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Através de um contacto muito próximo com jovens, pais e professores durante um vasto número de anos, aprendemos que 
as crianças e adolescentes têm necessidade absoluta de uma aprendizagem não formal, que lhes transmitirá uma visão 
mais alargada de outras competências que desenvolvam os seus próprios valores e faculdades críticas, para além do que 
se transmite em sala de aula.

Para o ano de 2018/2019, o Município de Vale de Cambra produziu o Guia Educativo Municipal onde se propõem atividades 
que pretendem, para além de outras, criar-lhes hábitos de cidadania, de saber ser e de saber estar, independentemente 
da estrutura social em que estão inseridos, bem como estimular o respeito pelo outro e apelar ao entendimento entre os 
pares.

Pretende ser um contributo na apresentação de um conjunto de informações úteis a todos os interessados nos serviços 
da área da educação, sejam alunos, pais ou encarregados de educação, ou quaisquer outros interessados nestas áreas, 
de modo que todas as Pessoas fiquem com uma panorâmica da oferta de atividades pedagógicas existentes no nosso 
Concelho.

A partir deste documento poderemos constatar que Vale de Cambra é, sem dúvida, um Concelho com uma excelente 
resposta nas áreas da Educação, Cultura e Desporto para os mais jovens, que permite uma grande versatilidade de 
conteúdos e ofertas, indo ao encontro das necessidades dos nossos estudantes, preparando-os para os desafios do futuro 
que se quer cada vez melhor.

Um bom ano 2018/2019.

A Vereadora do Pelouro da Educação
Maria Catarina Lopes Paiva
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AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família - 
Pré-escolar
As atividades de Animação e Apoio à Família visam assegurar 
o acompanhamento das crianças com idades compreendidas 
entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico, inscritas 
em Jardins de Infância da rede pública em que se comprove a 
inadequação entre os horários de trabalho dos pais, e horário 
de funcionamento do estabelecimento de educação pré-escolar. 

Excecionalmente outras situações sujeitas a cuidada análise por 
parte dos serviços de ação social.

Os encarregados de educação deverão solicitar esta resposta 
no Serviço de Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal no 
período de 2 de maio a 30 de Junho.

Informações mais detalhadas podem ser consultadas no Manual 
das Atividades de Animação e Apoio à Família   .

Ação Social Escolar
A Ação Social Escolar traduz-se num conjunto de medidas 
destinadas a garantir a igualdade de oportunidades de acesso 
e sucesso escolares aos alunos”. Os apoios concedidos podem 
ser diretos ou indiretos. O benefício das diferentes medidas 
está sujeito à apresentação de requerimento nos Serviços de 
Atendimento ao Munícipe no período de 2 de Maio até 31 de 
Junho.

1. Auxílios Económicos
No ano de 2018-2019 o Município assume a aquisição das 
fichas de trabalho e ainda a oferta de um kit de material escolar 
para todos os alunos do 1º ciclo. No ano letivo de 2018-2019 o 
Município assume ainda a comparticipação da ASE em 10€ e 
15 € para os alunos do 2º ciclo, dos escalões B e A, sendo esta 
verba gerida pelo Agrupamento de Escolas junto dos alunos.

2. Refeição Escolar
O apoio do Município traduz-se na comparticipação total ou 
parcial da refeição escolar. O valor a pagar pela refeição escolar 
no ano letivo de 2018-2019 é de 1,46€ para alunos sem escalão 
de Ação Social Escolar, 0,73€ para alunos do escalão B e gratuito 
para alunos do escalão A da Ação Social Escolar.

O benefício da refeição escolar está sujeito à apresentação 
de requerimento nos Serviços de Atendimento ao Munícipe no 
período de 2 de Maio até 31 de Junho.

Informação

https://www.cm-valedecambra.pt/uploads/writer_file/document/488/esclarecimentos_pais_2018_2019.pdf
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Informações mais detalhadas podem ser consultadas no 
documento Orientações do Serviço de Refeições Escolares

  .

3. Transportes Escolares
Podem beneficiar do transporte escolar, os alunos residentes na 
área do Município de Vale de Cambra que:

a) Frequentem estabelecimento de Ensino Básico e 
Secundário da área do concelho de Vale de Cambra;

b) Residam a mais de 4 km ou 3 km do estabelecimento de 
ensino, consoante este esteja ou não equipado com refeitório

Podem ainda beneficiar do transporte escolar os alunos 
residentes na área do município de Vale de Cambra que 
frequentem estabelecimento de Ensino Básico e Secundário fora 
da zona de influência pedagógica pelos seguintes motivos:

a) Inexistência de vaga, área de estudo ou curso pretendido;

b) Quando o estabelecimento de ensino em questão 
seja o mais próximo da sua residência e desde que esse 
estabelecimento esteja considerado em Carta Educativa 
como sendo resposta aos alunos da localidade em causa

O pedido de transporte escolar para os alunos do 1º ciclo é 
feito através de requerimento nos Serviços de Atendimento ao 
Munícipe no período de 2 de Maio até 31 de Junho. Os alunos 
dos restantes ciclos de ensino deverão proceder a pedido na 
Escola onde estão matriculados.

https://www.cm-valedecambra.pt/pages/583
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Raízes
Descrição:

É uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Vale 
de Cambra, em parceria com o Agrupamento de Escolas 
do Búzio, com vista à promoção e reforço dos percursos 
educativos positivos dos alunos do nosso concelho. Este 
Projeto aborda o insucesso escolar numa perspetiva 
holística e multifatorial e, como tal, a intervenção expande-se 
da esfera individual para a social/comunitária e vice-versa, 
influenciando-se mutuamente. Na prática, a intervenção 
foca-se na autorregulação, nos processos relacionais e nos 
atores sociais que (in)diretamente influenciam os percursos 
educativos das crianças e jovens: escola, comunidade e 
família – promovendo-se impactos positivos na dimensão 
escolar e bem-estar global.

Objetivos:
Promover o Sucesso Educativo

Público-Alvo:
Crianças do último ano do Pré-Escolar, o 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e o 5.º ano de escolaridade. Não obstante e desde 
que fundamentado, este projeto poderá acolher crianças e 
respetivos cuidadores de outras faixas etárias. Os pais, a 
escola e comunidade têm igualmente lugar neste Projeto, 
prevendo-se a realização de atividades especificas para a 

sensibilização, capacitação e mobilização destes agentes 
enquanto elementos ativos e determinantes no projeto de 
vida da criança, nas suas múltiplas dimensões. 

Atividades:
Entre outras estratégias de intervenção delineadas para o 
reforço de percursos educativos ajustados e promoção do 
sucesso escolar, destacar-se as seguintes atividades:

• Mapeamento contínuo da incidência do insucesso escolar 
no nosso concelho e, subsequente, planeamento de 
respostas de intervenção ajustadas às problemáticas 
associadas e especificidades observadas;

• Implementação de Gabinete destinado à Avaliação e 
Intervenção (GAIR) dinamizado por técnicos qualificados 
nas áreas da Psicologia, Educação e Terapia da Fala 
disponibilizando, gratuitamente, a Avaliação e Intervenção 
Psicológica/Pedagógica, entre outras especialidades;

• Implementação de Planos de Intervenção Individual, 
adaptados às necessidades das crianças que evidenciem 
dificuldades na aprendizagem, comportamento, bem 
estar emocional ou outras fragilidades comprometedoras 
do seu desenvolvimento global e desempenho escolar; 
Promoção do Sucesso Educativo;

• Dinamização de Programas de Intervenção Grupal, em 
meio escolar, para reforço de competências pessoais 

Promoção do Sucesso Educativo
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e sociais, atenção, concentração e outros domínios 
facilitadores do processo de aprendizagem, da integração 
social, do ajustamento emocional e da adaptação positiva 
a novos contextos;

• Consultoria no âmbito das boas práticas educacionais, 
metodologias de estudo e trabalho, entre outros domínios 
do processo de aprendizagem, destinada aos cuidadores 
em geral;

• Dinamização de ações de reforço e capacitação junto 
da comunidade educativa conducentes à adoção de 
metodologias de trabalho inovadoras;

• Mobilização das instituições locais com atuação na área 
da educação e ação social, para a coordenação de uma 
atuação concertada nos diferentes contextos da criança e 
do(a) aluno(a). 

Local:
Edifício Municipal

Av. Camilo Tavares de Matos

3730-901 Vale de Cambra

Telemóvel: 914 286 570

E-mail: raizes@cm-valedecambra.pt

No poupar está o Ganho
Descrição:

Programa que decorre de uma parceria entre a Fundação 
António Cupertino de Miranda e a Câmara Municipal, focando 
a sua ação na área da Educação Financeira.

Objetivos:
O projeto visa transmitir aos alunos conhecimentos de 
educação financeira para que se consciencializem da 
importância do dinheiro e adquirir competências para a 
tomada de decisões de modo informado, contribuindo para 
que se tornem adultos mais responsáveis.

Público-Alvo:
Alunos do 9º ano de escolaridade.

Atividades:
Inclui formação aos professores, visita ao Museu do Papel 
Moeda e acesso a uma plataforma de e-learning, tanto para os 
professores como para os alunos inscritos, que disponibiliza 
todos os conteúdos programáticos (adequados a cada um dos 
ciclos de ensino e de acordo com o Referencial de Educação 
Financeira, aprovado pelo Ministério da Educação), formação 
online, fichas didáticas, planos de aula e filmes de animação 
temáticos, entre outros recursos”

Agenda:
Todo o ano letivo para 4 turmas a selecionar pelo Agrupamento
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No presente ano letivo participam no Projeto  “No poupar está o 
Ganho”, quatro turmas do 9º ano de escolaridade.

À Barca, À Barca!
Descrição:

Projeto metropolitano de iniciativa com o Teatro do Bolhão e 
com o apoio da Câmara Municipal.

Objetivos:
Pretende, através do teatro “apoiar e desenvolver em contextos 
educativos, um problema social que consideramos estar na 
base da motivação para a aprendizagem, do envolvimento 
na escola, do insucesso escolar e naturalmente, nos ainda 
altos índices de abandono escolar – o domínio da leitura, da 
comunicação oral e da escrita da língua portuguesa”.

Público-Alvo:
Alunos do 1º ao 9º ano de escolaridade.

Atividades:
Este projeto é operacionalinalizado através da colocação de 
um ator/criador e que desenvolve estruturas de trabalho do 
português; da capacitação dos professores para o trabalho 
criativo.

Estão ainda planeadas apresentações de pequenas peças 
de teatro recomendadas pelo PNL, para todas as turmas dos 
diferentes níveis de ensino.

Agenda:
Durante todo o ano letivo de acordo com cronograma 
estabelecido com o Agrupamento.
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Para o ano letivo de 2018-2019, está prevista a apresentação 
das seguintes peças:

• Em Janeiro, para o 9º ano – Auto da Barca do Inferno;

• Em Fevereiro, para o 3º e 4º ano – O limpa palavras;

• Em Março, para o 8º ano – A Viagem e ainda para toda a 
comunidade escolar – O Baile;

• Em Abril, para o 1º e 2º ano – Estranhos e Bizarrões e 
para o 7º ano – Bichos.

Mandarim
Descrição:

O ensino do Mandarim está condicionado à constituição de 
turma com pelo menos 15 alunos, dirigindo-se a alunos a 
partir do 3º ano de escolaridade.

Objetivos:
O Ensino do Mandarim tem como objetivo proporcionar aos 
alunos conhecimentos básicos da língua e cultura chinesas.

Público-Alvo:
Alunos do 1º ao 9º ano de escolaridade. 

Atividades:
Aulas semanais

Agenda:
Ao longo de todo o ano letivo, 1 dia por semana
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No Museu Municipal
Descrição:

O Serviço Educativo no Museu Municipal de Vale de Cambra 
(SEMMVC), assume-se como entidade educadora, um espaço 
cultural que viabiliza e incentiva a troca, a aprendizagem e a 
(re)construção do conhecimento de uma forma dinâmica e 
múltipla, oferecendo propostas ricas em experiências visuais, 
estéticas e de criação artístico-cultural. 

Envolver o público é o eixo estruturante deste serviço 
que privilegia e favorece a inclusão social, abrindo portas 
de acesso à cultura e à arte, áreas indispensáveis no 
desenvolvimento integral do ser humano.

Objectivos:
Sensibilizar para a importância da salvaguarda do património 
cultural em todas as suas vertentes;

Exploração do espaço museológico por meio da fruição do 
objecto;

Promover a literacia visual, através da educação da 
observação das peças expostas;

Potenciar a sensibilidade estético-artística e cultural;

Desenvolver a partilha de ideias/saberes, através da abertura 
a diálogos, aliados ao património e às suas tradições;

Fomentar o estímulo da  descoberta, o apelo à imaginação e 
desenvolvimento da criatividade;

Desenvolvimento da motricidade fina;

Sensibilização/fidelização do público-escolar para hábitos 
culturais.

Público-Alvo:
Crianças dos 3 aos 10 anos*
(exceto na Atividade “Doba dobadoira doba”)

Atividades:
Exposições permanentes do museu: Ciclo do Linho, Ciclo do 
Pão, Ciclo do Mel e Barros Negros.

Agenda:
Visitas guiadas e exploração das temáticas:
- “Doba dobadoira doba”

Terças entre as 14h30 e as 16h00
- “O doce mel!

Quartas entre as 14h30 e as 16h00
- “Assim se amassa, assim se peneira...”

Quintas entre as 14h30 e as 16h00
- “Do barro se faz...”

Património e Identidade
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Sextas entre as 14h30 e as 16h00
*Todas as atividades estão sujeitas a marcação prévia.

Local:
Museu Municipal de Vale de Cambra

No Arquivo Municipal
Descrição:

O serviço educativo do Arquivo Municipal desenvolve várias 
ações que contribuem de forma decisiva para a divulgação do 
património do concelho. 

São atividades que procuram sensibilizar os estudantes para 
a Memória de Vale de Cambra, promovendo a investigação e 
o sentido crítico.

Objetivos:
Dinamizar o Arquivo Municipal, desenvolvendo programas 
educativos que permitam a divulgação do património e 
memória do concelho;

Sensibilizar a comunidade local para a importância da 
salvaguarda da Memória Local do

Concelho;

Dar a conhecer as várias coleções e fundos documentais 
existentes através de ações de natureza lúdico-pedagógica.

Público-Alvo:
Alunos do Pré-escolar e 1º ciclo.

Atividades:
Dinamização de workshops e oficinas exploratórios em torno 
do património imaterial.

Agenda:
Dezembro a Junho (mediante marcação)
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Marchas Infantis de Santo António
Descrição:

Este é um projeto promovido pela Câmara Municipal de 
Vale de Cambra e o Agrupamento de Escolas do Búzio, 
assumindo-se como uma das grandes atividades anuais de 
grande afluência por parte da comunidade. Envolve esforço 
e muita criatividade de toda a comunidade escolar que com 
grande vontade se dedicam a um projeto cultural em prol do 
concelho e das tradições.

Objectivos:
Reforçar a identidade das pessoas com a sua região e 
tradições; estimular o enraizamento das tradições populares 
desde tenra idade; valorizar o capital imaterial identitário do 
concelho de Vale de Cambra.

Público-Alvo:
Crianças e jovens do JI, 1º, 2º e 3º CEB

Atividades:
Escolha do tema de cada escola, seleção e confeção 
de indumentária, escolha da música e letra, ensaios de 
coreografia e desfile durante as Festas de Santo António

Agenda:
Outubro a Junho

Local:
Escolas do Concelho de Vale de Cambra
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A Capuchinha... Da Horta para a Cozinha...
Descrição:

O Projecto consiste na criação de espaço verde e oficinas 
criativas, tendo por base, o aproveitamento alimentar, a 
salutogénese e a arte. O projeto insere-se no Sector da 
saúde, respetivamente, no serviço de alimentação e nutrição 
do Municipio.

O nome do projeto é alusivo às flores comestíveis, as 
“capuchinhas”, de valor nutricional e medicinal. Pelo florescer, 
as plantas vencem o desafio terreno de abrir-se para a luz. 
Através do mundo da fantasia e magia, dar-se-á a conhecer 
às crianças, a fada da capuchinha que traz a possibilidade da 
criatividade, do serviço de doação amorosa e ligação à Terra.

Objetivos:
Proporcionar às  crianças o conhecimento e experiência da 
ligação entre o Homem e a Terra. 

Estimular a criatividade e a concentração através da 
dinamização de oficinas que conjugam a arte e a natureza;

Fomentar o respeito pela natureza;

Valorizar a terra como recurso essencial à vida.

Público-Alvo:
Projeto-piloto nos Jardins-de-Infância de Areias, Casal, 
Codal, Macinhata  e Rôge.

Atividades:
Criação de uma horta;

Dinamização de atividades na horta de acordo com a estação 
do ano.

Dinamização de oficinas criativas e intergeracionais;

Agenda:
Ao longo de todo o ano letivo

Promoção da Saúde
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Crescer em Movimento
Descrição:

Dinamização de aulas de natação (inseridas no projeto “Ser 
um Peixe”), Psicomotricidade e Dança Criativa, divididas 
pelos 3 períodos letivos em todos os J.I. do concelho.

Objectivos:
Desenvolvimento dos aspetos físico, afetivo e social da 
criança, através da prática do exercício físico, proporcionando 
mudanças internas e externas, no que se refere ao seu 
comportamento, na forma de se expressar e pensar.

Público-Alvo:
Alunos do Pré-escolar

Atividades:
Natação, Psicomotricidade e Dança Criativa

Agenda:
 Outubro 2018/ Julho 2019 de acordo com cronograma 
previamente elaborado.

Local:
Piscina Municipal e J.I. do Concelho de Vale de Cambra

Programa Municipal de Natação Adaptada
Descrição:

Dinamização de aulas de Adaptação ao meio aquático natação 
(inseridas no projeto “Ser um Peixe”), Psicomotricidade e 
Dança Criativa, divididas pelos 3 períodos letivos em todos 
os J.I. do concelho.

Objectivos:
Desenvolvimento dos aspetos físico, afetivo e social da 
criança, através da prática do exercício físico, proporcionando 
mudanças internas e externas, no que se refere ao seu 
comportamento, na forma de se expressar e pensar.

Público-Alvo:
Alunos do Pré-escolar

Atividades:
Adaptação ao meio aquático Natação, Psicomotricidade e 
Dança Criativa

Agenda:
Outubro 2018/ Julho 2019 de acordo com cronograma 
previamente elaborado.

Local:
Piscina Municipal e J.I. do Concelho de Vale de Cambra

Desporto e Lazer
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Férias Divertidas da Páscoa
Descrição:

Ocupação de tempos livres das crianças no período de férias 
escolares da Páscoa, com a dinamização várias atividades 
culturais e desportivas.

Objectivos:
Ocupação de tempos livres e promover o desenvolvimento 
pessoal e social dos participantes.

Público-Alvo:
Crianças dos 8 aos 12 anos

Atividades:
Oficinas, ateliers, desportos, jogos e visitas.

Agenda:
Férias Escolares da Páscoa

Local:
Biblioteca Municipal de Vale de Cambra

Campo de Férias Desportivas Municipais
Descrição:

O Campo de Férias é uma forma de ocupação de tempos 
livres, com o intuito de contribuir para a formação integral 
das crianças e jovens do concelho, permitindo a formação 
de hábitos, atitudes e conhecimentos inerentes à prática 
desportiva, assim como a vivência de experiências relevantes 
do ponto de vista social, cultural e desportivo.

Objectivos:
Proporcionar às crianças uma ocupação saudável dos seus 
tempos livres e promover o seu desenvolvimento pessoal e 
social fomentando o espírito de grupo e o trabalho de equipa, 
apoiados num contexto propício a aprendizagens diversas.

Público-Alvo:
Crianças dos 6 aos 15 anos.

Atividades:
Desportos coletivos, desportos individuais, jogos recreativos 
e tradicionais, desportos aventura/radicais, atividades de 
academia, ateliers, visitas a locais dentro e fora do concelho, 
entre outras.

Agenda:
Férias escolares de Verão

Local:
Pavilhão Municipal de Vale de Cambra
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Hora contas Tu, Hora conto Eu
Descrição:

Atividade de leitura e artes plásticas em parceria com o 
SABE, o CEA e as Bibliotecas Escolares.

Objetivos:
Educar para a cidadania, encontrando temas e valores 
comuns na natureza e nos livros, reforçando o gosto pela 
leitura de temáticas diversificadas.

Público-Alvo:
Pré-escolar ao 3º ciclo 

Atividades:
Chá com…; Hora do conto; Ateliers de artes plásticas

Agenda:
A partir de Janeiro de 2019. 

Local:
Centro de Educação Ambiental e Bibliotecas Escolares

Semana da Leitura
Descrição:

A semana da leitura decorre em Março, com encontros 
de escritores para o público infantil nas bibliotecas do 1º 
ciclo. Nessa semana, são desenvolvidas várias atividades 
de promoção do livro, tais como encontros de escritores, 
exposições bibliográficas e ateliers de escrita criativa.   

Objetivos:
Promoção do livro e da leitura através da organização de 
encontro de escritores para o público infantil

Público-Alvo:
Alunos do 1.º ciclo

Atividades:
Encontros de escritores, ateliers de escrita e artes plásticas

Agenda:
A partir de Janeiro de 2019.

Local: 
Bibliotecas Escolares 

Promoção da Leitura
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Hora do Conto
Descrição:

Narração, leitura de contos, tantas vezes encenada, por parte 
das técnicas do Serviço Educativo da Biblioteca Municipal

Objetivos:
Despertar o gosto pelos livros; criar hábitos de leitura 
regulares; educar para uma metodologia participativa; 
promover a facilidade oral e a educação para a escuta 

Público-Alvo:
Educação Pré-Escolar e 1.º CEB do concelho de Vale de 
Cambra

Atividades:
Leituras em voz alta, incutindo o gosto pelas histórias

Agenda:
A partir de Janeiro de 2019.

Local:
Biblioteca Municipal de Vale de Cambra

24h Escolares
Descrição:

Atividade interconcelhia das Bibliotecas Escolares do Entre 
Douro e Vouga, organizada pelo AVCOA, em que participam 
de forma ativa as Bibliotecas da rede concelhia de Vale de 
Cambra. Uma das atividades mais relevantes é a Noite na 
Bibu, para as crianças do 4º ano que preenchem o Passaporte 
Mágico

Objetivos:
Promoção do livro e da leitura

Público-Alvo:
Alunos de todos os ciclos de ensino

Atividades:
Noite na Bibu e 24h de atividades de leitura 

Agenda:
A partir de Janeiro de 2019.

Local:
Bibliotecas Escolares
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Oficinas de expressão artística
Descrição:

Realização de ateliers criativos em torno do livro, tendo como 
base o livro infantil. Ateliers de pintura, modelagem, ateliers 
de construção de bandas desenhadas e ateliers literários, são 
estratégias utilizadas como pretextos facilitadores da leitura

Objetivos:
Promover o cruzamento de diferentes linguagens (plástica, 
musical, poética); induzir a criatividade partindo da leitura de 
um livro.

Público-Alvo:
Educação Pré-Escolar e 1.º CEB do concelho de Vale de 
Cambra

Atividades:
Realização de ateliers criativos em torno do livro e da leitura

Agenda:
A partir de Janeiro de 2019. 

Local:
Biblioteca Municipal de Vale de Cambra

Bibliomóvel
Descrição:

O Bibliomóvel é uma carrinha com adaptação especial para 
transporte de vários tipos de documentos, que executa 
percursos pelas diferentes freguesias do concelho, passando 
uma vez por mês nas escolas do 1º CEB e JI em períodos e 
horários fixados anualmente.

Objetivos:
Permitir o acesso aos livros e leitura às crianças que residem 
longe do centro; incentivar a leitura; promover novos leitores.

Público-Alvo:
Escolas do 1º CEB e JI do concelho de Vale de Cambra

Atividades:
Empréstimo de livros, Dvd´s e material multimédia didático 

Agenda:
A partir de Março de 2019.

Local:
Escolas do Concelho de Vale de Cambra
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Centro de Educação Ambiental de Vale de Cambra
Descrição: 

O Centro de Educação Ambiental de Vale de Cambra 
pretende ser uma infraestrutura de excelência para a prática 
da Educação Ambiental no concelho. É uma ferramenta útil 
para a difusão do conhecimento e aquisição de competências 
relativas à proteção e gestão ambiental do município, 
contribuindo para uma participação mais ativa na REDUÇÃO 
de RESÍDUOS em aterro e para a adoção de estilos de vida 
mais saudáveis.

Objetivos:
• Fornecer ferramentas ao público para a aquisição 

de conhecimentos sobre a compostagem doméstica/
vermicompostagem e agricultura biológica, facilitando o 
contacto com a terra;

• Potenciar a prática da compostagem e da agricultura 
biológica em casa, nas escolas e instituições;

• Promover a prática dos 3 R’s: Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar;

• Desenvolver atividades para a promoção e preservação 
da biodiversidade;

• Sensibilizar o público para a necessidade de alteração de 
comportamentos no que respeita o ambiente.

Atividades:
Hortas Pedagógicas:

As Hortas Pedagógicas têm o objetivo de criar uma 
regularidade com os alunos, na qual são desenvolvidas 
atividades relacionadas com a agricultura biológica e com 
a alimentação saudável. Desde a semente até ao prato, 
as crianças aprendem-fazendo um sistema agrícola 
completo e sustentável.

Observações: Os alunos devem trazer roupa e calçado 
confortável e adequado.

Público-Alvo:
1º e 2º Ciclos

Lotação:
30 alunos (para grupos maiores de 15 elementos, este 
será dividido em dois, havendo uma oficina paralela)

Duração:
2h por sessão

Época do ano:
Todo o ano

Ambiente
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Oficinas:

As Oficinas são destinadas a escolas, centros sociais, 
centros de dia, associações de deficientes, universidades 
sénior e outras entidades interessadas nas suas temáticas.

Público-Alvo:
Todos os ciclos de ensino

Lotação:
20 alunos (para grupos maiores de 15 elementos, este 
será dividido em dois, havendo uma oficina paralela)

Duração: 
2h por sessão.

Época do ano:
Todo o ano.

Temáticas das Oficinas:
Agricultura biológica e Alimentação saudável;

Floresta;

Água;

Energia;

Biodiversidade;

Reduzir, Reutilizar e Reciclar;

Ciências experimentais;

Jogos;

Leitura;

Saber-Fazer

Desporto

Agenda:
Ao longo de todo o ano letivo mediante marcação prévia com 
o Centro de Educação Ambiental.

Mais Informações em:
Centro de Educação Ambiental de Vale de Cambra

Parque da Cidade Dr. Eduardo Coelho

Telemóvel: 913 412 214

Site: www.ceavc.pt

ceavc@cm-valedecambra.pt
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Comemorações do Natal 2018
Descrição:

O Natal é assinalado com uma ou várias atividades de caráter 
lúdicas e recreativas alusivas ao Natal.

Objetivos:
Promover a participação da população infantil na 
comemoração de atividades de interesse sociocultural;

Fomentar o convívio entre crianças de diferentes idades e 
escolas;

Promover a socialização e o convívio com a comunidade 
envolvente;

Proporcionar momentos de fantasia, imaginação e 
criatividade.

Público-Alvo:
Alunos do Pré-Escolar e 1º ciclo

Atividades:
Ludicas e recreativas

Agenda:
De 14 a 18 de dezembro

Carnaval
Descrição:

O Carnaval é assinalado com um desfile de Carnaval em que 
podem participar as crianças da Educação Pré-Escolar e 1º 
ciclo do ensino básico. A participação depende da iniciativa 
dos responsáveis dos estabelecimentos de educação e 
ensino.

Objetivos:
Promover a participação da população infantil na 
comemoração de atividades de interesse sociocultural;

Promover o convívio intergeracional;

Promover a socialização e o convívio com a comunidade 
envolvente;

Proporcionar momentos de fantasia, imaginação e 
criatividade.

Público-Alvo:
Alunos do Pré-Escolar e 1º ciclo.

Atividades:
Desfile de Carnaval

Agenda:
Domingo anterior ao dia de Carnaval. Em caso de chuva, o 
desfile decorre no dia de Carnaval.

Brincar, Brincar...
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Dia Mundial da Criança
Descrição:

De modo a assinalar o Dia Mundial da Criança é organizada 
um dia de atividades para todas as crianças da Educação 
Pré-Escolar e 1º ciclo do ensino básico. A atividade a realizar 
e estabalecida em concertação com o Agrupamento de 
Escolas.

Objetivos:
O projeto visa assinalar o Dia Mundial da Criança.

Esta data começou a ser assinalada, por iniciativa da  
Federação Democrática Internacional das Mulheres 
e a ONU, em 1950, após o fim da  II Guerra Mundial, para 
sensibilizar a comunidade internacional para os problemas 
sociais e humanitários que atingiam tantas crianças de todo 
o mundo.

Público-Alvo:
Alunos do Pré-Escolar e 1º ciclo.

Atividades:
A definir.

Agenda:
1 de Junho.



Edifício Municipal
Av. Camilo Tavares de Matos

3730-901 Vale de Cambra

Telefone: (+351) 256 420 510

Fax: (+351) 256 420 519

E-mail: geral@cm-valedecambra.pt 

WebSite: www.cm-valedecambra.pt

Horário: Segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00

Coordenação:
Divisão de Ação Social, Desporto, Educação e Cultura

Conceção e design:
João Paulo Fernandes
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