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Apresentação
O Programa Pedagógico 2022/2023 engloba o amplo conjunto de propostas de ações, agregando as
ofertas educativas dos diferentes serviços do Município, bem como, de outras entidades,
contemplando seis áreas de intervenção: Expressões Artísticas; Livro e Leitura; Património Cultural e
Local; Ambiente e Consumo Sustentável; Cidadania e Participação e Saúde e Bem-estar.
Neste documento procede-se, também, à divulgação de outros eventos e atividades promovidos
pelas entidades envolvidas que se destinam à comunidade em geral, mas com especial relevo para o
público infantojuvenil.

Divulgação do programa
O Programa Pedagógico 2022/2023 será enviado aos Agrupamentos de Escolas, Escolas Secundária e
Profissional e Instituições de ensino privadas em suporte digital, para posterior análise, seleção das
ações e respetiva inscrição.

Inscrições e Prazos
As inscrições deverão ser efetuadas até 30 de setembro 2022, através do preenchimento da ficha
online (https://forms.gle/N6UGNJJKeVpuHJwYA) disponibilizada por email.
No preenchimento da inscrição do grupo/turma deverá ter-se em conta a capacidade do autocarro,
caso necessitem de transporte, (55 lugares incluindo acompanhantes) bem como, a lotação de
participantes indicada em cada ficha de ação.


As inscrições do grupo/ turma são limitadas a 1 ação/ atividade por serviço educativo em
cada área de intervenção. Excetuam-se nesta restrição as atividades de âmbito geral,
nomeadamente peças de teatro e celebrações.



Para cada grupo/ turma deverá ser preenchida uma ficha de inscrição onde são
contempladas todas as atividades em que pretende participar.



Recebidas as inscrições, a calendarização das atividades será enviada aos estabelecimentos
de ensino.



Algumas das ações propostas poderão ser adiadas/canceladas caso não se cumpra a lotação
mínima para a sua realização ou caso se considere não estarem reunidas as condições
necessárias. O Município não se responsabiliza pelas ações promovidas por entidades
externas.
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A desistência/cancelamento de participação numa ação deve ser comunicada com uma
antecedência mínima de 5 dias úteis para o email do respetivo serviço educativo
responsável (indicado em cada ficha de ação).
A remarcação da(s) atividade(s) deverá ser efetuada, também, por email para o serviço
responsável tendo em conta a sua disponibilidade, bem como, a do transporte (quando
necessário).

Avaliação das Ações


Para a constante melhoria das ações propostas é importante a sua avaliação. Para esse efeito
será remetido um link com questionário online docente/aluno(a) para preenchimento.

O Programa Pedagógico no Plano Anual de Atividades de cada escola


Dado a maioria das ofertas educativas/ atividades apresentadas no Programa Pedagógico
contemplarem a sua realização em espaço externo às instalações escolares, as escolas
devem garantir que inscrevem o Programa Pedagógico ou/ e as atividades disponibilizadas
nos seus Planos Anuais de Atividades de modo a ser acionado o seguro escolar, nos termos
legais, caso ocorra algum incidente no âmbito/decorrer da participação das turmas/ grupos,
alunos(as)/ crianças nestas atividades, bem como, nos respetivos trajetos de ida e volta das/
para as mesmas.
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Área de
Intervenção

Serviço/ Entidade
Cultura

Ação

Pré

Resumo
1º

1º ciclo
2º 3º

4º

2º ciclo
5º 6º

3º ciclo
Secundário
7º 8º 9º 10º 11º 12º

Natal Rio Maior 2022 - Laços
Carnaval Escolar
Ariel
Alice no País das Maravilhas
O Principezinho
Era uma vez
A Gata Borralheira
A Poesia não é tão rara como parece

Expressões Artísticas

O Príncipe Nabo
Matematicomania 2 – A Origem
Antes de Começar
A Farsa de Inês Pereira

Cineteatro

O Cavaleiro
Auto da Barca do Inferno
Auto do Cubo
Bullying, uma História de Hoje
Quem é esta gente nos Painéis de S. Vicente
Na Língua de Camões
Episódios da Vida Romântica
Na Companhia de Saramago
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Património Cultural e Local

Livro e
Área de
Leitura Intervenção
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Serviço/ Entidade

Centro de Artes e Oficios
Biblioteca Municipal

Centro de Artes e Ofícios
António Feliciano Júnior;
Casa Senhorial/ Ecomuseu
das Salinas/ Villa Romana de
Rio Maior

Ação

2º
3º ciclo
Secundário
ciclo
Pré 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º
1º ciclo

Onde Vivemos... segundo Ruy Belo?
Hora do Conto e Atelier Musical
Jogo Gigante “À descoberta de Rio Maior”
Visita guiada Fundação António Quadros
Detetives na Cidade
Descobre Rio Maior
Jogos de Sal
À procura do ouro branco
As Salinas de A a Z
Experiências Salgadas
Investigadores nas Salinas
Peals Salinas afora
Oficina de Azulejaria
Visita guiada à Casa Senhorial
Poesia no Museu
Ruy Belo e os Romanos
Visita guiada à Villa Romana
Ser Arqueólogo
Conhecer S. João da Ribeira

Turismo

Conhecer Azambujeira

Ambiente e
consumo
sustentável

Conhecer Vila da Marmeleira
Concurso Separa e Ganha no Amarelo

Ambiente

Concurso Separa e Ganha no Azul
Concurso Separa e Ganha no Verde
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Área de
Intervenção

Serviço/ Entidade

Cidadania e Participação

Prom. Sucesso Escolar
Canil Municipal
CPCJ

Ação

Pré

1º ciclo
1º 2º 3º

2º ciclo
4º

5º

6º

3º ciclo
7º

8º

Secundário
9º 10º 11º

12º

Projeto Saber Crescer
Visita Canil: "Identificação: Orgulhosamente Cão”
“Os Nossos Direitos”
“Eu não maltrato. Eu abraço!”

Int. Precoce de Santarém/
Rio Maior
A Estrelinha Mágica
Juntos na Prevenção da violência contra crianças

APAV

Bullying e Ciberbullying
Violência Doméstica e no namoro

Prom. Sucesso Escolar

Docentes e
Não docentes
Docentes e
Não docentes

+ liberdade/ – dependênci@s

Saúde
e
Bem
Estar

Heróis da Fruta
Lanche Nutritivo

Serviço de Nutrição

A Brigada dos Saudáveis

Outros Eventos
E
Atividades

Recursos
Pedagógicos

Eu participo na Alimentação Escolar. E tu?
Maleta: Salinas de Rio Maior

Recursos Pedagógicos

Maleta: Paleolítico
Maleta: Idade dos Metais
Dia Mundial da Alimentação – 16 outubro

Serviço de Nutrição

Regime Escolar
Mãe, Pai, vamos almoçar juntos?
Dia Mundial do Leite – 29 setembro

Cultura

Palhaçarte/ Comemorações do Dia Mundial da Criança
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Proteção Civil
Prom. Sucesso Escolar
Juventude

Semana da Proteção Civil
Maior Mérito
Semana da Juventude

Outros Eventos
E
Atividades

Orçamento Participativo Jovem - OPJ
Disponibilização de recursos didático-pedagógicos
Sessões de sensibilização/ aulas por videoconferência

Águas do Tejo Atlântico

Ação formação curta duração sobre Água

Docentes e Não Docentes

Visita Fábrica da Água de Rio Maior
Visita ao Novo CEA: Fábrica da Água, uma nova geração de
recursos
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Expressões Artísticas
“Acesso à cultura
A Cidade Educadora promoverá o direito à cultura e a participação de todas as pessoas, sobretudo
dos grupos em situação de maior vulnerabilidade, na vida cultural da cidade como forma de inclusão,
promovendo o sentimento de pertença e de boa coexistência.”
Princípio 4, Carta das Cidades Educadoras.
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Natal Rio Maior 2022

Ação

Natal Rio Maior 2022: “Laços”

Público-alvo
Pré-escolar
Calendarização
25 novembro a 06 de janeiro
Duração
25 novembro a 06 de janeiro
Preço
Local
Comércio local
Lotação

Gratuito
n.a.

Resumo
Natal é tempo de desatarmos nós e de reforçarmos os laços
que nos unem.
Propomos juntarem-se a nós e a desafiarem as famílias dos(as)
nossos(as) petizes a colorirem e enfeitarem o desenho (livre)
de um laço para ajudarmos a enfeitar as lojas do nosso
comércio local da cidade.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Ação

Dora Crespo
243 999 350
eventos@cm-riomaior.pt

Natal Rio Maior 2022: “Laços”

Público-alvo
1º Ciclo do EB
Calendarização
25 novembro a 06 de janeiro
Duração
25 novembro a 06 de janeiro
Preço
Local
Comércio local
Lotação

Gratuito
n.a.

Resumo
Porque quando pensamos em Natal recordamos a ternura dos
laços que nos juntam e reforçamos as laçadas que nos ligam.
Propomos a cada turma/grupo a construção de um “Laço”,
com 80 centímetros de diâmetro e com recurso a materiais
reaproveitados que sejam resistentes às intempéries para
pendurarmos nas ruas da nossa cidade e enlaçarmos, ainda
mais, Rio Maior.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243 999 350
eventos@cm-riomaior.pt
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Carnaval Escolar
Ação
Público-alvo
Calendarização
A definir
Duração
Rio Maior
Local

Carnaval Escolar
Pré-escolar e 1º Ciclo do EB
17 de fevereiro 2023

Preço
Lotação

Gratuito
n.a.

Resumo
O Município de Rio Maior organiza uma vez mais o Carnaval
Escolar como forma de valorização das tradições e
promoção da interação entre as escolas e a comunidade.
Enquanto Cidade Educadora, Rio Maior promove a educação
na/para a diversidade acolhendo iniciativas que promovam a
cultura popular.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243 999 350
eventos@cm-riomaior.pt
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Cineteatro Municipal
Espetáculos de Teatro

Ação

Teatro: “Ariel” (Companhia Rituais del Arte)

Público-alvo
Calendarização
Duração
60 min
Local
Cineteatro

Pré-escolar e 1º Ciclo do EB
08 de novembro 2022
Preço
6,00€ (Mínimo 150 pagantes por sessão)
Lotação
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo
Ariel é uma pequena sereia que vive com o seu pai, o Rei
Tritão Dom Adolfo. O seu grande sonho é ser humana, ter
pés e poder dançar. Ariel faz anos e o seu pai dá uma
grande festa. Úrsula, o polvo, deixa escapar a inveja que
sente da princesa e da sua linda voz. Eis que acontece uma
uma violenta tempestade. Ariel e o seu amigo, o Bacalhau
Capitão Gomes de Sá, encontram um humano que
naufragou, que ficou cego e está preso pelo tubarão
martelo, o fiel amigo de Úrsula. Ariel quer ajudá-lo, mas
Observações: Mínimo 1 sessão com Úrsula exige a voz de Ariel em troca da liberdade do
150 pagantes. Caso não cumpra o humano. Ariel aceita. O príncipe, ainda cego, apaixona-se
mínimo de pagantes, não se poderá pela voz de Ariel… Eis que começa uma panóplia de
realizar o espetáculo.
aventuras e desventuras. Venham daí, mergulhar connosco
nos mares das Bermudas!

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt
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Ação

Teatro: “Alice no País das Maravilhas” (Companhia ADN de Palco)

Público-alvo
Pré-escolar e 1º Ciclo do EB
Calendarização
01 de fevereiro 2023
Duração
65 min
Preço
Local
Cineteatro
Lotação

5,00€ (Mínimo 100 pagantes por sessão)
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo
Alice é uma adolescente curiosa e inconformada com as regras
e costumes do seu mundo. Do seu ponto de vista, tudo seria
diferente. Ao avistar, novamente, um Coelho Branco, que surge
apressado, Alice decide segui-lo. A curiosidade da jovem Alice
faz com que atravesse um espelho mágico que a transporta
novamente para o mundo onde nada é impossível: O País das
Maravilhas. Encontra o Gato de Cheshire, a Rainha Branca, o
Chapeleiro Louco, a lebre de Março, a Lagarta Absolem, entre
outras personagens. No seu regresso Alice tem uma nova
Observações: Mínimo 1 sessão missão: impedir o plano da tirana Rainha de Copas. Encontra-se
com 100 pagantes. Caso não cumpra uma janela aberta para uma viagem com várias aventuras, na
o mínimo de pagantes, não se
tentativa de entender quem é, como restituir a paz no País das
poderá realizar o espetáculo.
Maravilhas e como voltar para o seu mundo real.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt

Ação

Teatro: “O Principezinho” (Companhia ADN de Palco)

Público-alvo
Calendarização
Duração
60 min
Local
Cineteatro

Pré-escolar e 1º Ciclo do EB
10 de maio 2023
Preço
5,00€ (Mínimo 100 pagantes por sessão)
Lotação
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo
Esta é a história de um piloto que sofre uma avaria no
motor do seu avião e é obrigado a fazer uma aterragem
forçada no meio do deserto do Saara. É nesse cenário que
surge, inesperadamente, um menino à procura de alguém
que lhe desenhe uma ovelha. Através de um discurso
simples, o pequeno príncipe, vai transmitindo lições
perdidas há muito tempo pelo piloto e, aos poucos, revela a
Observações: Mínimo 1 sessão com 100 sua fantástica história. Uma história intemporal destinada a
pagantes. Caso não cumpra o mínimo de todas as crianças: as que ainda o são, as que um dia já o
pagantes, não se poderá realizar o foram e as que nunca deixarão de o ser.
espetáculo.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt
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Ação

Teatro: “Era uma vez” (Mariana Portugal Dias)

Público-alvo
Calendarização
Duração
50 min
Local
Cineteatro

1º Ciclo do EB
28 de fevereiro 2023
Preço
5,00€ (Mínimo 200 pagantes por sessão)
Lotação
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo
"Espetáculo de teatro/Comédia física apresentado como se
fosse cinema mudo, com acompanhamento de piano ao
vivo.Resultante da improvisação sobre encontros aleatórios
entre personagens e situações de contos de fadas, Cinema
Mudo e Commedia dell Arte, dando origem a uma estrutura
que é apresentada sob a forma de teatro e cinema mudo
simultaneamente. Serão incluídas personagens de cada um
Observações: Mínimo 1 sessão com 200 dos três universos como as princesas, lobo mau, bruxa,
pagantes. Caso não cumpra o mínimo de referências a filmes e situações em Chaplin, Buster Keaton,
pagantes, não se poderá realizar o Irmãos Marx, Mr. Bean, entre outros, personagens da
espetáculo.
Commedia Del’ Arte. Nas suas várias finalidades é nos
trazido o fio condutor do espetáculo que atravessa os
universos propostos, como se de uma só estória se tratasse.

Informações
Responsável
Contactos

Ação

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt

Teatro: “A Gata Borralheira” (Companhia ADN de Palco)

Público-alvo
1º Ciclo do EB
Calendarização
07 de março 2023
Duração
30 min
Preço
Local
Cineteatro
Lotação

4,00€ (Mínimo 100 pagantes por sessão)
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo
A história da Cinde... Gata Borra... chamem-lhe o que gostarem
mais! É um dos mais populares contos de fadas de sempre:
nesta história de amor à primeira vista, onde são também
abordados temas complexos como a negligência e o abuso
familiar, não quisemos deixar de fora o humor e mostrar que
apesar de todos os obstáculos, a Gata Borralheira continua a
sonhar e acaba mesmo por encontrar a felicidade.
Numa ilustração ao poder do amor e da esperança, esta história
Observações: Mínimo 1 sessão ensina-nos que a vida pode mudar de um momento para o
com 100 pagantes. Caso não cumpra
outro, como por magia!
o mínimo de pagantes, não se
poderá realizar o espetáculo.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt
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Ação

Teatro: “A Poesia não é tão rara como parece” (Companhia Teatro

Educa)
Público-alvo
2º ; 3º ciclo e Secundário
Calendarização
15 de novembro 2022
Duração
60/70 min
Preço
Local
Cineteatro
Lotação

5,00€ (Mínimo 120 pagantes)
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo

Observações: Mínimo 1 sessão com 120
pagantes. Caso não cumpra o mínimo de
pagantes, não se poderá realizar o espetáculo.

“A Poesia Não É Tão Rara Como Parece…”, trata-se de
um divertido espetáculo teatral poético, que retrata de
uma forma cómica, a história de um velho e o seu
mordomo, que recordam uma história de um amor não
correspondido. Pelo meio, é possível a interação direta
com os alunos e professores, através da participação
no espetáculo por parte dos alunos… Acima de tudo,
este espetáculo pretende mostrar que, em várias
situações da vida, “A Poesia Não É Tão Rara Como
Parece…”.

Informações
Responsável
Contactos

Ação

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt

Teatro: “O Príncipe Nabo” (Companhia Teatro Educa)

Público-alvo
5º Ano do 2º Ciclo do EB
Calendarização
12 de maio 2023
Duração
60 min
Preço
Local
Cineteatro
Lotação

5,00€ (Mínimo 120 pagantes por sessão)
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo
Este espetáculo de teatro é uma adaptação livre, cujo objetivo é
a aprendizagem “daquilo que realmente conta na vida”, sendo
que para tal, a encenação utilizará três tipos de cómico,
nomeadamente o de linguagem, o de situação e o de carácter.
Aspetos como o recurso a expressões de tonalidade francesa, os
nomes dos pretendentes da Princesa pretendida e as sucessivas
situações de pedido e de recusa da sua mão ou, ainda, a
Observações: Mínimo 1 sessão presença de Bobo, cuja atuação encerra a peça, contribuem
com 120 pagantes. Caso não cumpra para a construção humorística que caracteriza esta encenação.
o mínimo de pagantes, não se
poderá realizar o espetáculo.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt
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Ação

Teatro: “Matematicomania 2 – A Origem” (Companhia Teatro Educa)

Público-alvo
2º Ciclo do EB
Calendarização
18 de janeiro 2023
Duração
55/60 min
Preço
Local
Cineteatro
Lotação

5,00€ (Mínimo 120 pagantes por sessão)
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo
A nossa história começa com pequeno Ceia, cujas notas a
matemática não foram as melhores e, como consequência, foi
passar as férias da Páscoa com o avô (grande matemático) à
aldeia. Numa limpeza ao jardim da casa do avô, descobre um
anel que, ao colocar no dedo, o transporta para várias
realidades paralelas que necessitam ajuda para a resolução de
vários problemas matemáticos. Esse Anel mágico que o avô
Observações: Mínimo 1 sessão com julgava perdido para sempre, ganha vida de 2 em 2 gerações...
120 pagantes. Caso não cumpra o São abordadas matérias tais como: áreas e superfícies,
mínimo de pagantes, não se poderá interpretação de problemas variados, problemas com frações,
realizar o espetáculo.
sempre com muita diversão e musicalidade.

Informações
Responsável
Contactos

Ação

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt

Teatro: “Antes de Começar” (Companhia Caixa de Palco)

Público-alvo
7º Ano do 3º Ciclo do EB
Calendarização
09 de março 2023
Duração
45 min
Preço
Local
Cineteatro
Lotação

3,50€ (Mínimo 150 pagantes por sessão)
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo
Chiiiuuu! Silêncio! Vamos deixar o coração falar! “Antes de
Começar” conta a história de dois bonecos que ganham vida
quando os humanos não estão por perto. Eles descobrem que
sentem, pensam e mexem-se como as pessoas e as dúvidas
começam a surgir nas suas mentes acordadas. Numa troca de
experiências e conhecimentos, numa conversa dançada sobre o
amor, sobre o coração, sobre o ser e o querer, eles descobrem
Observações: Mínimo 1 sessão que o coração sabe sempre o que quer. Porque é assim, é
com 150 pagantes. Caso não cumpra
exatamente assim que bate o coração!
o mínimo de pagantes, não se
poderá realizar o espetáculo.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt
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Ação

Teatro: “A Farsa da Inês Pereira” (Companhia da Esquina)

Público-alvo
Calendarização
Duração
60 min
Local
Cineteatro

9º Ano do 3º Ciclo
19 de janeiro 2023
Preço
Lotação

7,00€ (Mínimo 200 pagantes por sessão)
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo
Um dia alguém acusou Gil Vicente de plágio e falta de
talento. “Dêem-me um mote!” disparou Mestre Gil Vicente
aos provocadores. “Mais quero um asno que me carregue
do que cavalo que me derrube”. Assim surgiu pela pena
mestral “A Farsa de Inês Pereira”. Numa sociedade sedenta
de riquezas vindas das áfricas e das índias, Inês destoa
querendo casar por amor com alguém que lhe dê boa vida e
que saiba cantar e tocar. Gil Vicente mais uma vez aponta
aos costumes da época ironizando e tornando sarcástico o
Observações: Mínimo 1 sessão com
200 pagantes. Caso não cumpra o amor, os juízos humanos, as falsas morais e os amigos do
mínimo de pagantes, não se poderá alheio que espreitam uma oportunidade de encher um
realizar o espetáculo.
pouco mais os bolsos à custa dos tolos. Depois de “Auto da
Índia” e “Auto da Barca do Inferno”, “A Farsa de Inês
Pereira” vem, assim, fechar a trilogia Vicentina a que a
Companhia da Esquina se propôs. Apoiada na dramaturgia
original mas optando sempre por uma linguagem cénica
contemporânea.
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Informações
Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt

19

Programa Pedagógico 2022/2023
Ação

Teatro: “O Cavaleiro” (Companhia de Teatro Educa)
9º Ano do 3º Ciclo do EB
25 de janeiro 2023

Público-alvo
Calendarização
Duração
60 min
Local
Cineteatro

Preço
Lotação

5,00€ (Mínimo 120 pagantes)
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo
Numa noite de Natal, o Cavaleiro, dinamarquês reunido com
toda a sua família, anunciou que tinha decidido partir em
peregrinação até Jerusalém, na Terra Santa. A longa viagem, que
começaria na primavera, não permitiria ao Cavaleiro passar o
Natal seguinte em casa. No regresso de uma longa peregrinação
à Palestina, o Cavaleiro tem apenas um desejo: voltar a casa a
tempo de celebrar o Natal com a sua família. São muitas as
Observações: Mínimo 1 sessão dificuldades com que se depara, mas uma força inabalável
com 120 pagantes. Caso não cumpra parece ajudá-lo a passar essa noite tão especial com aqueles que
o mínimo de pagantes, não se
mais ama…
poderá realizar o espetáculo.

Informações
Responsável
Contactos

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt

Telefone(s)
E-mail

Ação

Teatro: “Auto da Barca do Inferno” (Companhia Contrapalco)

Público-alvo
Calendarização
Duração
60 min
Local
Cineteatro

9º Ano do 3º Ciclo do EB
09 de fevereiro 2023
Preço
5,00€ (Mínimo 120 pagantes)
Lotação
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo

Observações: Mínimo 1 sessão
com 120 pagantes. Caso não cumpra
o mínimo de pagantes, não se
poderá realizar o espetáculo.

Numa época em que a arte literária se começava a apurar Gil
Vicente era uma voz única e sonora quanto baste na corte
portuguesa. As suas peças de teatro são um quadro apurado de
um outro Portugal, em que as personagens - tipo conseguiam
concentrar em si todos os defeitos e todas as qualidades das
várias classes sociais. Na travessia de barca que sucede o último
fôlego, um Anjo e um Diabo preparam o julgamento e é nestas
argumentações, por vezes ridículas, por vezes sérias demais, que
descobrimos os destinos dos personagens. Cinco séculos depois
da sua primeira apresentação pública, o Auto da Barca do
Inferno continua a cumprir o seu objetivo de moralizar, de
ensinar e de, porque afinal de contas Portugal continua o
mesmo, satirizar a realidade.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt

20

Programa Pedagógico 2022/2023
Ação

Teatro: “Auto do Cubo (Matemática)” (Companhia Teatro Educa)

Público-alvo
Calendarização
Duração
60 min
Local
Cineteatro

3º Ciclo do EB
17 de novembro 2022
Preço
Lotação

5,00€ (Mínimo 120 pagantes)
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo

Observações: Mínimo 1 sessão
com 120 pagantes. Caso não cumpra
o mínimo de pagantes, não se
poderá realizar o espetáculo.

Em o "Auto do Cubo", um cozinheiro, um futebolista e um
bailarino são teletransportados, inesperadamente, para um
CUBO gigante. Sem janelas ou portas, a única forma de voltarem
à vida normal, é resolverem os enigmas matemáticos lançados
pelo próprio CUBO. Uma aventura nem sempre fácil e recheada
de peripécias hilariantes, onde três desconhecidos vão ter de
conviver com gostos e estilos bem diferentes. Embora sozinhos,
as três personagens serão ajudadas pelos espetadores corajosos
que ousem entrar nesta realidade paralela. O que parecia ser
obra do acaso esconde uma verdade que os une. Será que
conseguirão sair do CUBO?

Informações
Responsável
Contactos

Ação

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt

Teatro: “Bullying, uma História de Hoje” (Companhia Contra Palco)

Público-alvo
3º Ciclo do EB e Secundário
Calendarização
27 de outubro 2022
Duração
60 min
Preço
Local
Cineteatro Lotação

5,00€ (mínimo 120 pagantes por sessão)
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo

Observações: Mínimo 1 sessão
com 120 pagantes. Caso não
cumpra o mínimo de pagantes,
não se poderá realizar o
espetáculo.

Esta é a historia de Pedro. Uma historia como tantas outras
espalhadas pelo país e pelo Mundo. Uma história de alguém que se
esconde para não ser maltratado. Que baixa a cabeça para não ser
notado. Que não fala para não ser humilhado. Razões para isso?
Nenhumas. Humilhação gratuita feita normalmente por um grupo
anónimo que se quer evidenciar perante os outros. Rodrigo é o nome
do líder do grupo desta história, um adolescente sem
arrependimentos, sem moral, que vive para mostrar uma força que
não tem. Mas haverá́ saída? Será a violência um esconderijo para algo
que quer esconder? Um desfecho imprevisível para Pedro e para
Rodrigo, que certamente mudará da vida de ambos.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt
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Ação

Teatro: “Quem é esta gente nos Painéis de S. Vicente” (Companhia

Foco Lunar)
Público-alvo
3º Ciclo do EB e Secundário
Calendarização
11 de maio 2023
Duração
50 min
Preço
Local
Cineteatro Lotação

7,00€ (mínimo 220 pagantes por sessão)
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo
Espetáculo muito dinâmico, original e multidisciplinar, com forte
componente vídeomapping que nos trará a presença (virtual) de 18
atores e figurantes e apenas 1 ator estará realmente em palco.
Uma peça de teatro que desperta a curiosidade e a imaginação de
quem observa a pintura, e sensibiliza o público para a arte, para a
pintura e para a sua importância na sociedade portuguesa do sec. XV.

Observações: Mínimo 1 sessão
com 220 pagantes. Caso não
cumpra o mínimo de pagantes,
não se poderá realizar o
espetáculo.

Quem é essa gente nos painéis de São Vicente levará o espectador
numa divertida viagem ao quotidiano do sec. XV, a época do
Renascimento, às suas pessoas e vestes e claro, ao mundo as tintas e
dos pigmentos. Mas afinal quem é esta gente?? Quem são e o que
nos querem dizer?

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt

Ação
Público-alvo
Calendarização
Duração
70 min
Local
Cineteatro

Teatro: “Na Língua de Camões” (Companhia Teatro a Solta)
3º Ciclo e Secundário
18 de maio 2023
Preço
4,00€ (Mínimo 100 pagantes)
Lotação
243 (incluindo professores e assistentes)
Resumo

Provavelmente a obra mais conhecida de Camões, o poema
épico “Lusíadas” é considerado a epopeia portuguesa por
excelência. Os dez cantos que o compõem descrevem a viagem
de Vasco da Gama na descoberta do caminho marítimo para a
Índia,
durante
a
qual
se
vão
descrevendo
outros episódios da História de Portugal. Claro que não
Observações: Mínimo 1 sessão com podíamos contar esta história sem lhe dar o nosso "toque
100 pagantes. Caso não cumpra o especial"... por isso temos a certeza que se vão divertir MUITO
mínimo de pagantes, não se poderá
realizar o espetáculo.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt
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Ação
Público-alvo
Calendarização
Duração
60 min
Local
Cineteatro

Teatro: “Episódios da Vida Romântica” (Companhia Há Cultura)
Secundário
02 de fevereiro 2023
Preço
8,00€ (Mínimo 200 pagantes por sessão)
Lotação
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo

Observações:
Mínimo
1
sessão com 200 pagantes.
Caso não cumpra o mínimo
de pagantes, não se poderá
realizar o espetáculo.

Os Episódios da Vida Romântica que deram conteúdo e intriga a Os
Maias são o fio condutor deste espetáculo sobre a sociedade,
preconceituosa e boémia, de Eça de Queirós (1845-1900). Toda a
Ação gira em torno de uma personagem (Carlos Maia) e do contexto
social de uma época (meados do séc. XIX). Ao longo da peça, vamos
observando a interação de Carlos Maia com uma série de diferentes
personagens que, para além do seu papel no enredo, surgem como
representantes típicos dos diferentes níveis de uma sociedade
(retratada de uma forma irónica) que se autoproclama cosmopolita
e evoluída

Informações
Responsável
Contactos

Ação

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt

Teatro: “Na Companhia de Saramago” (Companhia Caixa de Palco)

Público-alvo
Secundário
Calendarização
09 de março 2023 (manhã)
Duração
45 min
Preço
Local
Cineteatro Lotação

3,50€ (mínimo 150 pagantes por sessão)
243 (incluindo professores e assistentes)

Resumo
"Escrever um diário é como olhar-se num espelho de confiança,
adestrado a transformar em beleza a simples boa aparência ou, no
pior dos casos, a tornar suportável a máxima fealdade. Ninguém
escreve um diário para dizer quem é. Um diário é um romance com
uma só personagem."

Observações: Mínimo 1 sessão
com 150 pagantes. Caso não
cumpra o mínimo de pagantes,
não se poderá realizar o
espetáculo.

Esta peça apresenta-se como um diário da vida e obras de José
Saramago. Passando por obras como "Memorial do Convento" e "O
ano da morte de Ricardo Reis", "Ensaio sobre a cegueira", entre
outras, este espetáculo prima pelo estímulo à leitura e
acompanhamento literário de um dos escritores nacionais mais
conceituado, bem como caminhar pela vida, pensamento e
personalidade de um autor que nos deixa com um espólio inigualável.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Dora Crespo
243999350
eventos@cm-riomaior.pt
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Centro de Artes e Ofícios António Feliciano Júnior
Atelier de Artes Plásticas
Ação

Onde vivemos… segundo Ruy Belo?

Público-alvo
1º Ciclo do EB
Calendarização
Anual - 4ªs feiras das 10.00h às 12.00h
Duração
2H
Preço
Local
Centro de Artes e Ofícios António
Lotação
Feliciano Júnior

Gratuito
1 turma

Resumo
Neste ateliê a turma será dividida em 2 grupos onde cada um
deles realizará uma atividade de expressão plástica. Os/as
alunos(as) serão levados a aprofundar os seus conhecimentos
sobre os diferentes tipos de habitats e as características de cada
um deles, baseado na obra do poeta Ruy Belo.
Pretende-se, também, desenvolver a capacidade criativa e
motricidade fina, assim como, o trabalho em grupo e espirito de
equipa.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Fátima Batista/ Ema Oliveira
934647945 / 967758026
fatima.batista@cm-riomaior.pt / ema.oliveira@cm-riomaior.pt
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Livro e Leitura
“Acesso à informação
O município deve garantir uma informação suficiente e compreensível, bem como incentivar os seus
habitantes a procurar informar-se.”
Princípio 7, Carta das Cidades Educadoras.
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Biblioteca Municipal Laureano Santos
Atividades de promoção do Livro e da Leitura
Ação

Hora do Conto + Atelier Musical:
“Contando e Cantando Ruy Belo”

Público-alvo
Pré-escolar e 1º Ciclo do EB
Calendarização
Ano letivo
Horário: 10h30m
Duração
45 a 60 Minutos
Preço
Gratuito
Local
Biblioteca Municipal Laureano Santos
Lotação
1 grupo/turma

Resumo
A Hora do Conto é uma atividade de animação que tem como
principal objetivo promover o livro e a leitura, cumprindo
simultaneamente, uma das missões das Bibliotecas Públicas: "criar e
fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira
infância". Atelier Musical - Acompanhamento musical/sonografia
instrumental durante o conto, caso este proporcione e possibilite
essa inserção. No final da história, daremos início a um atelier musical
com
várias
configurações
possíveis
em
termos
de
instrumentos/conteúdos multimédia utilizados, usando como
temática a obra de Ruy Belo.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Ação

Isabel Casal / Paulo Montez
243 999 310
isabel.casal@cm-riomaior.pt /paulo.montez@cm-riomaior.pt

Jogo Gigante: “À descoberta de Rio Maior”

Público-alvo
1º; 2º e 3º Ciclos
Calendarização
Ano letivo
Horário: 10h30m
Duração
45 a 60 Minutos
Preço
Gratuito
Local
Biblioteca Municipal Laureano Santos
Lotação
1 turma

Resumo
O jogo pedagógico “À descoberta de Rio Maior” (constituído por um
tabuleiro com 6x4 metros (tela); dado gigante insuflável; regras) é
uma viagem sobre o património do nosso Concelho. O jogo pode ser
jogado por 2 a 4 jogadores individuais, ou por equipas, o ideal para
uma turma. O que é um Dólmen? Como é produzido o sal nas Salinas
de Rio Maior? A Feira Nacional da Cebola é uma feira onde… A igreja
de Nossa Senhora do Rosário na Freguesia de Azambujeira é…
Estes são alguns exemplos de perguntas que nos levam a conhecer e
descobrir melhor o Concelho onde vivemos.

Informações
Maria Sequeira e Dina Lopes

Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

243 999 310

maria.sequeira@cm-riomaior.pt/dina.lopes@cm-riomaior.pt
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Ação

Visita guiada Fundação António Quadros

Público-alvo

1º Ciclo (3º e 4º ano) do EB

Calendarização

2º e 3º período

Horário: 10h30m

Duração

1H

Preço

Gratuito

Local

Biblioteca Municipal Laureano
Santos - Fundação António Quadros

Lotação

1 turma

Resumo
“À descoberta da Fundação António Quadros”, visita
orientada ao património da Fundação António Quadro
seguida de jogo/Quiz “Está certo ou está errado?”.
Instalada no edifício da Biblioteca Municipal desde 2013 a
Fundação António Quadros tem como objetivo o estudo e a
divulgação do pensamento de António Quadros, Fernanda
de Castro, António Ferro e de outras personalidades de
mérito, bem como o estudo e prossecução de ações de
carácter cultural, artístico, científico, educativo e social com
enfoque em áreas como a Arte, Literatura, História,
Filosofia,Turismo.
O arquivo da Fundação reúne os acervos de António
Quadros e de seus pais. Esta coleção inclui manuscritos e
obras escritas também na casa de António Quadros em Vale
de Óbidos.

Informações
Responsável

Dina Lopes/ Mafalda Ferro
Telefone(s)

243999310

E-mail

dina.lopes@cm-riomaior.pt

Contactos
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Ação

Visita guiada Fundação António Quadros

Público-alvo

2º Ciclo

Calendarização

2º e 3º período

Horário: 10h30m

Duração

1H

Preço

Gratuito

Local

Biblioteca Municipal Laureano Santos Fundação António Quadros

Lotação

1 turma

Resumo
“À descoberta da Fundação António Quadros”, visita
orientada ao património da Fundação António Quadros
seguida de proposta de produção artística: desenho de capa
para obra infantil de Fernanda de Castro “Mariazinha em
África”.
Instalada no edifício da Biblioteca Municipal desde 2013 a
Fundação António Quadros tem como objetivo o estudo e a
divulgação do pensamento de António Quadros, Fernanda
de Castro, António Ferro e de outras personalidades de
mérito, bem como o estudo e prossecução de ações de
carácter cultural, artístico, científico, educativo e social com
enfoque em áreas como a Arte, Literatura, História,
Filosofia, Turismo. O arquivo da Fundação reúne os acervos
de António Quadros e de seus pais. Esta coleção inclui
manuscritos e obras escritas também na casa de António
Quadros em Vale de Óbidos.

Informações
Responsável

Dina Lopes/ Mafalda Ferro
Telefone(s)

243999310

E-mail

dina.lopes@cm-riomaior.pt

Contactos
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Ação

Visita guiada Fundação António Quadros

Público-alvo

3º Ciclo

Calendarização

2º e 3º período

Horário: 10h30m

Duração

1H

Preço

Gratuito

Local

Biblioteca Municipal Laureano Santos Fundação António Quadros

Lotação

1 turma

Resumo
“À descoberta da Fundação António Quadros”, visita
orientada ao património da Fundação António Quadros
seguida
de
jogo/Quiz
“Artistas
e
Autores”.
Instalada no edifício da Biblioteca Municipal desde 2013 a
Fundação António Quadros tem como objetivo o estudo e a
divulgação do pensamento de António Quadros, Fernanda
de Castro, António Ferro e de outras personalidades de
mérito, bem como o estudo e prossecução de ações de
carácter cultural, artístico, científico, educativo e social com
enfoque em áreas como a Arte, Literatura, História,
Filosofia,Turismo.
O arquivo da Fundação reúne os acervos de António
Quadros e de seus pais. Esta coleção inclui manuscritos e
obras escritas também na casa de António Quadros em Vale
de Óbidos.

Informações
Responsável

Dina Lopes/ Mafalda Ferro
Telefone(s)

243999310

E-mail

dina.lopes@cm-riomaior.pt

Contactos
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Ação

Visita guiada Fundação António Quadros

Público-alvo

Ensino Secundário (10º; 11º; 12º)

Calendarização

2º e 3º período

Horário: 10h.30m

Duração

1H

Preço

Gratuito

Local

Biblioteca Municipal Laureano Santos Fundação António Quadros

Lotação

1 turma

Resumo
À descoberta da Fundação António Quadros”, visita
orientada ao património da Fundação António Quadros
seguida
de
atividade
“Escreva
um
poema”.
Instalada no edifício da Biblioteca Municipal desde 2013 a
Fundação António Quadros tem como objetivo o estudo e a
divulgação do pensamento de António Quadros, Fernanda
de Castro, António Ferro e de outras personalidades de
mérito, bem como o estudo e prossecução de ações de
carácter cultural, artístico, científico, educativo e social com
enfoque em áreas como a Arte, Literatura, História,
Filosofia,Turismo.
O arquivo da Fundação reúne os acervos de António
Quadros e de seus pais. Esta coleção inclui manuscritos e
obras escritas também na casa de António Quadros em Vale
de Óbidos.

Informações
Responsável

Dina Lopes/ Mafalda Ferro
Telefone(s)

243999310

E-mail

dina.lopes@cm-riomaior.pt

Contactos
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Património Cultural e Local
“Identidade da cidade
A cidade tem de saber encontrar, preservar e apresentar a sua identidade própria, complexa e
mutável, bem como, valorizar o património material e imaterial e a memória histórica que lhe
confere singularidade… A valorização dos seus costumes e das suas origens deve ser compatível com
os direitos humanos.”
Princípio 10, Carta das Cidades Educadoras.
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Centro de Artes e Ofícios António Feliciano Júnior
Saídas de Campo
Ação

Detetives na cidade

Público-alvo
3º ao 6º ano de escolaridade
Calendarização
Ano letivo
Duração
1h30min
Preço
Local
Centro de Artes e Ofícios António
Lotação
Feliciano Júnior

Gratuito
1 turma

Resumo
Esta atividade consiste num percurso pela cidade de Rio Maior,
que leva os alunos a conhecer diversos locais e instituições e a
responder a algumas questões sobre os mesmos.
Com esta atividade os participantes vão conhecer parte do
património local e investigar sobre o passado do meio local,
sendo estas algumas das metas curriculares estabelecidas no
programa de Estudo do Meio.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Ação

Fátima Batista
934647945
fatima.batista@cm-riomaior.pt

Descobre Rio Maior

Público-alvo
3º Ciclo e Ensino Secundário
Calendarização
Ano letivo
Duração
2H
Preço
Local
Centro de Artes e Ofícios António
Lotação
Feliciano Júnior

Gratuito
1 turma

Resumo
Nesta atividade os participantes são levados a fazer um percurso
pela cidade de Rio Maior ao longo do qual vão conhecer parte
do seu património. Durante o percurso terão ainda que
responder a algumas questões e realizar alguns desafios
fotográficos.
Pretende-se que esta atividade contribua para que os
participantes fiquem a conhecer melhor o património existente
na cidade.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Fátima Batista
934647945
fatima.batista@cm-riomaior.pt
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Ecomuseu das Salinas
Jogos e Ateliês
Ação

Jogos de Sal

Público-alvo
Pré-escolar
Calendarização
Ano letivo
Duração
1h30min
Local
Ecomuseu Salinas

Preço
Lotação

Gratuito
1 grupo/turma

Resumo
Esta atividade resume-se a um conjunto de cinco jogos
relacionados com o sal e as Salinas: Bowling de sal; jogo do
salineiro; malhadas Salinas; jogo das garrafas de sal e jogo
das latas de sal.
Pretende-se assim que os participantes conheçam e
valorizem parte do património existente no concelho.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Ação

Fátima Batista
934 647 945
fatima.batista@cm-riomaior.pt

À procura do ouro branco

Público-alvo
1º e 2º anos do EB
Calendarização
Ano letivo
Duração
1h30min
Local
Ecomuseu Salinas

Preço
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Esta atividade resume-se a uma caça ao tesouro, em que os
participantes terão que executar diversas tarefas
relacionadas com as Salinas e o processo de produção de
sal, para irem recebendo pistas sobre o local onde se
encontra escondido o tesouro. É uma atividade destinada às
crianças do 1º e 2º ano de escolaridade que, em contacto
direto com o meio envolvente, terão a possibilidade de
investigar, questionar e experimentar e simultaneamente
conhecer e valorizar parte do património existente no
concelho.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Fátima Batista
934 647 945
fatima.batista@cm-riomaior.pt
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Ação

As Salinas de A a Z

Público-alvo
3º ano do EB
Calendarização
Ano letivo
Duração
1h30min
Local
Ecomuseu Salinas

Preço
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Nesta atividade os participantes são levados a decifrar
alguns enigmas e resolver alguns desafios para ficarem a
conhecer
melhor
o
Ecomuseu
Salinas.
É uma atividade destinada às crianças do 3º ano de
escolaridade que, em contacto direto com o meio
envolvente, terão a possibilidade de investigar, conhecer e
aprender a valorizar este património existente no concelho.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Ação

Fátima Batista
934 647 945
fatima.batista@cm-riomaior.pt

Experiências salgadas

Público-alvo
4º ano do EB
Calendarização
Ano letivo
Duração
1h45min
Local
Ecomuseu Salinas

Preço
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Nesta atividade vamos transformar o Ecomuseu Salinas num
laboratório ao ar livre, onde se procederá à realização de
experiências
utilizando
sal
e
água
salgada.
Ao longo da atividade as crianças farão o registo do que vão
observando e aprendendo com as experiências realizadas.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Fátima Batista
934 647 945
fatima.batista@cm-riomaior.pt
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Ação

Investigadores nas Salinas

Público-alvo
2º Ciclo
Calendarização
Ano letivo
Duração
1h30min
Local
Ecomuseu Salinas

Preço
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Nesta atividade as crianças serão investigadores e, ao
realizarem um percurso ao qual estão associadas algumas
questões, ficarão a conhecer melhor o Ecomuseu Salinas.
Serão abordados temas como o ciclo da água, conceito de
rocha, sal-gema entre outros, indo ao encontro das metas
curriculares estipuladas para a disciplina de Ciências
Naturais destes níveis de ensino.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Ação

Fátima Batista
934 647 945
fatima.batista@cm-riomaior.pt

Pelas Salinas afora

Público-alvo
3º Ciclo e Ensino Secundário
Calendarização
Ano letivo
Duração
1h30min
Preço
Local
Ecomuseu Salinas
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Nesta atividade os participantes vão fazer um percurso pelas
Salinas ao longo do qual terão que responder a algumas
questões
e
realizar
alguns
desafios.
Pretende-se que esta atividade contribua para que os
participantes fiquem a conhecer melhor este património
existente no concelho.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Fátima Batista
934 647 945
fatima.batista@cm-riomaior.pt
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Casa Senhorial D’El Rei D. Miguel
Ateliê
Ação

Oficina de Azulejaria

Público-alvo
1º e 2º Ciclos
Calendarização
Ano letivo
Duração
1H
Local
Casa Senhorial d’El Rei D. Miguel

Preço
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Atividade prática com crianças do pré-escolar e 1º ciclo,
relacionada com o espólio azulejar do concelho de Rio Maior.
Pintura de azulejo: Pintura com têmpera sobre chacota, com
oferta de 4 tipologias de diferentes técnicas de desenho, a
escolher pelos alunos. No final da atividade, os alunos levam
consigo a peça que realizaram durante a atividade.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Margarida Filipe da Silva; José de Lourenço
912007396
margarida.silva@cm-riomaior.pt; jose.lourenco@cm-riomaior.pt

Visita guiada
Ação

Visita guiada à Casa Senhorial d’El Rei D. Miguel

Público-alvo
1º; 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário
Calendarização
Ano letivo
Duração
1H
Preço
Local
Casa Senhorial d’El Rei D. Miguel
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Visita guiada ao Núcleo Museológico Casa Senhorial del Rei D.
Miguel. Explicação dos vários núcleos museológicos: Espólio da
Villa Romana, espólio das Salinas, espólio da própria casa,
espólio de paleontologia e geologia.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Carlos Pereira; José de Lourenço
243999320
jose.lourenco@cm-riomaior.pt
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Ação

Poesia no Museu

Público-alvo
2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário
Calendarização
Ano letivo
Duração
1H
Local
Casa Senhorial d’El Rei D. Miguel

Preço
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Peddy Paper dentro do museu: No meio do espólio da Casa,
estão espalhados fragmentos de um poema de Ruy Belo, que os
alunos terão de encontrar enquanto visitam a Casa, até montar o
poema completo.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Carlos Pereira; Margarida Filipe da Silva
912007396
margarida.silva@cm-riomaior.pt

Villa Romana
Jogos
Ação

Ruy Belo e os Romanos

Público-alvo
1º e 2º Ciclos
Calendarização
Ano letivo
Duração
1H
Local
Núcleo Museológico Villa Romana RM

Preço
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Puzzle com a imagem da deusa Vénus onde o poema
‘Declaração de amor a uma Romana do Século Segundo’ de
Ruy Belo, seja desconstruído pelas várias peças do puzzle, de
modo aos alunos fazerem o puzzle 2D, e reconstruirem a
imagem.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Carlos Pereira; Raquel Reis; Ana Paula Cardoso
933543081
villaromana@cm-riomaior.pt
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Visita guiada

Ação

Visita guiada à Villa Romana

Público-alvo
1º; 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário
Calendarização
Ano letivo
Duração
45 minutos
Preço
Local
Núcleo Museológico Villa Romana RM
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Visita guiada ao Núcleo Museológico Villa Romana de Rio
Maior, com explicação da história do espaço arqueológico,
contexto histórico e artístico. Visualização de espólio original
e explicação do mesmo.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Ação

Carlos Pereira; Raquel Reis; Ana Paula Cardoso
933543081
villaromana@cm-riomaior.pt

Ser Arqueólogo

Público-alvo
1º; 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário
Calendarização
Ano letivo
Duração
45 minutos
Preço
Local
Núcleo Museológico Villa Romana RM
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Visita guiada ao Núcleo Museológico Villa Romana de Rio
Maior, com explicação da história do espaço arqueológico,
contexto histórico e artístico. Visualização de espólio original
e explicação do mesmo.
Experimentação do trabalho de Arqueologia em caixas de
areia com diferentes contextos funcionais.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Carlos Pereira; Raquel Reis; Ana Paula Cardoso
933543081
villaromana@cm-riomaior.pt
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Serviço de Promoção de Desenvolvimento Turístico
Visitas Guiadas e Roteiros

Ação

Conhecer S. João da Ribeira

Público-alvo

Comunidade escolar

Calendarização

Ano letivo

Duração

2H

Preço

Local

S. João da Ribeira

Lotação

Preço (referente à entrada no Museu Rural e
Etnográfico de S. João da Ribeira):
- 1 euro/criança
- 2 euros/adulto
- Gratuita para as crianças que frequentam o CE
Poeta Ruy Belo.
1 turma

Resumo
Visita guiada a :
- Igreja de S. João Baptista / Torre Mourisca
- Museu Rural e Etnográfico de S. João da Ribeira
Estas visitas são realizadas de acordo com o Património/ temas
que os professores queiram ver abordados.
Aconselham-se os participantes a usar roupa e calçado
confortáveis.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Fátima Batista
934 647 945
fatima.batista@cm-riomaior.pt
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Ação

Conhecer Azambujeira

Público-alvo
Calendarização
Duração
2H
Local
Azambujeira

Comunidade escolar
Ano letivo
Preço
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Visita guiada a :
- Igreja de Nossa Senhora do Rosário/Pelourinho;
- Museu Manuel Nobre;
- Parque de merendas.
Estas visitas são realizadas de acordo com o Património/
temas que os professores queiram ver abordados.
Aconselham-se os participantes a usar roupa e calçado
confortáveis.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Ação

Fátima Batista
934 647 945
fatima.batista@cm-riomaior.pt

Conhecer Vila da Marmeleira

Público-alvo
Comunidade escolar
Calendarização
Ano letivo
Duração
2H
Local
Vila da Marmeleira

Preço
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Visita guiada a :
- Igreja Paroquial de S. Francisco de Assis;
- Miradouro/ Parque de Merendas;
- Biblioteca Ephemera;
- Piscinas da Vila da Marmeleira.
Estas visitas são realizadas de acordo com o Património/
temas que os professores queiram ver abordados.
Aconselham-se os participantes a usar roupa e calçado
confortáveis

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Fátima Batista
934 647 945
fatima.batista@cm-riomaior.pt
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Ambiente e consumo sustentável
“Sustentabilidade
A cidade organizar-se-á tendo em conta a dependência entre a vida humana e os limites físicos do
planeta. Promover-se-á ativamente a participação e corresponsabilidade de todos os seus habitantes
na adoção de estilos de vida e de consumo justos, resilientes e sustentáveis, sob os princípios de
suficiência, distribuição e justiça.”
Princípio 13, Carta das Cidades Educadoras
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Serviço de Higiene Urbana e Ambiente – Valorsul
Concursos
Ação

Concurso Separa e Ganha no Amarelo

Público-alvo
Comunidade escolar
Calendarização
Ano letivo
Duração
outubro a maio
Preço
Local
Estabelecimentos de ensino
Lotação

Gratuito
n.a.

Resumo

Observações: Regulamento próprio

Sensibilizar a comunidade para a importância da separação dos
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é a finalidade deste concurso
interescolar concelhio. Os objetivos são: aumentar as
quantidades de plástico e metal separadas para reciclar;
sensibilizar a comunidade escolar e comunidade envolvente
para a correta utilização do Ecoponto Amarelo. Cada escola terá
que separar a maior quantidade de embalagens recicláveis, que
serão depositadas em sacos próprios, posteriormente
recolhidos e contabilizados pelos serviços do município.

da responsabilidade da Valorsul

Informações
Responsável
Contactos

Ação

Vera Machado/ Flávia Clérigo
243 999 300
ambiente@cm-riomaior.pt/flavia.clerigo@cm-riomaior.pt

Telefone(s)
E-mail

Concurso Separa e Ganha no Azul

Público-alvo
Comunidade escolar
Calendarização
Ano letivo
Duração
outubro a maio
Preço
Local
Estabelecimentos de ensino
Lotação

Gratuito
n.a.

Resumo
A finalidade deste concurso interescolar concelhio é a
sensibilização da comunidade para a importância da separação
dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Os objetivos são:
aumentar as quantidades de papel e cartão separadas para
reciclar; sensibilizar a comunidade escolar e comunidade
envolvente para a correta utilização do Ecoponto Azul. Cada
escola terá que separar a maior quantidade de papel e cartão,
que serão depositadas nos ecopontos que servem os
estabelecimentos escolares, posteriormente recolhidos e
contabilizados.

Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Informações
Vera Machado/ Flávia Clérigo
243 999 300
ambiente@cm-riomaior.pt/ flavia.clerigo@cm-riomaior.pt
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Ação

Concurso Separa e Ganha no Verde

Público-alvo
Comunidade escolar
Calendarização
Ano letivo
Duração
outubro a maio
Preço
Local
Estabelecimentos de ensino
Lotação

Gratuito
n.a.

Resumo
A finalidade deste concurso interescolar concelhio é a
sensibilização da comunidade para a importância da separação
dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Os objetivos são:
aumentar as quantidades de vidro separado para reciclar;
sensibilizar a comunidade escolar e comunidade envolvente
para a correta utilização do Ecoponto Verde. Cada escola terá
que separar a maior quantidade de vidro, que será depositado
nos ecopontos que servem os estabelecimentos escolares,
posteriormente recolhidos e contabilizados.

Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Informações
Vera Machado/ Flávia Clérigo
243 999 300
ambiente@cm-riomaior.pt/ flavia.clerigo@cm-riomaior.pt
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Cidadania e Participação
“Educação para um cidadania democrática e global
A Cidade Educadora deve oferecer a toda a população formação em valores e práticas de cidadania
democrática que promovam o respeito, a tolerância, a participação, a responsabilidade, o interesse
pelo que é público e o comprometimento com o bem comum.”
Principio 20, da Carta das Cidades Educadoras
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Serviço de Inovação e Promoção do Sucesso Escolar
Ação

Projeto “Saber Crescer”

Público-alvo
4º ano do 1º Ciclo do EB
Calendarização
outubro a junho (previsivelmente)
Duração
12 sessões (previstas) (60 minutos cada)
Preço
Local
Estabelecimentos de ensino
Lotação

Gratuito
1 turma por sessão

Resumo
“Saber Crescer” é um projeto que visa a dinamização de atividades que
promovem o desenvolvimento de competências emocionais, pessoais e
sociais, com o objetivo de potenciar fatores protetores e de prevenir
fatores de risco em meio escolar. As competências que se pretendem
trabalhar são: autoconhecimento; autoestima; comunicação; interação
grupal/trabalho em equipa; identificação de sentimentos e regulação
emocional; frustração; amizade/ consolidação de laços afetivos; pressão
de pares/tomada de decisão; resolução de problemas intra e
interpessoais; comportamentos de risco/comportamentos saudáveis;
estereótipos (de género)/igualdade de género.

Informações
Flávia Clérigo

Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

243 999 300

flavia.clerigo@cm-riomaior.pt

Canil Municipal de Rio Maior
Visitas
Ação

Identificação? Orgulhosamente, CÃO

Público-alvo
Comunidade Escolar
Calendarização
Ano letivo
Duração
40 a 60 minutos
Local
Canil Municipal de Rio Maior

Preço
Lotação

Gratuito
1 turma/ grupo

Resumo
“Sou teu amigo sou!” Resolver os problemas de abandono e maus tratos
dos animais do Concelho, proporcionando uma rápida recuperação dos
canídeos recolhidos seguindo, posteriormente, para uma adoção
responsável é o objetivo do Canil Municipal de Rio Maior. Através de
visitas ao canil pretende-se consciencializar “pequenos e graúdos” que os
animais merecem o nosso respeito. Consciencializar para a importância de
adoções responsáveis e lembrar que os nossos companheiros de 4 patas
não são brinquedos que podemos descartar a “nosso belo prazer”. Porque
além de companhia são amigos fieis durante toda a sua vida.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Susana Sousa
243 999 300
canilmunicipal@cm-riomaior.pt
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Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)
Ação

“Os Nossos Direitos” - Comemoração do dia Internacional dos Direitos da Criança

Público-alvo
Pré-escolar e 1º Ciclo do EB
Calendarização
03/10/2022 e 21/11/2022
Duração
Meses de Outubro e Novembro
De 03 de outubro a 18 de novembro, na Biblioteca/Sala polivalente
Local
de cada estabelecimento de Ensino.
A 21 de novembro num espaço exterior, escolhido pelos
estabelecimentos de ensino

Preço

Gratuito

Lotação

n.a

Resumo
De 02 de outubro a 18 de novembro de 2022 as técnicas da CPCJ dinamizarão
em cada estabelecimento de ensino encontros/ plenários temáticos sobre Os
Direitos das Crianças.
Será a sensibilização e preparação para a escolha e execução do direito
selecionado por cada criança que deve ser colocado dentro de um balão.
Largada de Balões - a 21 de Novembro culmina esta ação com a largada de
balões ( um por criança), simultânea em todos os a estabelecimentos que
participarem na ação.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Ação
Público-alvo

CPCJ de Rio Maior
969728179
Cpcj.RioMaior@cnpdpcj.pt

“Eu não Maltrato. Eu Abraço!” – Mês Azul – Mês da Prevenção dos Maus Tratos
na Infância
Turmas de Educação Visual do Terceiro Ciclo do Concelho de Rio Maior; Turma de
Artes da Escola Secundária ( 10º,11º e 12º Ano de Escolaridade); Alunos da Escola
Profissional de Rio Maior

Calendarização De 03 a 30 de abril de 2023
Duração
Mês de Abril
Local
Estabelecimentos de ensino do concelho com 3º ciclo; Escola
Secundária Rio Maior; Escola Profissional de Rio Maior.

Preço
Lotação

Gratuito
n.a

Resumo
Ação com quatro momentos distintos: 1º- A partir de 03 de abril de
2023, visionamento na rede social Facebook, da História do Mês Azul,
(pág. da CPCJ); 2º- De 10 a 21 de abril construção a três dimensões do
Laço Azul (um por turma) e Faixa Temática (Turma de Artes); 3º- De
24 a 27 de abril entrega dos laços construídos à CPCJ de Rio Maior; 4ºA 28 de abril - Exposição Publica dos Laços e Faixa: “EU NÃO
MALTRATO. EU ABRAÇO! “ (cerca envolvente do Parque Infantil de
Rio Maior) com Pique nique partilhado, no Jardim Municipal.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

CPCJ de Rio Maior
969728179
Cpcj.RioMaior@cnpdpcj.pt
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Intervenção Precoce de Santarém/ Rio Maior
Ação

A Estrelinha Mágica

Público-alvo
Pré-escolar
Calendarização
Ano Letivo
Duração
60 minutos
Local
Estabelecimentos de ensino

Preço
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
Será feita uma introdução sobre o tema das emoções
básicas, sendo particularmente abordado o medo.
A atividade tem como objetivo compreender quais os medos
existentes, de que forma reconhecem a presença dessa
emoção,
e
como
a
gerem.
No final, pretende-se que criem uma “estrela mágica” que
irá ajudar as crianças a lidar com as suas preocupações e
medos. Pedir-se-á a colaboração às Educadoras Titulares
para a finalização desta atividade.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)

Nuno Nabais – Intervenção Precoce de Santarém/ Rio Maior
926 308 125/ 962979947/ 243 909 628

E-mail

elisantarem.riomaior@gmail.com; pip.rio@scmriomaior.pt

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)
Atividades de sensibilização
Junt@s na Prevenção da Violência contra Crianças
Público-alvo
1º Ciclo do EB
Calendarização
Janeiro a Maio de 2022
Duração
60 min
Preço
Gratuito
Local
Escolas do Concelho
Lotação
1 grupo/ turma

Ação

Resumo
Desenvolver ferramentas de intervenção inovadoras para a
prevenção da violência contra crianças e para a proteção
dos direitos das crianças vítimas. Dinamização de ateliers
sobre violência doméstica e maus tratos para crianças do 1º
ciclo do ensino básico o jogo juntos no quiz é um recurso
lúdico e pedagógico com quizzes, adivinhas, desafios e jogos
para crianças sobre os temas:-Igualdade de género, direitos,
segurança, efeitos da violência e relacionamentos.

Informações
Responsável
Contactos

Carmen Ludovino/ Gustavo Duarte
Telefone(s)
E-mail

243 356 505 - 961039168
apav.santarem@apav.pt; emav.leziriatejo@apav.pt
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Ação

Bullying e Ciberbullying
2º e 3º Ciclo e Docentes e Não Docentes

Público-alvo
Calendarização
A definir
Duração
45 a 60 min
Local
Escolas do Concelho

Preço
Lotação

Gratuito
1 grupo/ turma

Resumo
O bullying é uma forma de agressão entre pares que
assume um padrão continuado, ocorrendo de forma
regular e sistemática ao longo do tempo.
O bullying pode envolver a prática de diferentes
comportamentos agressivos, com ou sem contato ou
confrontação direta entre vítima e agressor/a, como é
exemplo o ciberbullying.
O impacto do bullying na vítima é muito variável, sendo
agravado ou atenuado por um conjunto de
características relacionadas com a violência praticada,
com a própria vítima e com a sua rede de apoio
Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Ação

Carmen Ludovino/ Gustavo Duarte
243 356 505 - 961039168
apav.santarem@apav.pt; emav.leziriatejo@apav.pt

Violência Doméstica e no namoro

Público-alvo
Ensino Secundário; Docentes e Não Docentes
Calendarização
A definir
Duração
45 a 60 min
Preço
Gratuito
Local
Escolas do Concelho
Lotação
1 grupo/ turma

Resumo
A violência doméstica assim como a violência no namoro são
fenómenos cada vez mais comuns, tratando-se de
problemas sociais relevantes.
Existem diferentes formas de violência nestes contextos,
podendo acontecer mais do que uma forma de violência na
mesma relação. Independentemente do tipo de violência
que é exercido, é necessário e urgente alertar para a
gravidade das consequências, pois existem formas de
violência que passam despercebidas, sendo socialmente
aceites e não vistas como tal.

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Carmen Ludovino/ Gustavo Duarte
243 356 505 - 961039168
apav.santarem@apav.pt; emav.leziriatejo@apav.pt
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Saúde e Bem-estar
“Promoção da saúde
A Cidade Educadora garantirá o crescimento integral e saudável de todas as pessoas, promovendo o
seu bem-estar físico, emocional e mental.”
Princípio 14, Carta das Cidades Educadoras.
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Serviço de Inovação e Promoção do Sucesso Escolar
Ação

+ liberdade – dependênci@s
2º e 3º Ciclo e Ensino Secundário

Público-alvo
Calendarização
Ano letivo
Duração
60 minutos
Local
Estabelecimentos de ensino

Preço
Lotação

Gratuito
1 turma

Resumo
São objetivos do presente projeto: Promover Estilos de Vida
Saudáveis (Prevenção do Consumo de Substância
Psicoativas e Prevenção de Dependências Online)
Pretende-se
explicar
o
impacto
dos
consumos/dependências na saúde, nas relações familiares e
sociais, relacionar hábitos saudáveis com relacionamentos
interpessoais, saúde e bem-estar, promoção de hábitos
saudáveis, afastar os jovens de comportamentos de risco,
através da adoção de estilos de vida saudáveis, potenciar
fatores de proteção e treino de competências pessoais e
sociais.
Para as turmas de 5º, 7º e 10º ano irá haver a colaboração
do CRI- Centro de Respostas Integradas do Ribatejo com a
equipa de prevenção.
- 3 sessões para: 5º, 7º e 9º ano
- 2 sessões para: restantes

Informações
Responsável
Contactos

Ana Alexandre
Telefone(s)
E-mail

243 999 300

ana.alexandre@cm-riomaior.pt
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Serviço de Nutrição
Ação

Heróis da Fruta ®

Público-alvo
Pré-escolar e 1º Ciclo do EB
Calendarização
novembro a dezembro de 2022 (1º período)
Duração 25 dias consecutivos (15 minutos/dia dinamizados pelo
Preço
Educador/Professor) + 2 sessões de 30 minutos com a
Nutricionista
Local
Estabelecimentos de ensino
Lotação

Gratuito

Não aplicável

Resumo
Heróis da Fruta® é uma marca registada pela APCOI - Associação
Portuguesa Contra a Obesidade Infantil para dar nome ao seu programa
nacional
de
combate
à
má
nutrição
infantil.
Este método tem como principais objetivos pedagógicos:
-Motivar as crianças a ingerirem «Super Alimentos» (frutas e legumes); Encorajar as crianças a reduzir o consumo de «Super Mascarados»
(alimentos
com
excesso
de
açúcar,
sal
ou
gordura);
-Sensibilizar Pais e Encarregados de Educação para a importância da
nutrição na saúde das crianças. Será feita uma apresentação do projeto via
zoom, pela Nutricionista do Município de Rio Maior, aos Educadores e
Professores e serão fornecidos todos os materiais necessários para a
dinamização do projeto em sala de aula.

Informações
Responsável
Contactos

Ação

Telefone(s)
E-mail

Ana Santana
243 999 300
serviconutricao@cm-riomaior.pt

Lanche Nutritivo

Público-alvo
Pré-escolar e 1º Ciclo do EB
Calendarização
janeiro de 2022 a março de 2023 (2º período)
Duração
4 sessões de 45 minutos
Preço
Local
Estabelecimentos de ensino
Lotação

Gratuito
Não aplicável

Resumo
Esta atividade é uma extensão do Projeto Heróis da Fruta® (implementado no 1º período),
sendo o seu objetivo: sensibilizar os alunos para o consumo diário de lanches nutritivos no
período da manhã e no período da tarde. Selecionado um porta voz por turma este terá a
responsabilidade de verificar os lanches dos colegas e atribuir os superpoderes
identificados em cada lanche na tabela afixada na sala de aula. Ao fim de cada semana os
alunos que obtiverem os 5 superpoderes irão a sorteio para a seleção de um novo porta
voz. Disponibilização de imagens com combinações de lanches nutritivos que serão afixadas
nas salas de aula junto à tabela com os nomes dos alunos para colocação dos
superpoderes. Atividade dinamizada em sala de aula pela Nutricionista

Informações
Responsável
Contactos

Ana Santana
Telefone(s)
E-mail

243 999 300
serviconutricao@cm-riomaior.pt
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Ação

A Brigada dos Saudáveis

Público-alvo
Pré-escolar e 1º Ciclo do EB
Calendarização
maio de 2023 a junho de 2023 (3º período)
Duração
4 sessões de 45 minutos
Preço
Local
Estabelecimentos de ensino
Lotação

Gratuito
Não aplicável

Resumo
Esta atividade é uma extensão do Projeto Heróis da Fruta® (implementado no 1º
período) sendo o seu objetivo: sensibilizar as crianças e os alunos para o
consumo de sopa, peixe, leguminosas, hortícolas e fruta ao almoço e jantar. Será
selecionado um porta voz por turma que terá a responsabilidade de verificar se
os colegas de turma fazem pelo menos três refeições completas por semana.
Será atribuído 1 superpoder por cada componente consumido de uma refeição
completa. No fim de cada semana com atividade implementada as crianças e
alunos que obtiverem mais superpoderes irão a sorteio para a seleção de um
novo porta voz. Atividade dinamizada em sala de aula pela Nutricionista.

Informações
Responsável
Contactos

Ação

Ana Santana
Telefone(s)
243 999 300
E-mail
serviconutricao@cm-riomaior.pt

Eu participo na Alimentação Escolar e tu?

Público-alvo
2º e 3º Ciclo e Ensino Secundário
Calendarização
outubro de 2022 a junho de 2023
Duração
3 sessões de 1h
Local
Estabelecimentos de ensino

Preço
Lotação

Gratuito
Não aplicável

Resumo
Atividade com objetivo de sensibilizar os alunos para o consumo da refeição
escolar e de alimentos disponibilizados no bufete escolar. Será feito um debate
com os alunos sobre as seguintes temáticas: Sugestões e oportunidades de
melhoria na refeição escolar e bufete escolar e pontuação de ementas escolares.
Os alunos terão de trabalhar num projeto que aborde as seguintes temáticas:
Definição de princípios básicos e obrigatórios para uma alimentação saudável no
refeitório escolar; benefícios de uma alimentação saudável; estratégias para o
combate ao desperdício alimentar na refeição escolar; proposta de decoração
para o refeitório escolar. Será realizado um workshop on-line com os
Encarregados de Educação para apresentação do projeto e sensibilização para
uma alimentação saudável

Informações
Responsável
Contactos

Ana Santana
Telefone(s)
243 999 300
E-mail
serviconutricao@cm-riomaior.pt
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Recursos Pedagógicos
“Política educativa ampla
Os municípios exercerão de modo eficaz as competências que lhes correspondem na educação. Seja
qual for o âmbito destas competências, devem propor uma politica educativa ampla, transversal e
inovadora, incluindo todas as formas de educação formal, não formal e informal…”
Princípio 2, Carta das Cidades Educadoras.
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Atividades de sensibilização
Maletas Pedagógicas
As maletas pedagógicas têm como objetivo disponibilizar recursos a docentes e
educadores(as) que lhes permitam dinamizar facilmente atividades, com tempo reduzido de
preparação e que estão organizadas por temas ou ligadas à exploração do nosso território.
Ação

Maleta Pedagógica: Salinas de Rio Maior

Público-alvo
1º e 2º ciclos EB
Calendarização
Ano letivo
Duração
Ano letivo
Local
Estabelecimentos de ensino

Preço
Lotação

Gratuito
n.a.

Resumo
Ferramenta para desenvolvimento de atividades do Domínio - A ÁGUA,
O AR, AS ROCHAS E O SOLO – MATERIAIS TERRESTRES, Subdomínio: A
importância da água para os seres vivos, do quinto ano de escolaridade.
Como forma de contextualizar e dar significado às aprendizagens
teóricas, recorremos ao meio local, fazendo a sua ligação ao processo de
ensino/aprendizagem, sendo que nas diversas atividades previstas se
inclui o recurso às Salinas da Fonte da Bica, Rio Maior. Nesta proposta
integramos diferentes sugestões metodológicas e materiais pedagógicos
diferenciados. O material encontra-se disponível para empréstimo a
docentes e educadores(as) interessados(as).

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Ação

Carlos Pereira; Raquel Reis; Ana Paula Cardoso
933543081
villaromana@cm-riomaior.pt

Maleta Pedagógica: Paleolítico

Público-alvo
7º ano do 3º ciclo EB
Calendarização
Ano letivo
Duração
Ano letivo
Local
Estabelecimentos de ensino

Preço
Lotação

Gratuito
n.a.

Resumo
O Paleolítico refere-se ao período da pré-história onde os
antepassados do Homem começaram a produzir os primeiros
artefactos em pedra lascada. Os/as alunos(as) vão presenciar e
descobrir nesta maleta algumas réplicas de instrumentos fabricados
pelo Homem e respetivas funções. Poderão ainda compreender e
visualizar algumas manifestações artísticas e vivências religiosas do
Homem do Paleolítico. O material encontra-se disponível para
empréstimo a docentes e educadores(as) interessados(as).

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Carlos Pereira; Raquel Reis; Ana Paula Cardoso
933543081
villaromana@cm-riomaior.pt
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Ação

Maleta Pedagógica: Idade dos Metais

Público-alvo
7º ano do 3º ciclo EB
Calendarização
Ano letivo
Duração
Ano letivo
Local
Estabelecimentos de ensino

Preço
Lotação

Gratuito
n.a.

Resumo
Denomina-se Idade dos Metais o período que caracteriza o
fim da Idade da Pedra, marcado pelo início da fabricação de
ferramentas e armas de metal. O Homem começava a
dominar, ainda que de maneira rudimentar, a técnica da
fundição. A princípio, utilizou como matéria prima o cobre, o
estanho e o bronze. Os/as alunos(as) poderão visualizar
nesta maleta alguns desses materiais. O material encontrase disponível para empréstimo a docentes e educadores(as)
interessados(as).

Informações
Responsável
Contactos

Telefone(s)
E-mail

Carlos Pereira; Raquel Reis; Ana Paula Cardoso
933543081
villaromana@cm-riomaior.pt
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Divulgação de outras Atividades e Eventos
“Corresponsabilidade contra as desigualdades
As intervenções dedicadas ao combate às desigualdades podem assumir múltiplas formas, mas
devem partir de uma visão global dos direitos e interesses da pessoa.”
Principio 18, Carta das Cidades Educadoras.
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Dia Mundial da Alimentação – 16 de outubro
O dia Mundial da Alimentação celebra-se anualmente no dia 16 de outubro
e todos os anos a FAO (food and Agriculture Organization)
define um tema sobre questões
relativas à nutrição e alimentação.
Este dia será celebrado de forma simbólica
nos Agrupamentos de Escolas Fernando Casimiro,
Marinhas do Sal e na
Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira.

Regime Escolar
As Medidas Educativas de Acompanhamento do Regime Escolar
visam a promoção do consumo de fruta, produtos hortícolas e
bananas e de leite e produtos lácteos junto dos alunos, assim como a
sensibilização para questões ambientais, nomeadamente no que
respeita à produção e consumo sustentável e combate ao
desperdício alimentar. Um dos compromissos que o Município
assumiu aquando a aprovação do financiamento pelo IFAP (Instituto
de Financiamento da Agricultura e Pescas), foi a implementação
destas medidas, que para além de obrigatórias, devem abranger a
totalidade dos alunos do 1º CEB e Jardim de Infância. A
calendarização destas medidas está prevista entre maio e junho de
2023.

Mãe, Pai, vamos almoçar juntos?
A atividade “Mãe, Pai: Vamos almoçar juntos”
prevê a elaboração de um convite
aos Encarregados de Educação
para almoçar ao longo do ano letivo
no refeitório escolar da escola do seu educando,
promovendo desta forma um momento em família na escola.
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Dia Mundial do Leite – 29 setembro
O Dia Mundial do Leite Escolar celebra-se anualmente no dia 29 de setembro,
Esta data festiva é promovida pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação).
O objetivo deste dia é o de festejar e promover os benefícios do leite
para o crescimento e desenvolvimento
das crianças em idade escolar,
traduzindo-se o sucesso desta iniciativa pela sua implementação
e comemoração em simultâneo, em mais de 40 países.
Este dia será celebrado de forma simbólica nos Agrupamentos de Escolas Fernando Casimiro
Pereira da Silva e Marinhas do Sal.

Semana da Proteção Civil
O objetivo das atividades a desenvolver na semana da proteção
civil consiste em sensibilizar a população escolar para a área da
Proteção Civil, contribuindo desta forma para uma cultura de
segurança. Destacamos que educar para a segurança é educar
para a prevenção, na medida em que a educação para a
prevenção permite colocar os/as alunos(as) na posição de
atores para o futuro. As escolhas das datas far-se-ão mediante
o facto de no dia 1 de março ser comemorado o Dia Mundial da
Proteção Civil. Pretende-se sensibilizar os/as alunos(as) para a
Proteção Civil; conhecer os protagonistas e intervenientes;
identificar diferentes tipos de riscos; demonstrar os meios e
entidades à população em geral.
As atividades poderão ser adiadas/canceladas caso se considere não estarem reunidas as
condições necessárias.
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Semana da juventude
São vários dias de atividades diversas (desportivas,
lúdicas e culturais) em que os/as jovens riomaiorenses
são convidados(as) a participar. Esta iniciativa engloba
ainda a mostra de profissões e oportunidades de
formação superior - Mostra Rio, com o objetivo de
divulgar a oferta formativa de escolas e entidades de
ensino superior junto dos(as) alunos(as), assim como, orientar e clarificar as dúvidas
inerentes às tomadas de decisão escolares e/ou profissionais.
As atividades poderão ser adiadas/canceladas caso se considere não estarem reunidas as
condições necessárias.

PalhaçArte/Comemorações do Dia Mundial da Criança
No âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Criança
realizar-se-á, em 2023, mais um PalhaçArte - Encontro de
Palhaços e Artes do Circo de Rio
Maior. O programa será
divulgado oportunamente. Junto com esta iniciativa terá lugar
o Street Food Rio Maior.
As atividades poderão ser adiadas/canceladas caso se considere
não estarem reunidas as condições necessárias.

Orçamento Participativo Jovem (OPJ)
O OPJ é uma iniciativa do Serviço de Juventude da Câmara
Municipal de Rio Maior, onde jovens com idades
compreendidas entre os 14 e os 35 anos podem
participar, dando o seu contributo para projetos que
gostariam de ver implementados no concelho.
Realizar-se-á uma ação com o objetivo divulgar o OPJ
junto da comunidade escolar do 3º Ciclo do EB e
Secundário, em contexto de sala de aula, com duração
aproximada de 20 minutos. As propostas podem incidir em todas as áreas de competência do
Município, podendo promover investimentos, a criação de programas ou atividades e projetos
imateriais transversais a todo ou a parte do concelho.
Regulamento e mais informações em: juventude.cm-riomaior.pt ou participa.cm-riomaior.pt
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Maior Mérito
Tem como objetivos promover a participação num evento de verão promovido por uma
universidade, proporcionando aos/às alunos(as) dos
cursos científico‐humanísticos de ensino secundário
a estudar no nosso Concelho, a oportunidade de contactarem
com os mais variados cursos superiores, por forma a melhor
poderem decidir o seu percurso académico e, também,
compreender melhor as suas saídas profissionais, para além do
reconhecimento do mérito dos(as) alunos(as) selecionados(as), assumindo as respetivas despesas,
por forma a permitir a sua presença no evento. Destina-se aos/às alunos(as) que frequentam o 11º
ano de escolaridade dos cursos científico‐humanísticos de ensino secundário, no ano letivo da
participação na Iniciativa, a estudar no Concelho de Rio Maior. Sugere-se a consulta do respetivo
regulamento.
A atividade poderá ser adiada/cancelada caso se considere não estarem reunidas as condições
necessárias.

Águas do Tejo Atlântico, S.A
Disponibilização de recursos didático-pedagógicos
A Águas do Tejo Atlântico tem desenvolvido suportes e materiais informativos, alguns deles
disponíveis em https://www.aguasdotejoatlantico.pt/content/recursos-pedagogicos
e em https://www.aguasdotejoatlantico.pt/content/atividades-e-jogos.
Estes poderão ser solicitados em formato impresso
ou descarregados através do nosso site (em pdf).
Outros materiais poderão ser desenvolvidos indo
ao encontro de projetos Escolares.
Público –alvo: Comunidade escolar.
Pode efetuar a sua inscrição e solicitar a disponibilização destes recursos didático-pedagógicos
através do email: visitas.adta@adp.pt. Mais informações: Responsável Sara Duarte – 935287007.
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Sessões de Sensibilização/ Aulas por videoconferência
Tendo como público-alvo os/as alunos a partir do 1º CEB esta é uma oferta educativa
alternativa às visitas de estudo às Fábricas de Água, ou que as complementem (antecedem),
podendo ter lugar nas sessões dadas pelos professores síncronas e/ou formato de webinar.
Temáticas exploradas: A Fábrica de Água, uma nova geração de recursos;
O Uso Eficiente da Água; A preservação
e conservação dos recursos hídricos da região
(com o objetivo de mostrar qual o papel da Tejo Atlântico
na melhoria dos recursos hídricos da região);
Para onde vai a água depois de utilizada?; O que não se deve colocar na sanita?; O valor da Água;
entre outros.

Calendarização: Mediante marcação e disponibilidade; Duração atividade: 30 min a 1 hora;
Local: Plataforma Zoom, Teams ou outra; Preço: gratuito; Lotação: não há. Inscrições:
visitas.adta@adp.pt. Mais informações: Responsável Sara Duarte – 935287007

Ação de Formação de Curta Duração sobre a Água
Ação de Formação sobre a Água, focando as temáticas do REAS (Referencial de Educação Ambiental
para a Sustentabilidade),
e dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS)
com enfoque para o seu Uso Eficiente, o papel
das Fábricas de Água (FA) na gestão do Ciclo Urbano da Água e
na preservação dos Oceanos e o seu contributo para a Economia Circular.
Duração de 2 – 3 horas (sessão teórica) – 1 a 2 horas (se incluir uma visita à Fábrica de Água de Rio
Maior)
Ação de curta duração com possibilidade de Acreditação pelo Centro de Formação de Associação de
Escolas.
Público-alvo: Professores e pessoal não docente; Calendarização: Mediante agenda, marcação e
disponibilidade; Duração atividade: 3-6H; Local: Plataforma Zoom, Teams ou outra. Visita guiada à
FA-opcional; Preço: gratuito; Lotação: não há (sessão teórica); 10 a 20 participantes (Visita à FA).
Inscrições: visitas.adta@adp.pt. Mais informações: Responsável Sara Duarte – 935287007
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Visita a Fábrica de Água de Rio Maior
Pretende-se mostrar in loco como se processa o tratamento da água residual numa Fábrica de Água
(FA) (ETAR - estação de tratamento de águas residuais)
e qual o seu papel na correta gestão do ciclo urbano da água
e contributo para a economia circular. Esta visita pode ser antecedida
por uma ação de sensibilização por videoconferência.
A inscrição na visita deverá ser agendada
através da plataforma disponível em
Marcação de Visitas | Águas do Tejo Atlântico (aguasdotejoatlantico.pt).
No que respeita a transporte até à ETAR o/a Docente responsável pela inscrição deve contactar o
serviço de Cultura da Câmara Municipal de Rio Maior, email: mauro.pulquerio@cm-riomaior.pt, para
averiguar/solicitar possibilidade de reserva de transporte .
Público-alvo: alunos(as) a partir do 2º CEB; Calendarização: Mediante marcação no site; Duração
atividade: 1H a 1.30H (aprox); Local: Fábrica de Água de Rio Maior; Preço: gratuito; Lotação: 1
turma. Informações: visitas.adta@adp.pt. Responsável Sara Duarte – 935287007

Visita ao NOVO CEA: Fábrica de Água, uma nova geração de recursos
O Centro de Educação Ambiental (CEA) de Beirolas é um espaço interativo onde a inovação
tecnológica é o veículo principal, pretende-se a sensibilização para a valorização dos produtos da
Fábrica de Água e o contributo que têm para a promoção da Economia Circular.
Com o objetivo de Sensibilizar para o uso eficiente da água
com recurso a técnicas de aprendizagem e diversão,
em complemento ao CEA poderá ser realizada uma visita
à Fábrica de Água de Beirolas.
No que respeita a transporte o/a Docente responsável pela inscrição deve contactar o serviço de
Cultura da Câmara Municipal de Rio Maior, email: mauro.pulquerio@cm-riomaior.pt, para
averiguar/solicitar possibilidade de reserva de transporte.
Público-alvo: alunos(as) a partir do 1º CEA; Calendarização: Mediante marcação e disponibilidade;
Duração atividade: 1H a 2H; Local: Fábrica de Água (ETAR) de Beirolas (Parque das Nações – Lisboa);
Preço: gratuito; Lotação: 20 participantes ou 1 turma. Informações: visitas.adta@adp.pt. Responsável
Sara Duarte – 935287007
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