas etárias e trata diversas temá cas, nomeadamente: ﬂoresta, conservação da natureza,
biodiversidade, água, energia e resíduos.
Deste programa constam:
• Ações de formação e sensibilização ambiental;
• A vidades ao ar livre: ecopapers, fotopapers, orientação, jogos de pista, gincanas, jogos temá cos,
percursos de interpretação da natureza;
• Ateliês pedagógicos: reciclagem, expressão ar s ca, experiências cien ﬁcas, entre outros.
Comemoram-se, também, dias temá cos como o Dia da Árvore, Dia do Ambiente, Dia da Biodiversidade, e
outras efemérides ambientais.

Obje vo: Enriquecer o conhecimento das crianças e jovens sobre o meio ambiente, es mulando um
comportamento ecológico.
Nível de Ensino: Do pré-escolar ao secundário
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: Todo o ano le vo | 2ª a 6ª feira: 9h00/12h30 | 14h00/17h30
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do Coina
Duração: Marcação para meio-dia ou dia completo
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Eﬁciência Energé ca
Contacto para Inscrição: soﬁa.victoria@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 39: CIRCUITO DE ARTE URBANA

Bordalo II, na Rua Miguel Pais.

Venha conhecer um Barreiro diferente através da Arte Urbana.

Obje vo: Conhecer os percursos 1 e 2 do Circuito Turís co de Arte Urbana.
Consulte o link com o folheto do Circuito: h ps://www.cm-barreiro.pt/conhecer/turismo/circuitosturis cos/circuito-de-arte-urbana
Nível de Ensino: 2º ciclo do ensino básico ao ensino superior
Condições de Par cipação: Mediante marcação
Datas: Conforme disponibilidade de marcação
Necessidades Asseguradas pela Escola: Eventualmente transporte
Local: A combinar
Duração: 90 min.
Serviço Responsável pela Execução: Gabinete de Inovação, Desenvolvimento Económico e Turismo
Contacto para Inscrição: postodeturismo@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Horário do Posto de Turismo: 3ª feira a sábado, 9h30/13h00 | 14h30/18h00
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 40: CIRCUITO DE ARTE URBANA DO ALTO DO SEIXALINHO,
SANTO ANDRÉ E VERDERENA

Mário Belém

A União das Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena possui vários trabalhos de arte urbana
para descobrir. Este é o desaﬁo que lançamos.

Obje vo: Dar a conhecer o novo circuito turís co de Arte Urbana.
Consulte o link com o folheto do Circuito:
h ps://www.cm-barreiro.pt/conhecer/turismo/circuitos-turis cos/circuito-de-arte-urbana-alto-do-seixalinhosanto-andre-e-verderena
Nível de Ensino: 2º ciclo do ensino básico ao ensino superior
Condições de Par cipação: Mediante marcação
Datas: Conforme disponibilidade de marcação
Necessidades Asseguradas pela Escola: Eventualmente transporte
Local: A combinar
Duração: 120 min.
Serviço Responsável pela Execução: Gabinete de Inovação, Desenvolvimento Económico e Turismo
Contacto para Inscrição: postodeturismo@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Horário do Posto de Turismo: 3ª feira a sábado, 9h30/13h00 | 14h30/18h00
Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 41: VISITA AO MUSEU INDUSTRIAL

A Companhia União Fabril chega ao Barreiro em 1907. Ao longo de várias décadas transformou este território,
tendo sido o maior complexo da Península Ibérica.
Dos adubos aos óleos, passando pelos serviços sociais, bem como outros serviços de apoio às fábricas, são o
mote para esta visita orientada, através do seu património industrial.

Obje vo: Dar a conhecer a história da C.U.F. (Companhia União Fabril), no Barreiro.
Nível de Ensino: 1º ciclo do ensino básico
Condições de Par cipação: 1 turma por sessão
Datas: 2ª a 6ª feira ao longo do ano le vo
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Museu Industrial, Núcleo dos Bombeiros e Carpintaria Naval
Duração: 40 min.
Serviço Responsável pela Execução: Museu Industrial da Baía do Tejo
Contacto para Inscrição: museuindustrial@baiadotejo.pt, 937681240 ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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PROJETOS

50

PROJETO 01: CARNAVAL DAS ESCOLAS

No âmbito das comemorações do Carnaval, a Câmara Municipal do Barreiro, em parceria com as Uniões/Junta
de Freguesias e comunidade educa va do Concelho, organiza os desﬁles de Carnaval das Escolas.
O desﬁle terá como tema 500 anos do Concelho do Barreiro.

Obje vo: Promover encontro da comunidade educa va do Concelho, num momento que se pretende lúdicopedagógico e de muita animação.
Nível de Ensino: Pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico
Condições de Par cipação:
Datas: Fevereiro 2022
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: A deﬁnir
Duração: 120 min.
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Educação, Desporto e Associa vismo
Contacto para Inscrição: DEDA@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: Transporte assegurado pelo Município
Formulário de Avaliação AQUI
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PROJETO 02: XIX FEIRA PEDAGÓGICA

Visa a divulgação da diversidade de oferta, âmbito da intervenção e projetos desenvolvidos pela comunidade
educa va do Concelho.
Durante os dias em que decorre a Feira realizam-se múl plas ações de cariz ar s co, despor vo e musical que
envolvem milhares de crianças, pessoal docente e não docente, pais e encarregados de educação.
Este ano le vo, o tema é 500 anos do Concelho do Barreiro

Obje vo: Apresentação dos trabalhos desenvolvidos nas escolas durante o ano le vo.
Nível de Ensino: Comunidade educa va em geral
Condições de Par cipação:
Datas: Final de maio e início de junho
Necessidades Asseguradas pela Escola:
Local: Parque da Cidade
Duração:
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Educação, Desporto e Associa vismo
Contacto para Inscrição: DEDA@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações:
Formulário de Avaliação AQUI
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PROJETO 03: OS RESÍDUOS NO MEU MUNDO
MURAL DE FOTOGRAFIAS

Através da observação do meio envolvente, as crianças são convidadas a rar uma fotograﬁa, onde
registam um momento, acontecimento ou ação que reﬂita a redução da produção de resíduos, o seu
correto encaminhamento, ou situações em que isso não aconteça. Cada sala deverá fazer uma seleção
de quatro fotograﬁas, duas nas quais sejam visíveis comportamentos corretos e duas com a situação
inversa (por exemplo, resíduos mal encaminhados, deposição indevida, etc.). Esse registo dá o mote
para a reﬂexão sobre esta temá ca. As fotograﬁas são impressas e com elas constrói-se um mural a ser
exposto na Feira Pedagógica ou noutro local a deﬁnir.

Obje vo: 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 anos do 1º ciclo do ensino básico
Condições de Par cipação:
Datas: Envio de fotograﬁas até 30 de abril
Necessidades Asseguradas pela Escola: Máquina fotográﬁca ou outro meio para rar 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 le vo
Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Resíduos e Higiene Urbana
Contacto para Inscrição: dahu@cm-barreiro.pt ou Inscrição AQUI
Observações: São permi das 4 fotos por sala, duas com comportamentos corretos e duas com situações
incorretas rela vas ao encaminhamento dos resíduos. Cada foto deve ter, no máximo, 1 Mb. Fotos enviadas
para dar.mail@cm-barreiro.pt
Formulário de Avaliação AQUI
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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 necessária uma ﬁcha de inscrição.
DADOS GERAIS
ESCOLA/ INSTITUIÇÃO:

PROFESSOR/A (ES/S) | RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS 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 atividade 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/Críticas:

5 - Se desejar receber informações regulares sobre as nossas iniciativas, deixe-nos os seus dados.
Asseguramos total conﬁdencialidade sobre os mesmos.
Nome:
E-Mail:
55

