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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;

• 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!
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmJ6fr0tKo80QHHyCD9VuxnFdiAZkk7ewid7RBAow6vc7asQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoKVV4wPmNNxaFiV574BVkFpSLKsWzQPtnVanazkHJ_X2ypA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


CADERNO DE PROPOSTAS
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Ações Dentro-de-portas
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AÇÃO 01: ASAS NOS PÉS

“Eu sou o menino com asas nos pés, chamo-me Duarte e adoro dançar. Tenho uma mente muito imagina�va e, 
por esse mo�vo, a minha cabeça anda sempre a mil. Vou falar-te de mim e dos meus amigos. Vou mostrar-te que 
somos todos únicos e que mesmo sendo diferentes, somos todos muito especiais.”

Obje�vo: Dança Cria�va

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

Condições de Par�cipação: Inscrições prévias; informação acerca do número de crianças e turma/ciclo a que 
pertencem. 1€ por aluno

Datas: De 2ª a 6ª feira (período da manhã até às 14h00)

Necessidades Asseguradas pela Escola: Presença da equipa pedagógica da turma

Local: Sala de aula ou similar

Duração: 60 min. (aprox.)

Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural

Contacto para Inscrição:  ou claudia.geraldes@cm-barreiro.pt Inscrição AQUI

Observações: Formadora – Ana Filipa Tibúrcio

Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 02: ESTAMOS AQUI

Bem-vindos ao planeta Terra!

O mundo pode parecer muito confuso, sobretudo se acabámos de aqui chegar. Para melhor compreendê-lo, 
vamos explorar o nosso planeta e ver como vivemos. Estes apontamentos são um guia para essa viagem...

Obje�vo: Dança Cria�va

Nível de Ensino: Pré-escolar e 1º ciclo

Condições de Par�cipação: 1€ por aluno

Datas: De 2ª a 6ª feira (período da manhã até às 14h00)

Necessidades Asseguradas pela Escola: Espaço livre

Local: Espaço Escolar

Duração: 60 min. 

Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural

Contacto para Inscrição:  ou claudia.geraldes@cm-barreiro.pt Inscrição AQUI

Observações: Formadora – Ana Filipa Tibúrcio

Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 03: “VAMOS CONHECER OS MOINHOS!”

Oficina de Artes – atelier de expressão ar�s�ca
O património moageiro barreirense é extremamente rico e de interesse histórico ímpar.
Para ajudar a conhecê-lo, nada melhor que fazer uma viagem por estes magníficos edi�cios centenários, 
através do livro “O Rio, os Moinhos e a Gaivota”, com texto de Fernando da Mo�a (técnico de património e 
cultura do Município do Barreiro), ilustrado por Cris�na Arvana, edição da Câmara Municipal do Barreiro e 
dinamizado, agora, pela Oficina de Artes – atelier de expressão ar�s�ca.

Obje�vo: Por meio da leitura expressiva e de a�vidades plás�cas relacionadas com o livro “O Rio, os Moinhos e a 
Gaivota”, é nosso obje�vo promover o conhecimento do património moageiro do Barreiro e sensibilizar para as 
questões da proteção do meio-ambiente.
Nomeadamente, através da reu�lização de materiais de desperdício e materiais naturais, pondo em evidência o seu 
potencial na criação e expressão ar�s�ca, es�mulando a cria�vidade dos par�cipantes, de forma dinâmica.
As a�vidades plás�cas propostas são realizadas através da elaboração de maquetes das personagens.

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

Condições de Par�cipação: Inscrições prévias; informação acerca do número de crianças e turma/ciclo a que 
pertencem.
A proposta do valor da oficina, por criança, é de 4€ – materiais incluídos (papéis coloridos, cartão, cola, etc.)

Datas: Ano le�vo 2021-2022

Necessidades Asseguradas pela Escola: Presença da equipa pedagógica da turma

Local: Sala de aula ou similar

Duração: 60 min. (aprox.)

Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural | Oficina de Artes – atelier de 
expressão ar�s�ca

Contacto para Inscrição: Equipa Oficina de Artes – atelier de expressão ar�s�ca
oficinadeartes17@gmail.com

Observações: Formadora – Ana Filipa Tibúrcio 
Solicita-se a cada professora/ educadora das turmas par�cipantes que informem os alunos que estes devem trazer 1 
objeto “lixo” de casa/ escola (tampa de plás�co de iogurte ou garrafa de água, rolo de papel p.e.)

Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 04: Aula de Movimento Cria�vo

A aula de movimento cria�vo pretende desenvolver os sen�dos 
de forma lúdica, criar diferentes dinâmicas cole�vas/ individuais através de movimentos criados pelo aluno 
associado a um tema. 

Obje�vo: Desenvolvimento da consciência corporal e ritmo do corpo.

Nível de Ensino: Dirigida a alunos do pré-escolar e 1º ciclo

Condições de Par�cipação: Deverá ser realizada numa sala ampla ou ginásio; custo de 2€ por par�cipante, a 
pagar diretamente ao dinamizador.

Datas: Ação dinamizada no período a manhã

Necessidades Asseguradas pela Escola: Presença da equipa pedagógica da turma

Local: Escola

Duração: 45 min. 

Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural

Contacto para Inscrição: claudia.geraldes@cm-barreiro.pt

Observações: Formadora – Carla Correia

Formulário de Avaliação AQUI
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AÇÃO 05: Moinho Mágico – dança

Nesta apresentação é criada toda uma dinâmica de viagem no tempo pelo mundo, dando a conhecer as 
caracterís�cas do local escolhido e região e suas tradições.

Obje�vo: Esta ação pretende desenvolver o gosto pela cultura e pelas artes cénicas (dança, teatro etc.) 

Nível de Ensino: Pré-escolar e 1º ciclo

Condições de Par�cipação: Deverá ser realizada numa sala ampla ou ginásio.
Custo de 2€ por par�cipante, a pagar diretamente ao dinamizador.

Datas: Dinamizada no período a manhã

Necessidades Asseguradas pela Escola: Presença da equipa pedagógica da turma

Local: Escola

Duração: 30/40 min.

Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural

Contacto para Inscrição: claudia.geraldes@cm-barreiro.pt

Observações: Formadora – Carla Correia

Formulário de Avaliação AQUI
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ações fora-de-portas
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- Eu sou a força, como os pescadores que dominavam ventos e correntes para trazer do rio o seu sustento!
- Eu sou a velocidade, como o vento e as marés que faziam girar os moinhos!
- Eu sou astúcia, como os navegadores que desvendaram os segredos da terra e dos mares!
- Nós somos, as Guardiãs da Carta! Com velocidade, força e astúcia, protegemos a carta, para que o 
significado de outrora seja preservado através dos tempos!
Carta, mas qual carta?
Há 500 anos o Rei deu uma carta ao Barreiro. Uma carta que o tornava vila, que o tornava independente. 
Estava preso? Não estava preso, preso, mas a independência é uma coisa muito importante!
Com velocidade, força e astúcia, as guardiãs protegem a carta… para que o significado de outrora seja 
preservado através dos tempos.
Pela carta, através dos tempos!

Obje�vo: Fomentar o gosto pela leitura e pelas artes; dar a conhecer a História do Concelho do Barreiro. 
Comemorar os 500 anos do Município.
Peça dirigida a alunos do pré-escolar ao 6º ano. 

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

Condições de Par�cipação: Inscrições prévias; informação acerca do número de crianças e turma/ciclo a que 
pertencem.
Custo de 4€ por par�cipante diretamente pagos ao dinamizador.

Datas: De 2ª a 6ª feira em horário a combinar

Necessidades Asseguradas pela Escola: Presença da equipa pedagógica da turma

Local: Teatro Municipal do Barreiro

Duração: 45 min.

Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural

Contacto para Inscrição:  e/ou 910093886arteviva.geral@gmail.com

Observações: 

Formulário de Avaliação AQUI

AÇÃO 06: TEATRO – AS GUARDIÃS DA CARTA
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AÇÃO 07: TEATRO – SOIRÉE

É um Foral ou uma Carta de Vila? São Jogos Florais ou Jogos do Foral? É história ou diver�mento?
Tudo se esclarecerá numa Soirée, na cole�vidade S.A.I.B.A – Sociedade Avançada de Instrução Barreirense.
Noite Abrilhantada pelo famoso conjunto “Os Lambujinhas”.
SOIRÉE: um sonho numa cidade-dormitório.
Uma comédia de Jorge Cardoso e Ricardo Guerreiro, integrada na Comemorações dos 500 anos do Município 
do Barreiro. 

Obje�vo: Fomentar o gosto pela leitura e pelas artes; dar a conhecer a História do Concelho do Barreiro. 
Comemorar os 500 anos do Município.

Nível de Ensino: Do 7º ao 12º ano

Condições de Par�cipação: Inscrições prévias; informação acerca do número de crianças e turma/ciclo a que 
pertencem.
Custo de 4€ por par�cipante diretamente pagos ao dinamizador.

Datas: 6�� feiras e sábados às 21h30

Necessidades Asseguradas pela Escola: Presença da equipa pedagógica da turma

Local: Teatro Municipal do Barreiro

Duração: 80 min. 

Serviço Responsável pela Execução: Divisão de Cultura e Património Cultural

Contacto para Inscrição:  e/ou 910093886arteviva.geral@gmail.com

Observações: 

Formulário de Avaliação AQUI
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