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Preâmbulo

A escola constitui um importante contexto para a aprendizagem 
e para o exercício da cidadania e nela se refletem preocupações 
transversais à sociedade, que envolvem diferentes dimensões da 
educação para a cidadania.

 

Esta componente deve constituir-se como uma prioridade no sistema de educação, na 
medida em que é objetivo de todos nós formar cidadãos ativos, informados e responsá-
veis, dispostos e capazes de assumirem responsabilidade por si e pelas suas comunida-
des. Neste intuito, o Município de Esposende, em estreita articulação com as escolas do 
concelho e os diferentes parceiros locais, elaborou uma Estratégia Municipal concertada 
de Educação para a Cidadania, que aqui apresentamos.

 

Embora a mesma tenha uma grande ênfase para o que acontece no contexto escolar, no 
qual se reconhece o papel vital dos professores, a mesma engloba também atividades 
fora do contexto escolar, numa clara preocupação de implementação de projetos de e 
para a comunidade.

 

Educar para a cidadania abre um mundo de possibilidades. É refletir sobre as próprias 
atitudes, comunicar e ouvir, argumentar e escutar os pontos de vista dos outros.

                                                                                                                                      Benjamim Pereira
                                                                                                                                                          Presidente da Câmara Municipal



Estrutura das atividades

As atividades de promoção da cidadania estão divididas em 3 grupos:

Estas atividades estão associadas aos domínios definidos pela Estratégia Nacional de 
Educação para a Cidadania, tal como demonstra a figura seguinte.
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Domínios

89 
Atividades
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Unidade didática sobre 
os 450 Anos de Vila e 
Concelho de Esposende 

Atividades de 
ocupação de 
tempos livres

Atividades de 
complemento 
curricular

Direitos Humanos

Educação Ambiental

Interculturalidade

Igualdade de Género

Saúde

Desenvolvimento 
Sustentável

Bem-estar Animal

Cidadania

Mundo do Trabalho

Empreendedorismo

Voluntariado

Media

Risco

Literacia Financeira e 
Educação para o Consumo

Instituições e Participação 
Democrática

Segurança Rodoviária

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Domínios Domínios Domínios



Como explorar este eBook

Poderá, aqui, conhecer a atividade em 
pormenor: 
Descrição, objetivos, público-alvo, local, 
calendário e entidade dinamizadora.

Ficha de AtividadeVisitas ao arquivo

As visitas ao Arquivo Municipal pretendem dar a conhecer a história do seu edifício, 
as funções e dinâmicas do serviço, as exposições patentes e  o contacto com alguns 
dos documentos que são testemunho e memória de acontecimentos de âmbito 
nacional e local. 

68

Perceber a importância do 
Arquivo Municipal na 
preservação da memória e 
identidade locais.

Promover o conhecimento da 
História Local e o seu património 
para potenciar uma participação 
mais ativa no desenvolvimento e 
afirmação da comunidade 
educativa. 

Realizar a ligação da História 
Local com os conteúdos da 
disciplina de História, com vista à 
construção de conhecimento e 
exercício da cidadania.

Perceber a
importância

Promover o
conhecimento

Realizar  a 
ligação

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Arquivo Municipal Por marcação Museu Municipal

Local

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

3

Poderá ter acesso às atividades 
organizadas por domínio.
Selecionando uma atividade, terá acesso 
à sua ficha detalhada.

Lista de Atividades
Bibliomóvel

Ações de sensibilização

Ler + Saber 2022-23

Jardim 
de Infância

Visitas ao arquivo 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Organização de projetos por domínio

Refletir sobre os conceitos de 
cidadania ativa, democracia 
representativa e participativa.

68

Instituições e 
Participação 
Democrática

2

Consultar o índice e selecionar o domínio 
pretendido, para ter acesso à sua lista de 
atividades.

Índice de Domínios
ÍNDICE

1

02



Identificação de Atividades

Identifique o tipo de atividade pelo respetivo ícone 

Ficha de atividade

03

Atividades de complemento curricular

Unidade didática sobre os 450 Anos de 
Vila e Concelho de Esposende 

Atividades de ocupação de tempos 
livres



Interculturalidade

Desenvolvimento Sustentável

Segurança Rodoviária

Risco

Literacia Financeira e Educação para o Consumo

Media

Instituições e Participação Democrática

Educação Ambiental

Saúde

Bem-estar Animal

Voluntariado

Cidadania

Empreendedorismo

Mundo do Trabalho

Direitos Humanos  

Igualdade de Género
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16

17
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14
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18

21

22

19
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06

450 Anos de Vila e Concelho de Esposende 112

Índice de Domínios
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Jardim 
de Infância

#NOBULLYING 
Ações de sensibilização

#NOBULLYING
“Desculpa, Uma História de Bullying” 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Organização de projetos por domínio

Contribuir para que as crianças e os 
jovens adquiram os conhecimentos, 
capacidades, valores e atitudes que 
lhes permitam compreender, exer-
cer e defender os Direitos Humanos.

05

Direitos 
Humanos

Saco solidário – Quanto pesa a tua 
solidariedade?



Jardim 
de Infância

MAIS DIVERSAMENTE 
Ações de sensibilização

MAIS DIVERSAMENTE 
Dia Europeu da Diversidade

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Organização de projetos por domínio

Incentivar os alunos a conhecer o 
Conceito Igualdade de Género. 

06

Igualdade 
de Género



07

Jardim 
de Infância

Exposições CISL 
Visitas Orientadas - Indoor

Oficinas Patrimoniais

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Escape Game: Arquivo Edition

À descoberta do Museu

V.O.U. Patrimoniar 
Visitas Orientadas Únicas - Outdoor  

Educação Musical na Educação 
Pré-Escolar - Projeto Expressões

Organização de projetos por domínio

Incentivar os alunos a conhecer os 
conceitos de identidade e pertença, 
cultura(s), pluralismo e diversidade 
cultural.

Interculturalidade

Dias Especiais do Património e 
Pausas Letivas

Conta-me Histórias

Efemérides e datas especiais



Jardim 
de Infância

PASO 
Projeto de Arqueologia Sem Obstáculos

Esposende quinhentista e o 
naufrágio de Belinho1

Precursos pedestres

Brincar com história 

Quem vê caras, vê emoções

Conversas do Eu e do Mundo

Semana da Leitura I Catraia de Livros

Medicina na obra de arte

Uma Imagem, uma História!

Exposições na Casa

Tradição e encanto com o junco

Pequenos artistas

Redescobrir Esposende

Explorar com sargaço

Férias especiais

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário
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Jardim 
de Infância

ESLOCAL Incentivo à Produção e 
Consumo de Produtos Endógenos

ESNÁUTICA Estação Náutica 
de Esposende

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Conhecer a Loja Social 
Visitas orientadas 

Organização de projetos por domínio

Adquirir conhecimentos, capacida-
des, valores e atitudes que permi-
tam às crianças e jovens serem 
agentes de mudança na construção 
de um mundo sustentável.

09

Desenvolvimento 
Sustentável



Aventuras no CEA

Vamos Visitar 
o Centro de Educação Ambiental

Jardim 
de Infância

O Ambiente sai à rua

Programa Crescer com a Natureza!

Iniciativa “Desperdício alimentar: 
menos é mais”

Projeto “ECO-Escolas”

Programa ECOvalor

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Organização de projetos por domínio

Promover a reflexão sobre causas 
de alterações climáticas, proteção 
da biodiversidade e proteção do ter-
ritório e da paisagem.
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Educação 
Ambiental

Dia a dia, pense verde todo o ano! 

Histórias no CEA 



Jardim 
de Infância

Projeto RIOS

AQUA Cávado – Dias a viver a água

Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos 2022 – 23 a 26 de novembro

Alterações Climáticas: uma verdade 
inconveniente  

Oficinas Vamos aprender a fazer! 

Janeiro, mês da Ciência 

O meu Natal é Ecológico

Carnaval “Fantasia Ambiente”

Arboreto Florestal

Visita às Árvores notáveis

Grupos da Floresta

Conversas da Floresta

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

11

Palestra "O Planeta Água"

Semana da Floresta Autóctone
19 a 23 de novembro



Jardim 
de Infância

Brincar é Coisa Séria

Literacia em Saúde

Jogos Desportivos Escolares

Programa de Equitação Terapêutica

GERAÇÃO S

Projeto Aprendizagem da Natação 
no 1º CEB

Projeto de Expressões na Educação 
Pré-Escolar – Educação Física

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Saúde Mental nos 5 Ciclos (SM-5C)

Saúde

Organização de projetos por domínio

Incentivar os alunos a assumir o 
bem-estar físico e mental como uma 
condição básica para exercer plena-
mente uma cidadania ativa. 
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Jardim 
de Infância

HYPATIAMAT  Projeto

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Organização de projetos por domínio

Interpretar os meios de comunica-
ção social, nomeadamente no 
acesso e na utilização das tecnolo-
gias de informação e comunicação.

13

Media

Documentos pela Rua



A biblioteca é uma casa onde 
cabe toda a gente 

Jardim 
de Infância

Sabes o que é o arquivo?

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Organização de projetos por domínio

Refletir sobre os conceitos de cida-
dania ativa, democracia representa-
tiva e participativa.

14

Instituições e 
Participação 
Democrática

Conversas na Casa



Jardim 
de Infância

Projeto No Poupar Está o Ganho

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Organização de projetos por domínio

Aquisição e desenvolvimento de 
conhecimentos e capacidades funda-
mentais para as decisões que, no pre-
sente e no futuro, os alunos tenham 
que tomar sobre as suas finanças pes-
soais, habilitando-os como consumi-
dores.

15

Literacia Financeira 
e Educação para o 
Consumo



Jardim 
de Infância

Escola Móvel de Trânsito

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Organização de projetos por domínio

Desenvolver uma cultura de preven-
ção e segurança rodoviária, implíci-
ta numa perspetiva de mobilidade 
sustentável.

16

Segurança 
Rodoviária



Dia Internacional para a Redução 
de Catástrofes  Webinar 

Dia da Proteção Civil

Curso Proteção Civil Júnior

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Exercícios funcionais / setoriais e 
à escala real

Organização de projetos por domínio

Promover o conhecimento do con-
ceito de Risco no âmbito da Prote-
ção Civil, e desenvolver, desde 
cedo, uma cultura de segurança.

17

Risco

Proteção Civil vai à Escola



Rafeiro com estilo

Pegadas

Jardim 
de Infância

Visita a uma exploração pecuária

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Organização de projetos por domínio

Compreender e refletir sobre os 
conceitos de bem-estar e sobre os 
fundamentos éticos dos direitos dos 
animais.

18

Bem-estar 
Animal



Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Organização de projetos por domínio

Incentivar os alunos a desenvolve-
rem competências empreendedo-
ras, a agirem sobre oportunidades, 
a gerarem ideias e a transformá-las 
em valor para os outros. 

19

Empreendedorismo

Workshop Da Ideia ao Negócio



Jardim 
de Infância

Projeto “Vidas Seguras”

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Organização de projetos por domínio

Incentivar os alunos a conhecer, 
refletir e problematizar todos os 
conceitos essenciais relacionados 
com o trabalho.

20

Mundo 
do Trabalho



Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Organização de projetos por domínio

Incentivar os alunos a conhecer, 
refletir e problematizar sobre os 
conceitos de voluntariado e de vo-
luntário.

21

Voluntariado

Ações de voluntariado ambiental

Voluntariado Jovem



Jardim 
de Infância

#WITHLOVE

#WITHLOVE  Marcas violentas

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 
Secundário

Organização de projetos por domínio

Enquanto processo educativo, visa 
contribuir para a formação de pesso-
as responsáveis, autónomas, solidá-
rias, que conhecem e exercem os 
seus direitos e deveres em diálogo e 
no respeito pelos outros, com espíri-
to democrático, pluralista, crítico e 
criativo. 

22

Cidadania

Cidadania + Colaborativa

Oficinas na Casa

Projeto Ensinar e Aprender Português 
(Plataforma + Cidadania) 

Projeto Literacia no Cávado
(PIICIE 2ªFase) 

Férias Ativas



#NOBULLYING

O projeto #NOBULLYING pretende reconhecer e divulgar práticas de combate ao 
bullying, trabalhando os direitos humanos enquanto ferramenta de combate à dis-
criminação. 

23

Informar os/as alunos/as sobre 
as causas que desencadeiam a 
violência e as suas consequên-
cias a nível físico, psicológico e 
social.  

Desconstruir mitos associados à 
problemática do bullying. 

Contribuir para a construção de 
relações saudáveis que passam 
pela confiança e pelo respeito. 

Informar Desconstruir Contribuir

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Na própria escola 1º período (preferencialmente 
durante o mês de outubro) 

Serviço de Intervenção 
Psicológica 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Ações de sensibilização
sobre Bullying. 

Tel: 925 660 667  Email: isabel.abreu@cmesposende.pt 



#NOBULLYING
“Desculpa, Uma História de Bullying” 

Para complementar as ações de sensibilização sobre o bullying, e assinalando o Dia 
Mundial Combate Bullying, será promovida a exibição de um filme sobre a temática, 
intitulado “Desculpa, Uma História de Bullying. 

24

Dar continuidade às ações de 
sensibilização que foram previa-
mente promovidas nas escolas 
sobre a temática do Bullying.  

Utilizar a sétima arte como ferra-
menta pedagógica de reflexão 
sobre diversas temáticas sociais, 
nomeadamente sobre o bullying

Promover a reflexão e análise 
sobre estratégias para prevenir e 
combater o bullying. 

Ações de 
sensibilização Sétima arte Reflexão

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Auditório Municipal. 21 de outubro Serviço de Intervenção 
Psicológica 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Visualização do �lme
“Desculpa, Uma História 
de Bullying”.  

Tel: 926 595 093  Email: isabel.abreu@cmesposende.pt  



Saco Solidário 
Quanto pesa a tua solidariedade?

A campanha solidária tem como enfoque os Direitos humanos, fundamentais para 
promover a igualdade de oportunidades, a compreensão, a tolerância, o respeito e a 
dignidade entre todos. A iniciativa tem por base a distribuição por cada turma/sala 
de um saco solidário, em que as crianças/jovens terão a oportunidade de efetivar 
gestos solidários, resultando na contabilização e pesagem dos bens. Estes desti-
nam-se à Loja Social de Esposende para distribuir pelas famílias por do concelho que 
comprovadamente apresentem carências socioeconómicas.

25

Promover a solidariedade na comunidade escolar Incentivar a partilha e contribuir para a formação 
cívica dos alunos, tendo como enfoque os Direitos 
Humanos

Solidariedade Formação Cívica 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Loja Social de Esposende Todo o ano Loja Social 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Angariação de bens Entrega de bens à Loja Social

Tel:  253 986 577 | 930440401 | 962 020 398   Email: loja.social@cm-esposende.pt



MAIS DIVERSAMENTE 

Ações de sensibilização sobre Diversidade e Inclusão, adaptando os princípios orien-
tadores da Carta Portuguesa para a Diversidade ao contexto escolar e educativo. 

26

Promover a diversidade e inclu-
são no contexto escolar indepen-
dentemente da origem cultural, 
étnica e social, orientação 
sexual, género, idade, caracterís-
ticas físicas e religião dos/as 
alunos/as.  

Promover a diversidade e inclu-
são no sentido de potenciar a 
resiliência, flexibilidade e auto-
nomia pessoal dos alunos.  

Refletir sobre os elementos 
visíveis e menos visíveis da diver-
sidade, por forma a ganhar cons-
ciência das implicações das 
generalizações sobre outros 
grupos.  

Promover 
a diversidade

Promover 
a diversidade Reflexão

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Na própria escola.  
3º Período letivo 
(preferencialmente durante 
o mês de maio) 

Serviço de Intervenção 
Psicológica 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Ações de sensibilização sobre Diversidade e Inclusão. 

Tel: 925 660 667   Email: isabel.abreu@cmesposende.pt 



MAIS DIVERSAMENTE - Comemoração 
do Dia Europeu da Diversidade

Celebração do Dia Europeu da Diversidade, iniciativa promovida pela Comissão 
Europeia que decorre todos os anos em maio, e que pretende sensibilizar para a 
importância da Diversidade e Inclusão em toda a União Europeia.  

27

Sensibilizar a comunidade em 
geral para a diversidade e inclu-
são, através da exposição dos 
trabalhos realizados pelos/as 
alunos/as.  

Promover a criatividade e 
expressão artística dos/as 
alunos/as, com a criação de 
trabalhos que traduzam diversos 
olhares sobre diversidade e 
inclusão na escola.

Sensibilizar Promover 
criatividade

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Em local público, 
ainda a definir.  3º Período letivo (22 de maio) Serviço de Cidadania e 

Igualdade 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Apresentação pública de trabalhos realizados 
pelos/as alunos/as sobre Diversidade e Inclusão. 

Tel: 925 660 667   Email: isabel.abreu@cmesposende.pt 



Exposições CISL
Visitas Orientadas - Indoor

O Centro Interpretativo de S. Lourenço (CISL) promove a exposição e a divulgação 
seletiva do espólio arqueológico, reconstruindo a História da ocupação do território, 
através dos dados e dos vestígios arqueológicos. 

28

Centrado na relação dos nossos antepassados com a 
água – rios/ ribeiros e mar – entre a Pré-História e a 
Época Moderna, realiza-se uma viagem no tempo, de 
forma a que as/os alunas/os descubram diferentes 
temas e os diversos períodos integrados na exposi-
ção

Ao longo da Idade dos Metais, os nossos antepassa-
dos fixam os seus povoados em pontos altos. 
Partindo desta realidade, exploram-se os locais 
onde se concentra a maioria dos vestígios, sempre 
em íntima ligação com recursos naturais e estraté-
gias de ocupação do território

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

C. Inter. de S. Lourenço Ano letivo 2022/23 Serviço de Património Cultural
/ C. Inter. de S. Lourenço 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
“Identidade(s): o Homem e o Território – 
Esposende nas Origens da Cultura Castreja” “Mar de Histórias”

Tel: 253 960 179  Email: arqueologia@cm-esposende.pt

Descobrir Explorar



Oficinas Patrimoniais

 A ação e a experimentação na área da Cultura são dos elementos que mais cativam 
e reforçam a interiorização do conhecimento. Assim, o Serviço Educativo do CISL e 
Serviço de Património Cultural disponibiliza um conjunto de oficinas, numa peculiar 
e sensorial viagem à Cultura Castreja. 
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Sensibilizar os mais novos para a importância do património e da sua preservação. Sensibilizar, promover e 
estimular uma atitude cidadã e proporcionar fruição cultural. 

Sensibilizar 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

C. Inter. de S. Lourenço ou 
Estabelecimento de Ensino, 
cf. atividade 

ano letivo 2022/23 Serviço de Património Cultural
/ C. Inter. de S. Lourenço 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Construtores de 
Palmo e meio

Um por todos, todos 
pelo castro

Vamos construir 
um castro Pão Galaico

Joias galaico-romanas Modelar até uma 
forma encontrar 

Caturo e o colar de
ouro

Tel: 253 960 179  Email: arqueologia@cm-esposende.pt



Dias Especiais do Património e 
Pausas Letivas

Para dias especiais do Património e para as pausas letivas, preparámos um diversifi-
cado conjunto de atividades. 
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Divulgar, sensibilizar e explorar o 
nosso Património, numa fusão 
entre a cultura e a natureza

Divulgar

Destacar a importância dos 
monumentos e sítios na história 
e identidade dos vários povos, 
bem como apelar à sua preser-
vação e valorização

Destacar

Sensibilizar os cidadãos quanto 
à riqueza e à diversidade cultu-
ral da Europa; aumentar a visibi-
lidade da arqueologia junto dos 
diferentes públicos e dos meios 
de comunicação

Sensibilizar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Centro Interpretativo de S. 
Lourenço ou Estabelecimento 
de Ensino, cf. atividade 

Ano letivo 2022/23 
Serviço de Património Cultural
Centro Inter. de S. Lourenço 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Natal no CISL'22 Páscoa no CISL'23 Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios'23

Jornadas Europeias de 
Arqueologia'23 Verão no CISL'23

Tel: 253 960 179   Email: arqueologia@cm-esposende.pt



Escape Game: Arquivo Edition

Um percurso e desafio integrados numa dinâmica e “imaginário” que permitirá um 
maior envolvimento das crianças e jovens na descoberta do património local.
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Incentivar o trabalho e coopera-
ção em equipa, desenvolvendo o 
espírito crítico e lógico  

Desenvolver a literacia informa-
cional através da exploração de 
diferentes fontes de informação, 
nomeadamente o espaço e 
funcionamento do Arquivo Muni-
cipal 

Promover o conhecimento da 
História Local 

Trabalho em Equipa Literacia
informacional História Local 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Arquivo Municipal Por marcação Serviço de Arquivo 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Uso de códigos e
indicações 

Pistas escondidas Gestão do arquivo 

Tel: 253 960 170  Email: arquivo.municipal@cm-esposende.pt 

4º Ano



À descoberta do Museu

O Museu disponibiliza-se a realizar visitas guiadas às diferentes exposições realiza-
das no Museu Municipal, Museu do Sargaço e Centro Interpretativo do Junco.
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Promover o conhecimento e 
sensibilidade ao património 
local e a sua história potencian-
do a sua preservação. 

Promover 
conhecimento 

Cultivar o pensamento criativo 
potenciando sensibilidade a 
problemas e a procura de solu-
ções. 

Criatividade 

Garantir a acessibilidade inte-
lectual e emocional às exposi-
ções e atividades relacionadas. 

Acessibilidade 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Museu Municipal 
Museu do Sargaço 
C. Interpretativo do Junco 

Marcação prévia Museu Municipal 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Visita guiada à exposição  “Os Mendanhas” 

Visita guiada ao Museu do Sargaço Visita guiada à exposição “Tecer o Junco” 

Visita guiada à exposição “Objetos com História: 
uma viagem ao tempo de D. Sebastião” 

Email: museu.municipal@cm-esposende.pt



V.O.U. Patrimoniar 
Visitas Orientadas Únicas - Outdoor 

 A visita orientada é um excelente veículo que permite aos mais novos conhecerem o 
habitat e o “modus vivendi” dos nossos antepassados. Viagem no tempo aos locais 
onde deixaram as suas marcas, desde a Pré-História recente à Época Medieval (con-
forme roteiro selecionado), no atual território de Esposende.
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Sensibilizar os mais novos para a importância do Património e da sua preservação. 

Sensibilizar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Concelho, cf. roteiro 
selecionado 

ano letivo 2022/23 Serviço de Património Cultural
/ C. Inter. de S. Lourenço 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Castro de S. Lourenço 

Roteiro Medieval 

Roteiro do Megalitismo  Roteiro Idade do 
Ferro/Romanização 

Roteiro Megalitismo 
+ Idade do ferro 

Roteiro Megalitismo + Idade 
do Ferro/ Romanização 
+ Medieval 

Tel: 253 960 179  Email: arqueologia@cm-esposende.pt



Projeto de Expressões na Educação 
Pré-Escolar - Educação Musical

Implementação de ações para a promoção de competências transversais a observar 
nos cursos de Pré-Iniciação Musical e Iniciação Musical. Desenvolvimento do Projeto 
1 hora/semana, em cada JI
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Valorizar a música como fator de 
identidade social e cultural

Identidade social e 
cultural 

Desenvolver a aptidão musical 
das crianças, contribuindo para 
o seu desenvolvimento 

Aptidão musical  

Estimular desde cedo para o 
mundo dos sons, pois este 
estímulo transmite sensibilida-
de para o som e assim possibilita 
a criança a descobrir as suas 
qualidades, e desenvolver a sua 
memória e atenção 

Mundo dos sons 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas Ano letivo  Divisão de Educação

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Identi�car e descrever 
os sons 

Intencionalidade 
expressiva-musical Cantos rítmicos 

Canções Improvisações musicais Recursos sonoros

Email: cristina.�gueiredo@cm-esposende.pt 



Conta-me histórias 

Leitura de histórias da literatura portuguesa e estrangeira, com recurso ou não a 
encenação e expressão dramática e ou musical.
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Enriquecer o imaginário e a 
criatividade infantil 

Criatividade 
infantil 

Estimular o uso da literatura 
infantil como elemento essen-
cial para a formação do leitor 

Promoção 
da Leitura

Estimular a curiosidade pelos 
saberes e o gosto pela descober-
ta 

Gosto 
pela Leitura 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Biblioteca Municipal Mensal Serviço de Biblioteca 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Conta-me histórias Histórias em família Hora do Conto

Tel: 253 960 181   Email: biblioteca.municipal@cm-esposende.pt



Efemérides e datas especiais

Conhecer as datas mais significativas da cultura portuguesa e do mundo. 
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Contribuir para o conhecimento 
do mundo e a interculturalidade 

Interculturalidade 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Biblioteca Municipal Mensal Serviço de Biblioteca 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Filmes Palestras Jogos 

Tel: 253 960 181   Email: biblioteca.municipal@cm-esposende.pt



PASO | Projeto de Arqueologia 
Sem Obstáculos 

O Projeto Arqueologia Sem Obstáculos (PASO) procura contribuir de forma eficaz 
para uma mudança de atitudes da sociedade face às reais potencialidades das pes-
soas com deficiência para participar na atividade económica, social e cultural. 
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Pretende combater a discriminação e promover a igualdade de opor-
tunidades, através da Cultura, nomeadamente do Património Arque-
ológico 

Combater a discriminação

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

C. Inter. de S. Lourenço ou 
Estabelecimento de Ensino. 

ano letivo 2022/23 Serviço de Património Cultural
/ C. Inter. de S. Lourenço 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Adaptação de atividades do programa de Educação Patrimonial e melhoria contínua do acesso –
intelectual, físico… - ao Património e a espaços culturais (CISL e sítios arqueológicos visitáveis). 

Tel: 253 960 179  Email: arqueologia@cm-esposende.pt



Esposende quinhentista e o 
naufrágio de Belinho1 

No ano em que se comemoram os 450 anos da Carta Régia de D. Sebastião a elevar 
Esposende a vila (concelho), secularmente contemporânea do naufrágio quinhentis-
ta de Belinho1, partilhamos com os jovens informações específicas do século XVI, 
partindo do global para o conhecimento local, transversais a diferentes disciplinas. 
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Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

C. Inter. de S. Lourenço ou 
Estabelecimento de Ensino, 
cf. atividade 

ano letivo 2022/23 Serviço de Património Cultural
/ C. Inter. de S. Lourenço 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
A viagem de 
Fernão Magalhães

Patrimónios Emersos 
e Submersos: do local 
ao global

Rota dos Sabores
Esposende quinhentista 
e a Carta Régia de 
D. Sebastião

Pratos com História A química do PC D. Sebastião, o menino 
que foi rei 

Naufrágio quinhentista 
de Belinho

Tel: 253 960 179  Email: arqueologia@cm-esposende.pt

Sensibilizar os mais novos para a 
importância de diferentes tipos 
de património – documental e 
arqueológico – e a importância 
da sua preservação

Sensibilizar os mais novos para a 
importância do 16.º monarca de 
Portugal – D. Sebastião – que 
transformou significativamente 
o território de Esposende 

Divulgar a importância da 
Viagem de Fernão Magalhães

Diferentes tipos de 
património 

D. Sebastião Viagem de Fernão
Magalhães



Percursos Pedestres

 Visitas orientadas e saídas de campo a pé aos locais de interesse, consoante a temá-
tica a explorar de acordo com a disciplina, com recurso aos caminhos e rotas já exis-
tentes. 
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Promover o conhecimento e e 
identidade local sobre os diver-
sos patrimónios (histórico, natu-
ral, etnográfico, etc.). 

Património Local 

Promover a sustentabilidade e o 
conhecimento sobre as ciências 
da Terra e a biodiversidade. 

Sustentabilidade e 
Biodiversidade 

Desenvolvimento e potenciali-
zar os recursos locais como 
investimento para o turismo e 
educação. 

Turismo 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Concelho de Esposende Todo o ano Serviço de Turismo  

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Percursos Pedestres Caminho de S. Bento    Caminho Santiago  

Património Local História Natureza  

Tel: 933 002 823   Email: jorge.guedes@cm-esposende.pt 



Brincar com história 

Procurando dar a conhecer as diferentes figuras de importância para a cidade de 
Esposende, locais e ações, são criados três cubos com imagens de obras pertencen-
tes ao Museu.  A partir disto o público é desafiado a contar a sua história, usando as 
três obras de arte que lhe saíram ao lançar os dados, através da pintura.
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Promover o conhecimento e 
sensibilidade ao património 
local e a sua história potencian-
do a sua preservação. 

Promover 
conhecimento 

Cultivar o pensamento criativo 
potenciando sensibilidade a 
problemas e a procura de solu-
ções. 

Criatividade 

Garantir a acessibilidade inte-
lectual e emocional às exposi-
ções e atividades relacionadas. 

Acessibilidade 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Museu Municipal Marcação prévia Museu Municipal 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Email: museu.municipal@cm-esposende.pt 

Jogos



Quem vê caras, vê emoções

Indo ao encontro do grande realismo e expressionismo que se encontra nas obras 
dos Mendanhas, esta oficina procura explorar com as crianças as diferentes emo-
ções e expressões da cara e como isso é representado na arte, permitindo desenvol-
ver melhor perceção de emoções.
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Promover o conhecimento e 
sensibilidade ao património 
local e a sua história potencian-
do a sua preservação. 

Promover 
conhecimento 

Cultivar o pensamento criativo 
potenciando sensibilidade a 
problemas e a procura de solu-
ções. 

Criatividade 

Garantir a acessibilidade inte-
lectual e emocional às exposi-
ções e atividades relacionadas. 

Acessibilidade 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Museu Municipal Marcação prévia Museu Municipal 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Email: museu.municipal@cm-esposende.pt

Pintura GrafismoWorkshop



Conversas do Eu e do Mundo 

A partir de encontros com escritores, poetas, artistas, cientistas e investigadores 
das ciências sociais e humanas proporcionar um melhor conhecimento do mundo e 
do aspaço particular de cada um.
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Promover o conhecimento dos autores e da 
sua obra junto da comunidade educativa. 

Promover conhecimento 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Museu Municipal 

Outubro / Novembro 2022 
Março de 2023 
Fevereiro 2023 
Abril de 2023 

Serviço Biblioteca 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Maria Ondina Braga, uma mulher à frente 
do seu tempo 

Centenário de Nascimento de Eugénio 
de Andrade 

50º aniversário do falecimento de Manuel 
de Boaventura 

Centenário de Nascimento de Agustina 
Bessa Luís 

Tel: 253 960 181   Email: biblioteca.municipal@cm-esposende.pt



Uma Imagem, uma História!

A partir de documentos da história local disponíveis na AQUALIBRI – Biblioteca Digi-
tal do Cávado – serão contadas histórias das ruas e das pessoas, dos hábitos e costu-
mes, das suas festas e romarias, dos meios de transporte, da pesca e das constru-
ções navais, passando pelo nascimento de Esposende como lugar de veraneio. 
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Promover o conhecimento da História Local junto da comunidade educativa, utilizando 
recursos impressos e digitais, em especial a Biblioteca digital Aqualibri. 

História Local 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Biblioteca Municipal e
Estabelecimentos Escolares 
2º e 3º ciclo e secundário 

Por marcação Biblioteca Municipal 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Uma imagem, uma história! O�cina /Tertúlia de exploração da AquaLibri  

Tel: 253 960 181   Email: biblioteca.municipal@cm-esposende.pt



Semana da Leitura I Catraia de Livros 

Semana da leitura e feira do livro – Catraia de Livros - organizada pela Rede de 
Bibliotecas do Concelho de Esposende (RBCE). No ano de 2023 serão objeto de home-
nagem e estudo os autores Agustina Bessa Luís e Eugénio de Andrade.

44

Estimular os alunos a desenvol-
ver o hábito e o gosto pela leitu-
ra com atividades lúdicas e 
participativas sobre o enredo da 
obra escolhida, envolvendo 
alunos, professores e comunida-
de  

Promoção da Leitura  

Garantir o acesso aos livros, 
oferecendo assim, a oportunida-
de de ampliar a cultura, o conhe-
cimento por meio de lazer e 
entretenimento 

Acesso ao Livro 

Oportunizar aos alunos o desen-
volvimento de atividades artísti-
cas 

Fomentar a cultura  

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Largo Fonseca Lima  e
Biblioteca Municipal

Fevereiro / março de 2023 Rede de Bibliotecas do 
concelho de Esposende 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Homenagem e estudo de 
Agustina Bessa 

Homenagem e estudo de 
Eugénio de Andrade Feira do Livro 

Tel: 253 960 181   Email: biblioteca.municipal@cm-esposende.pt



Exposições na Casa

A Casa da Juventude possui uma sala de exposições que é cedida gratuitamente a 
artistas do Município. Além das exposições individuais, realizam se exposições cole-
tivas de pintura escultura e fotografia
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Potenciar e valorizar as capaci-
dades artísticas dos jovens do 
Município

Potenciar

Promover o trabalho de jovens 
artistas do concelho reconhe-
cendo e valorizando a sua ativi-
dade

Promover

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Casa da juventude de 
Esposende Ao longo do ano Serviço Educativo da Casa 

da Juventude 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Exposições de pintura Exposições de fotogra�a Exposições de escultura 

Tel: 253 960 162   Email:  casa.juventude@cm-esposende.pt



Medicina na obra de arte

A partir de uma reprodução de uma obra pertencente à coleção do museu, produzida 
em materiais dispares, o público é levado a perceber o desgaste que uma obra sofre 
ao longo do tempo e a realizar pequenas ações inspiradas em conservação e restau-
ro para que a peça seja devolvida ao seu aspeto original
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Promover o conhecimento e 
sensibilidade ao património 
artístico local e a sua história 
potenciando a sua preservação

Conhecimento

Desenvolver o respeito pelo 
património cultural e ambiental

Respeito

Garantir a acessibilidade inte-
lectual e emocional às exposi-
ções e atividades relacionadas

Acessibilidade

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Esposende Marcação prévia Museu Municipal

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Pintura Barro

Email:  museu.municipal@cm-esposende.pt ou beatriz.ribeiro@cm-esposende.pt



Redescobrir Esposende

O Museu Municipal disponibiliza-se a realizar visitas guiadas por Esposende e fre-
guesias dando a conhecer o diverso património cultural.
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Promover o conhecimento e 
sensibilidade ao património 
local e a sua história potencian-
do a sua preservação

Promover 
conhecimento

Desenvolver o respeito pelo 
património cultural e ambiental

Respeito 

Garantir a acessibilidade inte-
lectual e emocional às exposi-
ções e atividades relacionadas

Acessibilidade

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Esposende Marcação prévia Museu Municipal

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Roteiro Arte na Rua Roteiro Caminho dos 

Mareantes Roteiro Ventura Terra

À descoberta da minha 
freguesia Paisagem do sargaço

Email: museu.municipal@cm-esposende.pt ou beatriz.ribeiro@cm-esposende.pt



Tradição e encanto com o junco

Procurando preservar a bela e rica história do junco, oferece-se oficinas de tear que 
permitem a criação de pequenas peças de esteira.
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Promover o conhecimento e 
sensibilidade ao património 
local e a sua história potencian-
do a sua preservação

Promover 
conhecimento

Cultivar o pensamento criativo 
potenciando sensibilidade a 
problemas e a procura de solu-
ções

Criatividade

Garantir a acessibilidade inte-
lectual e emocional às exposi-
ções e atividades relacionadas

Acessibilidade

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Centro Interpretativo 
do Junco Marcação prévia Museu Municipal

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Junco com Mena do rio À descoberta de Forjães

Email: museu.municipal@cm-esposende.pt ou beatriz.ribeiro@cm-esposende.pt



Explorar com sargaço

Oficinas de diversas temáticas que se desenvolvem ao longo do ano procurando dar 
a conhecer o sargaço e os seus diferentes usos.
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Promover o conhecimento e 
sensibilidade ao património 
local e a sua história potencian-
do a sua preservação

Promover 
conhecimento

Cultivar o pensamento criativo 
potenciando sensibilidade a 
problemas e a procura de solu-
ções

Criatividade

Garantir a acessibilidade inte-
lectual e emocional às exposi-
ções e atividades relacionadas

Acessibilidade

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Museu do Sargaço Marcação prévia Museu Municipal

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Sabonetes de sargaço Sargaço como obra de arte Histórias dos sargaceiros

Email: museu.municipal@cm-esposende.pt ou beatriz.ribeiro@cm-esposende.pt



Pequenos artistas

Oficinas temáticas ao longo do ano onde os participantes podem criar obras relacio-
nadas com diferentes eventos.
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Promover o conhecimento e 
sensibilidade ao património 
local e a sua história potencian-
do a sua preservação

Promover 
conhecimento

Cultivar o pensamento criativo 
potenciando sensibilidade a 
problemas e a procura de solu-
ções

Criatividade

Garantir a acessibilidade inte-
lectual e emocional às exposi-
ções e atividades relacionadas

Acessibilidade

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Museu Municipal
Museu do Sargaço
Centro Inter. do Junco

Marcação prévia Museu Municipal

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Dia internacional dos Museus Dia Mundial da Terra Dia Mundial dos Oceanos

Dia dos pais Dia da produção nacional Dia Mundial da água

Email: museu.municipal@cm-esposende.pt ou beatriz.ribeiro@cm-esposende.pt



Férias especiais

Oficinas temáticas preparadas especialmente para épocas de pausa letiva.
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Dar a conhecer o património 
local e a sua história potencian-
do a sua preservação.

Divulgar

Cultivar o pensamento criativo 
potenciando sensibilidade a 
problemas e a procura de solu-
ções.

Criatividade

Garantir a acessibilidade inte-
lectual e emocional às exposi-
ções e atividades relacionadas.

Acessibilidade

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Museu Municipal Marcação prévia Museu Municipal

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
O Natal vai ao Museu Páscoa no Museu Verão de arte

Email: museu.municipal@cm-esposende.pt ou beatriz.ribeiro@cm-esposende.pt



ESLOCAL: Incentivo à produção 
e consumo de produtos endógenos

O Programa de Incentivo à Produção e Consumo os Produtos de Endógenos: “Produ-
tos de Esposende”, visa o escoamento dos produtos locais, entre os quais o peixe, os 
hortícolas, doçaria, lacticínios, vinhos, entre outros, diretamente para as famílias, 
estabelecimentos comerciais de proximidade, restaurantes e outros locais de 
comercialização, criando uma rede entre os produtores, a população e os estabeleci-
mentos.
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Estimular o consumo de produ-
tos locais, promovendo a econo-
mia circular e reduzindo a 
pegada ecológica (KM 0)

Consumo de 
produtos locais 

Reconhecer a identidade e me- 
mória dos saberes e sabores

Identidade 
Gastronómica 

Sensibilizar para a importância 
da redução do desperdício 
alimentar

Desperdício alimentar 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas Ano Letivo Serviço de Turismo 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Workshops Degustação de produtos 

alimentares Palestras 

Email:  jose.costa@cm-esposende.pt 



ESNÁUTICA Estação Náutica de Esposende

A Estação Náutica de Esposende apresenta uma oferta integrada pela existência de 
monumentos, património religioso, património arquitetónico, património natural, 
património imaterial e material, bem como outros recursos característicos e identi-
tários do território, como a gastronomia e os vinhos verde, capazes de gerar uma 
elevada atratividade para o destino e, no seu conjunto, contribuir para dinamizar 
um Turismo Náutico de qualidade em Portugal. 
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Promover e incentivar à prática 
de modalidades náuticas

Modalidades Náuticas 

Contribuir para a divulgação da 
oferta náutica integrada com 
base nas potencialidades da 
economia azul

Divulgação da oferta 
náutica  

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas Ano Letivo Serviço de Turismo 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Workshops Palestras 

Email:  jose.costa@cm-esposende.pt 



Conhecer a Loja Social + Colaborativa 
Visitas orientadas 

Conhecer as instalações e o projeto que está assente numa rede de colaborativa de 
partilha, e que pretende incentivar e sensibilizar a comunidade escolar e a popula-
ção em geral para a promoção de práticas mais sustentáveis (social, ambiental e 
económica).
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Contribuir para práti-
cas de consumo mais 
sustentáveis

Consciencialização 
Ambiental e Consumo 
Sustentável

Dar a conhecer a 
missão e os objetivos 
estratégicos, com 
enfoque na Economia 
Circular, nos Direitos 
Humanos e o Volunta-
riado

Contribuir para uma 
consciência cívica, 
através de metodolo-
gias participativas

Consumo 
sustentável

Consciencia
ambiental

Economia 
Circular

Consciencia
cívica

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Loja Social de Esposende Todo o ano Loja Social 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Consciencializar para a 
Economia Colaborativa e 
de Partilha 

Reaproveitamento e reutiliza-
ção de bens promover Voluntariado 

Sensibilizar para os Valores 
dos Direitos Humanos, do 
bem-estar e da qualidade de 
vida das pessoas

Separação, contabilização e 
acondicionamento dos bens 

Tel: 253 986 577 | 930440401 | 962 020 398  Email:  loja.social@cm-esposende.pt



O Ambiente sai à rua

Comemoração do Dia Mundial do Ambiente e do Dia Mundial dos Oceanos fora de 
portas do Centro de Educação Ambiental, com atividades lúdico-pedagógicas nos 
espaços naturais do concelho.
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Assinalar localmente o Dia Mun-
dial do Ambiente e o Dia Mundial 
dos Oceanos

Assinalar

Chamar a atenção para a impor-
tância dos contributos individu-
ais na preservação dos recursos 
naturais

Sensibilizar

Fortalecer o comprometimento 
dos mais jovens com o território 
esposendense, sua paisagem e 
biodiversidade

Fortalecer

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Centro de Educação 
Ambiental 

5, 6 e 7 de junho Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Ações de limpeza Cinema Música, etcCaminhadas 
interpretativas

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Programa Crescer com a Natureza!

Os participantes deste programa realizarão, em rotinas semanais, diversas ações de 
cariz teórico e prático associadas essencialmente à área da jardinagem e da horticul-
tura. O principal objetivo é contribuir para o desenvolvimento de competências de 
base, motivando os alunos para aprendizagens cognitivas e para o seu desenvolvi-
mento pessoal.
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Promover a aquisição de valo-
res ecológicos e de cidadania

Promover

Estimular a estabilidade emo-
cional e comportamenta

Estimular

Desenvolver a autoestima               
e Desenvolver competências 
sociais, cognitivas e motrizes

Fortalecer

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Centro de Educação 
Ambiental 

Mediante inscrição no 
programa no início do 
ano letivo. 

Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Realização de tarefas associadas ao funcionamento do Horto Municipal e participação nas 
atividades propostas no plano de atividades do Centro de Educação Ambiental para 2022/2023

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



“Desperdício alimentar: menos é mais”

Sessão teórica dedicada ao tema do desperdício alimentar no mundo e em Portugal, 
com particular ênfase para os impactes ambientais decorrentes do desperdício de 
alimentos em ambiente escolar e doméstico.
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Explorar alguns conceitos e 
números associados ao desper-
dício alimentar no mundo e em 
Portugal

Explorar

Sensibilizar para os impactes 
ambientais associados ao 
desperdício alimentar e para a 
necessidade de alterarmos hábi-
tos de consumo que levam ao 
desperdício alimentar

Sensibilizar

Dar a conhecer a pegada hídrica 
de vários alimentos

Dar a conhecer

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escola Por marcação, a partir do 
mês de outubro Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Palestra “Desperdício alimentar: menos é mais” 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Projeto “ECO-Escolas”

Este programa é promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa e direcionado 
para as escolas. As autarquias desempenham o papel de parceiras e colaboradoras 
no desenvolvimento das atividades. Uma escola que pretenda ser reconhecida com 
a Bandeira Verde deverá inscrever-se, seguir a metodologia proposta e realizar ativi-
dades no âmbito dos temas-base e tema do ano.
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Promoção de boas práticas nos 
espaços escolares e Reconheci-
mento institucional e público

Promover

Melhoria do desempenho 
ambiental da escola

Melhorar 
desempenho

Apoio técnico no desenvolvi-
mento de projetos e atividades 
de educação ambiental

Apoiar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escola e outros Inscrição até 31 de outubro  Associação Bandeira Azul da 
Europa, Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Projeto “Eco-Escolas” 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Programa ECOvalor

Este projeto é promovido pela RESULIMA e prevê a realização de ações de sensibili-
zação no espaço escolar dedicado ao tema dos resíduos e a atribuição de uma con-
trapartida financeira em função dos resíduos recicláveis recolhidos e separados 
pelas escolas aderentes. 
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Promover a separação seletiva 
de resíduos em ambiente esco-
lar

Promover

Aumentar as quantidades 
resíduos encaminhados para 
reciclagem

Estabelecer metas

Sensibilizar e educar a comuni-
dade escolar, seus familiares e a 
comunidade envolvente para a 
correta separação de resíduos

Sensibilizar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escola Ao longo do ano letivo Resulima 
Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Separação e armazenamento dos resíduos 
de papel, plástico e metal no espaço escolar Ações de sensibilização / esclarecimento 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Dia a dia, pense verde todo o ano!

Comemoração de efemérides ambientais através de propostas de atividades educa-
tivas variadas como: concurso de fotografia; pinturas; desenhos; participação em 
jogos online, etc.  
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Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Atividades Online 
Centro de Educação Ambiental Mediante marcação prévia Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Dia Nacional da Água Dia Nacional do Mar 

Dia Mundial dos Oceanos 

Dia Mundial do Ambiente  Dia Mundial da Terra  

Dia Internacional da Vida 
Selvagem  

Dia Internacional das 
Florestas 

Dia Internacional das
Florestas 

Dia Internacional da
Biodiversidade  

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 

Chamar a atenção para questões 
ambientais que se encontram na 
ordem do dia

Alertar para a necessidade de se 
gerir de forma sustentável as 
florestas, no que diz respeito à 
utilização dos seus recursos, 
sobretudo em ecossistemas 
frágeis

Fomentar a alteração de mentali-
dades e comportamentos 
ambientalmente desajustados

Questões ambientais Gestão sustentável 
dos ecossistemas 

Comportamento 
ambiental 



Aventuras no CEA

Desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas relacionadas com o meio am-
biente, que inclui brincadeiras, jogos e desafios.
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Consolidar conceitos e aprendi-
zagens relacionadas com o 
Ambiente; Sensibilizar para a 
mudança de comportamentos 
ambientalmente inadequados

Comportamentos 
ambientais 

Fomentar a prática de exercício 
físico e o contacto com a nature-
za

Contacto com a 
natureza 

Promover o espírito de equipa e 
a competição saudável entre 
pares

Espírito de equipa  

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Centro de Educação 
Ambiental 

Por marcação Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Aventuras no CEA 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Vamos Visitar o 
Centro de Educação Ambiental

Visitação e exploração dos espaços pedagógicos do Centro de Educação Ambiental. 
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Divulgação de conteúdos sobre 
diversas temáticas ambientais, 
nomeadamente sobre a separa-
ção seletiva de resíduos, o rio 
Cávado, a biodiversidade local e 
regional, a energia, a mobilida-
de sustentável e as alterações 
climáticas

Divulgação

Desenvolvimento de atividades 
práticas que promovem o 
contacto com a terra, o reconhe-
cimento da importância da agri-
cultura e a aquisição de conheci-
mentos sobre o ciclo de vida das 
plantas

Desenvolver

Interpretação dos principais 
locais de interesse botânico do 
CEA através da exploração 
lúdica e didática dos recursos 
biológicos presentes

Interpretar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Centro de Educação 
Ambiental Mediante marcação prévia Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Exposição permanente: 
Ambiente Interativo 

Hortas Pedagógicas: Vamos 
ajudar a Maria Repolha 

Um passeio 
pela biodiversidade 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Histórias no CEA

Leitura e apresentação dramatizada de histórias de cariz ambiental.
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Promover a literacia dos ocea-
nos e sensibilizar para a prote-
ção dos mesmos

Promover

Dar a conhecer práticas ances-
trais relacionadas com o ciclo do 
pão de milho e com o aproveita-
mento dos recursos naturais da 
região

Dar a conhecer

Sensibilizar para a importância 
da fauna ribeirinha e dar a 
conhecer espécies autóctones

Sensibilizar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Centro de Educação 
Ambiental Mediante marcação prévia Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Teatro de marionetas 
"O casamento de Krappi" 

Teatro de marionetas 
"A Branca e os sete moleiros" 

História dramatizada 
"A salamandra curiosa!" 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Projeto RIOS

A adesão ao projeto pressupõe a adoção de um troço de 500 m por cada grupo/tur-
ma/escola inscrito e a realização de saídas de campo para monitorização de um con-
junto de parâmetros e aspetos relacionados com o curso de água, O objetivo passa 
fomentar a participação social na conservação dos espaços fluviais.
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Aprender a valorizar a importân-
cia das linhas de água

Aprender

Caracterizar, monitorizar, inspe-
cionar e avaliar troços adotados 
de um rio ou ribeira e Implemen-
tar ações que promovam a 
melhoria do rio ou ribeira adota-
do

Implementar

Promover a ligação afetiva e 
efetiva do grupo aderente ao 
espaço ribeirinho e à comunida-
de local 

Promover

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Ribeira ou rio próximo 
da escola 

2 a 3 saídas de campo, a 
agendar ao longo do ano Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Saída de campo | Outono Saída de campo | Primavera Ação de melhoria (opcional) 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



AQUA Cávado – Dias a viver a água

Esta iniciativa inclui a participação de uma turma/escola em atividades relaciona-
das com o rio Cávado e com o tema da água, e que decorrerão em diversos municí-
pios que integram a CIM Cávado.
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Promover do rio Cávado e dar a 
conhecer as suas valências

Rio Cávado 

Dar a conhecer a biodiversidade 
ribeirinha do rio Cávado, princi-
pais atividades económicas e 
ameaças

Biodiversidade 
ribeirinha do rio 
Cávado 

Explorar conceitos relacionadas 
com a gestão dos recursos hídri-
cos, em particular no que diz 
respeito à água doce

Gestão dos recursos 
hídricos 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Opção Litoral - 1
Opção Montanha - 2

Por marcação: março, abril 
e/ou maio Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Dias a Viver a Água – Opção Litoral Dias a Viver a Água – Opção Montanha 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 

1 - Mosteiro de Tibães (Braga), Casa da Azenha (Barcelos), margem esquerda do rio Cávado (Esposende)
2 - Mosteiro de Tibães (Braga), Centro de Educação Ambiental “Urjalândia a circular” (Amares) e Termas do 
      Gerês (Terras de Bouro)



Palestra "O Planeta Água"

Abordagem a diversas questões relacionadas com os recursos hídricos como a sua 
gestão e distribuição, ameaças aos recursos hídricos e particularidades associadas à 
água. 
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Reconhecer a importância dos 
contributos individuais para 
uma eficiente gestão dos recur-
sos hídricos

Reconhecer

Dar a conhecer o ciclo urbano da 
água

Identificar as principais amea-
ças à sustentabilidade dos 
recursos hídricos

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escola ou Centro de 
Educação Ambiental Mediante marcação prévia Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Palestra “O Planeta Água” 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 

Dar a conhecer Identificar



Semana da Floresta Autóctone
19 a 23 de novembro

Comemoração do Dia da Floresta Autóctone, através de um conjunto de atividades 
relacionadas com os usos múltiplos da floresta.
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Promover a floresta autóctone 
portuguesa e sensibilizar para a 
importância e salvaguarda da 
sua biodiversidade

Promover

Divulgar as potencialidades da 
floresta portuguesa

Divulgar

Dar a conhecer os trabalhos e 
projetos municipais que visam a 
proteção dos espaços florestais 
e o combate aos incêndios

Dar a conhecer

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Espaços florestais concelhios 
Centro de Educação Ambiental Mediante marcação prévia 

Esposende Ambiente
Gabinete Técnico Florestal 
de Esposende

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

O�cinas práticas  Visitas a espaços �orestais Atividades demonstrativas 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos 2022 – 23 a 26 de novembro

Conjunto de propostas relacionadas com a gestão dos resíduos, nomeadamente a 
promoção da Política dos 3R’s.
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Dar a conhecer o processo de 
recolha, encaminhamento e 
tratamento dos resíduos urba-
nos produzidos em Esposende

Dar a conhecer

Potenciar a diminuição da 
produção de resíduos e promo-
ver a economia circular, princi-
palmente no que diz respeito 
aos biorresíduos

Potenciar 
e promover

Sensibilizar para a adoção de 
comportamentos e ações ecolo-
gicamente sustentáveis

Sensibilizar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Aterro sanitário do Baixo 
Cávado e Vale do Lima Centro 
de Educação Ambiental 

Mediante marcação prévia Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Visita ao Aterro Sanitário O�cina Vamos Reutilizar! Palestra Vamos compostar? 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Alterações Climáticas: 
uma verdade inconveniente

Sessão teórica em sala, dedicada à climatologia e alterações climáticas, em particu-
lar a importância do conhecimento na adaptação às alterações climáticas e as fun-
cionalidades da plataforma da Estação Meteorológica de Esposende.
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Explorar alguns dos conceitos 
ligados ao estudo do clima;  
Identificar as principais causas e 
consequências das alterações 
climáticas; Sensibilizar para a 
importância do contributo indi-
vidual na mitigação das altera-
ções climáticas

Alterações climáticas 

Mostrar in loco os vários instru-
mentos que compõem a Estação 
Meteorológica de Esposende e 
suas respetivas funções

Estação Meteorológica
de Esposende 

Dar a conhecer a plataforma da 
Estação Meteorológica de Espo-
sende e o seu contributo para a 
Estratégia Municipal de Adapta-
ção às Alterações Climáticas

Estratégia Municipal 
de Adaptação às 
Alterações Climáticas 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escola  e Cidade de 
Esposende 

Por marcação, a partir do 
2º período letivo. 

Esposende Ambiente e Serviço 
Municipal de Proteção Civil   

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Visita à Estação Meteorológica de Esposende Palestra “Alterações Climáticas: uma 
verdade inconveniente” 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Oficinas Vamos aprender a fazer! 

Nestas atividades é valorizada a componente prática no desenvolvimento de ativi-
dades de educação ambiental, enquanto ferramenta de trabalho que potencia a 
alteração de mentalidades e hábitos.
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Consciencializar para a impor-
tância dos espaços florestais e a 
separação seletiva de resíduos e 
dar a conhecer os passos que 
compõem o processo artesanal 
de reciclagem de papel

Consciencializar

Divulgar estratégias simples e 
acessíveis de reaproveitamento 
de resíduos como incentivo à 
prática da Política dos 3R’s e dar 
a conhecer espécies que fazem 
parte da biodiversidade de 
Portugal

Dar a conhecer

Abordagem às ciências experi-
mentais, através da realização 
de pequenas experiências sobre 
os processos e os fenómenos 
que ocorrem na natureza

Ciências 
experimentais

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Centro de Educação Ambiental Mediante marcação prévia Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

O�cina Vamos reciclar papel O�cina Use e Re-Use O�cina Brincar com a Ciência 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Janeiro, mês da Ciência 

Durante o mês de janeiro serão promovidas iniciativas relacionadas com diversas 
áreas da ciência.
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Abordagem às ciências experi-
mentais nas mais variadas 
vertentes do ambiente, através 
da realização de experiências 
dedicadas aos processos e fenó-
menos que ocorrem na natureza

Abordagem às 
ciências

Descoberta e exploração de 
espécies de fauna e flora menos 
conhecidas que ocorrem no 
território português

Descobrir

Promover a curiosidade e inte-
resse por questões ambientais 
da atualidade; Valorizar as 
expressões artísticas enquanto 
ferramentas educativas; Fomen-
tar a imaginação e criatividade 
junto dos mais novos

Promover, valorizar
e fomentar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas 
Centro de Educação Ambiental 
Auditório Municipal 

Mediante marcação prévia Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

A ciência vai à escola Exposição itinerante 
“Conhecer a Biodiversidade” Teatro de cariz ambiental 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Carnaval “Fantasia Ambiente”

Esta iniciativa contempla a realização de um desfile ecológico, em que os participan-
tes deverão usar trajes e adereços produzidos a partir da reutilização de resíduos e 
materiais. Previsivelmente o tema será "Ecossistemas da Terra"
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Sensibilizar para a importância 
da gestão adequada dos resídu-
os, nomeadamente a implemen-
tação da Política dos 3 R’s

Sensibilizar

Divulgar os principais ecossiste-
mas mundiais e sensibilizar para 
a importância da manutenção 
de ecossistemas saudáveis e dar 
a conhecer algumas das amea-
ças aos mesmos

Divulgar e sensibilizar

Promover a criatividade e imagi-
nação junto da comunidade 
educativa

Promover

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Ruas de Esposende 17 de fevereiro Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Conceção e elaboração dos trajes carnavalescos Participação em des�le na cidade de Esposende 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



O meu Natal é Ecológico

Nesta edição será proposto a toda a comunidade educativa e IPSS’s concelhias, a 
realização de uma Árvore de Natal ecológica, feita a partir de desperdícios.
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Sensibilizar a população para a 
importância de preservar o 
planeta através da adoção de 
comportamentos sustentáveis

Sensibilizar

Fomentar a reutilização e a 
separação seletiva dos resíduos 
e sensibilizar para o consumis-
mo consciente e moderado 
durante a época natalícia 

Fomentar 
e sensibilizar

Desenvolver a criatividade e 
imaginação dos participantes

Desenvolver

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

A definir Mediante marcação prévia Esposende Ambiente

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Conceção e elaboração de
trabalhos

Exposição temporária dos 
trabalhos

Divulgação digital dos 
trabalhos 

Tel: 253 967 147   Tel:  253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Arboreto Florestal

Conhecer o projeto Arboreto Municipal, que foi galardoado em 2022, com o primeiro 
lugar a nível nacional, na categoria Urbanismo e Espaços Verdes, no Prémio Autar-
quia do Ano. 
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Sensibilizar para a salvaguarda 
dos espaços naturais e biodiver-
sidade

Respeito pela 
natureza

Conhecer boas práticas a serem 
replicadas noutros locais

Conhecer a 
silvicultura

Conhecer em ambiente natural 
o espaço, com todos os benefí-
cios de atividades ao ar livre

Atividades ao ar livre

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Vila Chã Todo o ano Gabinete Técnico Florestal

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Visitação do projeto no
terreno

Observação da biodiversidade Recolha de material vegetal 
para trabalhos

  Email: gtf.esposende@cm-esposende.pt  



Visita às Árvores notáveis

O projeto visa dar a conhecer alguns exemplares arbóreos notáveis, existentes no 
concelho. Serão abordadas as componentes botânicas, dendrométricas, morfológi-
cas, histórica local entre outras, deste património vivo único.
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Conhecer os seres vivos mais ancestrais e únicos do concelho

Identidade local

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Várias freguesias do concelho Todo o ano Gabinete Técnico Florestal

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Visitação e explicação dos mais emblemáticos exemplares arbóreos do concelho de Esposende

  Email: gtf.esposende@cm-esposende.pt  



Conversas da Floresta

Palestra ou reunião sobre temáticas florestais, tais como os incêndios florestais, a 
biodiversidade, a caça, uso múltiplo, espaço de lazer, produção de serviços ambien-
tais, as espécies invasoras, floresta e a arte e a história entre muitos outros.

76

Dar a conhecer e explorar as principais temáticas 
da floresta

Conhecer a Floresta

Despertar o interesse pela defesa e salvaguarda 
dos espaços florestais

Aproximar os mais jovens dos 
espaços naturais

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas Todo o ano Gabinete Técnico Florestal

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Ações de esclarecimento sobre o tema
�orestal escolhido

Visita aos espaços �orestais

  Email: gtf.esposende@cm-esposende.pt  



Grupos da Floresta

Criação de “Grupos da Floresta” cujo tema principal a ser trabalhado será a floresta, 
ao longo do ano. Os trabalhos a desenvolver poderão ser em contexto de sala, ou em 
espaços florestais.
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Desenvolver os conhecimentos 
na área florestal e ambiental

Conhecer a Floresta

Promover a aproximação dos 
mais jovens à floresta

Envolver as gerações
futuras com a floresta

Alertar os mais jovens para os 
problemas e desafios que a 
floresta enfrenta e despertar 
soluções para os mesmos

Potencial criativo

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas e Espaços florestaisz Todo o ano Gabinete Técnico Florestal

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Plantações na �oresta Sensibilização �orestal Sementeira

Identi�cação 
da biodiversidade

Acompanhamento dos 
sapadores �orestais

Controlo de espécies
invasoras

  Email: gtf.esposende@cm-esposende.pt  



Brincar é coisa séria

Implementar a Feira do Brincar, incluindo espaços e atividades sensoriais e lúdico-
-pedagógicos diversificados, apropriadas ao convívio familiar e entre pares; 
Constituição de parcerias com associações nacionais com trabalho desenvolvido na 
área da promoção do brincar, com vista ao desenho do projeto municipal "Brincar é 
Coisa Séria!", baseado na implementação de um projeto-piloto com crianças inte-
gradas em jardins de infância e no 1º CEB.
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Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escola Ano letivo  Municipio de Esposende e
CPCJ

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Contribuir para o desenvolvimento físico, 
cognitivo, social e mental da criança e das 
suas famílias

Contribuir para a promoção de formas mais saudáveis 
de BRINCAR, aliando o referido processo reflexivo à 
possibilidade de as famílias, e a comunidade em geral, 
experienciar diversas atividades lúdicas que serão 
dinamizadas para esse efeito

Desenvolvimento saudável Formas saudáveis de Brincar 

Objetivos

Atividades

Situações de jogo Movimentos e equilíbrio Perícia e manipulação 

 Email:  joana.miranda@cm-esposende.pt 



Promover a mudança de com-
portamentos, nomeadamente 
adquirindo comportamentos e 
atitudes saudáveis  

Mudança de 
comportamentos 

Identificar e avaliar sinais físicos 
e mentais (ex., sentimentos, 
sintomas) 

Saúde e Bem-estar 

Pensar criticamente sobre 
alegações de saúde e tomar 
decisões informadas sobre a 
saúde 

Tomada de decisão 
informada 

Literacia em Saúde

De forma a assinalar efemérides, o programa de literacia em saúde visa sensibilizar 
e alertar para questões associadas à saúde e bem-estar. Considerando que cidadãos 
melhor informados sobre saúde serão necessariamente cidadãos mais capazes de 
tomar decisões acertadas, contribuindo não só para melhores resultados em saúde 
como também para poupanças a todos os níveis.
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Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escola Ano Letivo Divisão de saúde, 
Sustentabilidade e Auditoria

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Alimentação  Cancro Saúde Sono 

Saúde Oral Tabagismo Lavagem das Mãos 

 Email: joana.miranda@cm-esposende.pt 



Jogos Desportivos Escolares

É um projeto de valor desportivo e pedagógico comprovado, que para além da for-
mação desportiva adequada às diferentes faixas etárias, potencia a relação com a 
sociedade, nomeadamente por via da ligação ao associativismo desportivo. 
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Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas 
(de acordo com o calendário) Janeiro a março Serviço de Desporto 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Promover uma formação despor-
tiva a longo prazo, através de 
uma proposta complementar às 
atividades já desenvolvidas no 
âmbito do desporto escolar

Fortalecer e fomentar, através 
das modalidades propostas, a 
relação entre a prática desporti-
va que é proporcionada pelas 
escolas e a que é desenvolvida 
pelo associativismo desportivo

Criar um envolvimento entre as 
várias escolas do concelho, 
proporcionando um intercâmbio 
entre os alunos dos diferentes 
estabelecimentos de ensino

Formação desportiva Associativismo 
desportivo 

Intercambio 
desportivo 

Objetivos

Atividades
Atletismo Badminton Andebol 

Basquetebol Futsal Voleibol 

 Email: carlos.mota@cm-esposende.pt 



Projeto de Expressões 
na Educação Pré-Escolar – Educação Física

Atividades com vista ao desenvolvimento da motricidade global e da fina, de modo 
a permitir que todas as crianças aprendam a utilizar e a dominar melhor o seu pró-
prio corpo. Desenvolvimento do Projeto 1 hora/semana, em cada JI. 
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Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas Ano letivo  Divisão de Educação

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Contribuir para a redução das 
desigualdades existentes ao 
nível das possibilidades e opor-
tunidades de acesso à prática 
desportiva 

Contribuir para a criação de 
condições que permitam à crian-
ça revelar capacidades e estrutu-
rar atitudes conducentes ao 
desenvolvimento do espírito 
associativo 

Igualdade prática 
desportiva Espírito associativo 

Objetivos

Atividades
Situações de jogo Movimentos e equilíbrio Perícia e manipulação 

Trepar Saltar Lançar 

 Email:  cristina.�gueiredo@cm-esposende.pt 



Promover o desenvolvimento 
físico, cognitivo e emocional dos 
participantes

Promover

Fomentar a prática desportiva

Fomentar

Programa de Equitação Terapêutica

O Programa de Equitação Terapêutica, que abrange todas as crianças e jovens do 
concelho de Esposende com necessidades especiais, que frequentam os estabeleci-
mentos da rede pública, desde a Educação Pré-Escolar até ao Ensino Secundário, 
assim como os utentes do núcleo de Marinhas da APPACDM.
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Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Clube Hípico do Norte; - 
EQUIVAU - Clube Hípico da 
Quinta do Vau

Ano letivo  Divisão de Educação

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Sessões de intervenção 
em picadeiro 

Tarefas e atividades 
que constam no Plano 
de Atividades 

Maneio e estabulação 
do cavalo 
(sessões não montadas)

 Email: carla.dias@cm-esposende.pt  



Projeto Aprendizagem da Natação 
no 1º CEB

O projeto visa a implementação de atividades no âmbito do processo de aprendiza-
gem de natação (situação de jogo e exercício)
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Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Esposende 2000 EM 
(Piscinas municipais 
de Esposende) 

Ano letivo  Divisão de Educação e
Esposende 2000

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Contribuir para a redução das 
desigualdades existentes ao 
nível das possibilidades e opor-
tunidades de acesso à prática 
desportiva 

Contribuir para a aquisição de 
hábitos desportivos através da 
prática da natação 

Elevar o nível funcional das capa-
cidades condicionais e coorde-
nativas gerais básicas

Igualdade prática 
desportiva Natação Coordenação 

Funcional 

Objetivos

Atividades
Contacto com o meio 
aquático Aprendizagem da Natação Coordenação Motora 

 Email: carla.dias@cm-esposende.pt  



Promover escolhas alimentares 
saudáveis e ambientalmente 
conscientes, que contribuam 
para o desenvolvimento susten-
tável e para o alcance das metas 
definidas nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

Escolhas 
alimentares

Contribuir para uma economia 
colaborativa e de consumo 
sustentável, tendo por base o 
contexto das cantinas escolares 
do concelho de Esposende e 
com potencial de replicação, 
nomeadamente no contexto 
educativo das famílias 

Economia 
colaborativa

Promover uma campanha de 
comunicação global para a 
sustentabilidade alimentar, a 
pegada ecológica e a economia 
circular

Sustentabilidade 
alimentar

Geração S 
Programa de Sustentabilidade Alimentar 

Pretende dar suporte a políticas de desenvolvimento sustentável que procurem afir-
mar e responder às necessidades de estruturação urbana do território e atuar no 
sentido de fortalecer e consolidar a promoção das condições necessárias e subjacen-
tes à qualidade e a segurança alimentar a partir de sistemas sustentáveis e resilien-
tes.
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Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escola Ano Letivo Divisão de saúde, 
Sustentabilidade e Auditoria

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
AgroKids – Hortas 
Escolares 

Cantinas escolares 
sustentaveis ReEduca  EcoAlimenta 

Fish Chefe A escola vai à lota  Blue Project  

 Email: joana.miranda@cm-esposende.pt 



Promover competências socioe-
mocionais (e.g., autoconceito, 
tomada de decisão, resolução 
de problemas, comunicação 
assertiva)

Competências 
socioemocionais 

Promover literacia em saúde 
mental (e.g., aumentar os 
conhecimentos sobre o funcio-
namento psicológico e proble-
mas de saúde, de forma a preve-
nir e lidar mais eficazmente com 
situações problemáticas)

Literacia em saúde 
mental 

Desenvolver competências de 
sinalização e encaminhamento 
de problemas de saúde mental, 
bem como competências educa-
tivas promotoras de ambientes 
favoráveis ao desenvolvimento 
socioemocional saudável

Ambientes favoráveis 
ao desenvolvimento 
socioemocional 

Saúde Mental nos 5 ciclos (SM-5c)

A abordagem do programa SAÚDE MENTAL NOS 5 CICLOS (SM-5c) assume-se como 
inovadora ao integrar de forma contínua, ao longo dos vários ciclos de aprendiza-
gem, propostas de atividades assentes em áreas com relevância reconhecida na pro-
moção da saúde mental – competências socioemocionais, mindfulness e literacia 
em saúde mental.  
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Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escola 1º, 2º ou 3º período Docente 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Narrativas, 
dinâmicas de grupo Role-playing Debates Jogos 

Resolução de dilemas  Discussão de casos 
reais 

Visualização e 
discussão de vídeos 

 Email: joana.miranda@cm-esposende.pt 



Projeto Hypatiamat

Projeto pretende mapear as condições de (in)sucesso na disciplina de Matemática e 
contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos do 1º ciclo ensino básico. 
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Promover a inovação e experimentação de novas metodologias pedagógicas e didáticas, e os níveis de 
literacia matemática. Dotar os interlocutores envolvidos (docentes e alunos) de competências digitais de 
utilização e manuseamento de recursos educativos digitais para utilização em contexto de sala de aula ou 
educativo, como forma de resposta à exigência de adaptação às características dos atuais alunos (familia-
ridade no uso das novas tecnologias de informação)

Promover

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas Ano letivo  Divisão de Educação

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Dinamização das aplicações hipermédia utilizadas nos IWB (interactive whiteboards), centradas 
nos conteúdos de Matemática, organizadas segundo os temas e competências transversais

 Email: cristina.�gueiredo@cm-esposende.pt  



Documentos pela Rua

Realização de um percurso, onde se apresentarão documentos, informações, curio-
sidades, breves quizzes e outras interações (desafios como tirar selfies…) sobre a 
História Local.
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Recuperar memórias da História 
Local através dos seus vestígios 
(estátuas, locais, monumentos, 
entre outros) 

Conhecer a ação e o acervo do 
Arquivo Municipal 

Promover a descoberta e explo-
ração da cidade com recurso a 
meios digitais e interativos, valo-
rizando a relação entre a infor-
mação/documentação custodia-
da e o espaço físico da cidade .

História Local Arquivo Municipal Conhecer Esposende 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Cidade de Esposende Por marcação Serviço de Arquivo  

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Percurso com QR Code Solucionar desa�os Conhecer História Local 

Tel: 253 960 170  Email: arquivo.municipal@cm-esposende.pt 

4º Ano



Sabes o que é o arquivo?

Dar a conhecer a história do edifício, as funções e dinâmicas do serviço, as exposi-
ções patentes e o contacto com alguns dos documentos que são testemunho e me-
mória de acontecimentos de âmbito nacional e local.
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Perceber a importância do Arqui-
vo Municipal na preservação da 
memória e identidade locais. 

Promover o conhecimento da 
História Local e o seu património 
para potenciar uma participação 
mais ativa no desenvolvimento e 
afirmação da comunidade edu-
cativa. 

Realizar a ligação da História 
Local com os conteúdos da disci-
plina de História, com vista à 
construção de conhecimento e 
exercício da cidadania.

Arquivo Municipal História Local Cidadania 
participativa 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Arquivo Municipal Por marcação Serviço de Arquivo  

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Conhecer Arquivo 
Municipal 

Visitar Exposições 
Patentes 

Conhecer documentos 
que são testemunho 
e memória  

Tel: 253 960 170  Email: arquivo.municipal@cm-esposende.pt 

4º Ano



A biblioteca é uma casa onde 
cabe toda a gente

Realizar visitas à Biblioteca Municipal, de forma a conhecer os seus serviços e a his-
tória da Casa do Arco. 
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Contribuir para o conhecimento das instituições 
municipais, de acesso público e gratuito, socializando 
as crianças e jovens com este equipamento de cultura 
e cidadania 

Cultura e cidadania 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Biblioteca Municipal Mensal Serviço de Biblioteca 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Espaços da Biblioteca Visitas orientadas Serviços ao leitor 

Tel: 253 960 181   Email: biblioteca.municipal@cm-esposende.pt



Conversas na Casa

As conversas na Casa da Juventude baseiam em encontros com personalidades de 
reconhecidos méritos em diversas áreas (literatura, ciência, cultura e desporto).
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Desenvolvimento educativo e 
cultural, participação ativa dos 
jovens

Potenciar a participação dos 
jovens na vida em sociedade

Desenvolver Potenciar 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Casa da Juventude  Ao longo do ano Serviço educativo Casa 
da Juventude  

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Conversas com jovens de 
valor nas artes

Conversas com jovens de 
valor na música 

Conversas com jovens de 
valor no desporto 

Tel: 253 960 162  Email:  casa.juventude@cm-esposende.pt



Projeto No Poupar Está o Ganho

O projeto visa a disponibilização de conteúdos e vídeos de formação sobre os diver-
sos temas a abordar no âmbito da literacia financeira, com exemplos práticos sobre 
a abordagem em contexto de sala de aula. 
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Promover a educação 
financeira das crian-
ças e jovens, contri-
buindo para a imple-
mentação da Estraté-
gia Nacional de Edu-
cação para a Cidada-
nia

Desenvolver hábitos 
de poupança; 
Promover o consumo 
responsável; 
Promover uma rela-
ção saudável com o 
dinheiro, sabendo 
gerir o aspeto emocio-
nal das opções

Promover a realização 
de formação financei-
ra a professores, capa-
citando-os para trans-
ferir conhecimentos 
financeiros aos seus 
alunos e desenvolver 
as competências 
financeiras necessá-
rias à correta tomada 
de decisão

Disponibilizar a 
professores e alunos 
recursos pedagógicos 
de apoio à implemen-
tação do projeto

Promover Desenvolver Promover Disponibilizar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Agrupamentos de escolas Ano letivo  
Serviço de Educação da 
Fundação Dr. António 
Cupertino de Miranda (FACM) 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Filmes Desa�os Fichas de trabalho Eventos

 Email: servicoeducativo@facm.pt  



Escola Móvel de Trânsito

O objetivo é oferecer aos mais novos a possibilidade de aprendizagem das boas prá-
ticas rodoviárias, as regras de circulação e métodos de comportamento seguro nas 
estradas. Divide-se em sessões teóricas e práticas, podendo os alunos circularem 
com bicicletas e carros a pedais na pista que está provida com sinalética rodoviária 
que é comum encontrar-se nas estradas. 
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Identificar as áreas de 
segurança adequadas 
à circulação enquanto 
peão. 

Conhecer e cumprir as 
orientações adequa-
das enquanto passa-
geiro de automóvel 
ligeiro ou de transpor-
te coletivo

Conhecer as regras de 
condução (triciclos, 
bicicletas e trotinetas 
com e sem motor) e 
as regras de cedência 
de passagem. As 
cores, as formas e as 
mensagens veicula-
das pelos sinais de 
trânsito

Cumprir as ordens das 
autoridades enquanto 
peão, passageiro e 
condutor

Identificar  Cumprir Conhecer as
regras Cumprir regras

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Espaço exterior das escolas Por marcação Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Esposende 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Teórica  Prática  Em contexto 
de sala de aula 

Simulação de 
situações reais em 
pista

Tel: 961 317 339   Email: protecao.civil@cm-esposende.pt 



Proteção Civil vai à Escola

Desenvolver atividades de sensibilização para o risco em contexto escolar, com o 
objetivo de contribuir para uma melhoria progressiva e continuada das condições de 
segurança das escolas no município, envolvendo a comunidade escolar. 
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Sensibilizar a comunidade escolar para as questões da 
segurança, procurando criar um estado de espírito gene-
ralizado que seja o embrião de uma cultura consciente 
de segurança

Sensibilizar a comunidade escolar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escola Básica Por marcação
Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Esposende 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

 Ação de sensibilização
 “Como pedir Socorro” Jogo “segurança”

Ação de sensibilização 
sobre “O que fazer em caso 
de emergência”

Tel: 961 317 339   Email: protecao.civil@cm-esposende.pt 



Curso Proteção Civil Júnior

O Curso de Proteção Civil Júnior destina-se aos alunos do 9º ao 12º ano e funciona na 
modalidade à distância, permite ao aluno a gestão do tempo conforme a sua dispo-
nibilidade. Pretende abordar genericamente os conceitos de Proteção e Civil, assim 
como os diferentes riscos naturais, tecnológicos, mistos e as medidas de autoprote-
ção.
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Identificar os domí-
nios, objetivos do 
Sistema Nacional de 
Proteção Civil

Identificar os agentes 
de proteção civil e as 
suas missões

Identificar e compre-
ender os riscos indivi-
duais e coletivos 
(riscos naturais, 
tecnológicos e mistos)

Conhecer as medidas 
de autoproteção face 
a uma situação de 
emergência, em 
função da natureza 
de cada tipo de risco

Identificar  Identificar
Agentes Compreender Conhecer 

medidas

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Online  Ano letivo Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Esposende 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Introdução
à Proteção Civil

Planeamento 
e gestão de 
emergência

Exercícios 
em Proteção Civil

Riscos naturais, 
tecnológicos e 
mistos

Tel: 961 317 339   Email: protecao.civil@cm-esposende.pt 



Dia Internacional para 
a Redução de Catástrofes

O Dia Internacional para a Redução de Catástrofes foi instituído pelas Nações 
Unidas, em 1989, com o propósito de sensibilizar governos, organizações e cidadãos 
de todo o mundo, para a necessidade de desenvolverem ações que contribuam para 
prevenir e reduzir vulnerabilidades, aumentando a resiliência das comunidades e a 
capacidade de antecipação e resposta face à ocorrência de acidente grave ou catás-
trofe. Este dia é assinalado em 13 de outubro, assim, o Serviço Municipal de Prote-
ção Civil de Esposende, propõe a realização de um Webinário com o seguinte tema: 
“Evacuação de uma Escola em situação de Emergência”. 
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Fomentar uma educa-
ção que permita a 
aquisição de hábitos 
de prevenção e auto-
proteção

Sistematizar a evacua-
ção�enquadrada dos 
ocupantes do edifício 
escolar.

Aumentar os padrões 
de segurança

Dotar os formandos 
com conhecimentos 
básicos sobre medi-
das de autoproteção 
em recintos escolares

Fomentar  Sistematizar Padrões de
segurança Dotar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

WEBINAR  13 de outubro de 2022 
(quinta-feira)  10h00 

Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Esposende 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Webinário 

Tel: 961 317 339   Email: protecao.civil@cm-esposende.pt 



Dia da Proteção Civil

Esta iniciativa pretende-se divulgar a missão das diferentes entidades com respon-
sabilidade nas áreas do socorro e da segurança, promovendo a interação com a 
população, em especial a comunidade escolar, divulgando o papel preventivo do Sis-
tema Nacional de Proteção Civil e o conhecimento sobre os diferentes riscos. 
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Assinalar o Dia da 
Proteção Civil. 

Mostra de meios e 
recursos dos diferen-
tes Agentes de Prote-
ção Civil.

Sensibilizar a comuni-
dade escolar para a 
adoção de uma cultu-
ra de segurança. 

Divulgar a missão dos 
diferentes Agentes de 
Proteção Civil. 

Assinalar Mostra de 
meios Sensibilizar Divulgar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Agrupamento de 
Escolas António Rodrigues 
Sampaio - Marinhas 

1 de março de 2023 
(quarta-feira) 

Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Esposende 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Mostra de meios dos diversos agentes de Proteção Civil  

Tel: 961 317 339   Email: protecao.civil@cm-esposende.pt 



Exercícios funcionais / setoriais 
e à escala real

Desenvolver exercícios e simulacros em contexto real de riscos inerentes à seguran-
ça de pessoas e bens, no âmbito de atuação da proteção civil. 
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Testar as medidas de autoproteção face a uma 
situação de emergência

Testar medidas

Criar rotinas de comportamento e de atuação

Criar rotinas

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Estabelecimentos escolares  Articulação com 
Agrupamentos Escolares

Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Esposende 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Exercícios práticos de evacuação 
de emergência

Exercícios setoriais e funcionais dirigidos aos 
delegados de segurança, professores e assistentes 
operacionais

Tel: 961 317 339   Email: protecao.civil@cm-esposende.pt 



Visita a uma exploração pecuária

Visita a uma exploração pecuária no concelho de Esposende com o intuito de mos-
trar como a produção primária é um sector fundamental e pode também ser alta-
mente tecnológico. 
Realização de um workshop de queijo fresco com o intuito de conhecerem as várias 
etapas da sua produção, desmitificando alguns mitos em torno do consumo/produ-
ção de leite. 

98

Reconhecer a importância do 
papel de um veterinário na 
cadeia alimentar 

Controlo Veterinário 

Compreender as diferentes fases 
dos requisitos da segurança 
alimentar, ao longo da cadeia 
alimentar 

Segurança Alimentar 

Compreender o conceito de 
produção primária 

Produção Primária 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas 
Todo o ano, mediante 
marcação 

Gabinete de Proteção Animal 
e Veterinária 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Visita a exploração pecuária Contacto com animais Produção de queijo 

Email: carlos.campelo@cm-esposende.pt 



Rafeiro, uma raça com estilo!

Integrado no Plano Estratégico Municipal de Bem-estar Animal "Rafeiro: uma raça 
com estilo" funcionará como parte de uma campanha educativa para a consciencia-
lização da população de que a solução para os animais de rua só é possível através 
de um esforço conjunto que engloba: nunca abandonar um animal, castrar para 
evitar crias indesejáveis, adotar ao invés de comprar e valorizar o cão sem raça defi-
nida..  
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Potenciar a adoção de animais 
abandonados 

Adoção Animal 

Sensibilizar para os direitos dos 
animais 

Direitos dos Animais 

Sensibilizar para os cuidados a 
ter com um animal 

Bem-estar animal 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas 
Todo o ano, mediante 
marcação 

Gabinete de Proteção Animal 
e Veterinária 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Contacto com os animais Alimentação dos animais Cuidados de higiene

Email: carlos.campelo@cm-esposende.pt 



Pegadas

Visa a implementação de um programa de intervenção social assistida por animais. 
A relevância deste eixo para a comunidade é notória, pois possibilita uma resposta 
diferenciadora para algumas necessidades específicas, surgindo como um comple-
mento à intervenção social no concelho, especialmente para a população mais vul-
nerável, nomeadamente crianças com necessidades educativas especiais. 
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Potenciar a adoção de animais 
abandonados 

Adoção Animal 

Sensibilizar para os direitos dos 
animais 

Direitos dos Animais 

Sensibilizar para os cuidados a 
ter com um animal 

Bem-estar animal 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas 
Todo o ano, mediante 
marcação 

Gabinete de Proteção Animal 
e Veterinária 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Contacto com os animais Alimentação dos animais Cuidados de higiene

Email: carlos.campelo@cm-esposende.pt 



Workshop: Da Ideia ao Negócio

Workshop com forte componente prática de introdução ao empreendedorismo e ao 
processo de transformação de ideias em negócios 
(Mediante disponibilidade por parte dos empreendedores incubados na START Espo-
sende a sessão poderá ser convertida em mesa redonda) 
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Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Sala download, START 
Esposende 

Qualquer período com data 
exata a confirmar START Esposende 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Aplicação de metodologias de 
desenvolvimento de ideias de negócio 
em co-construção 

Possibilidade de apresentação interativa 
do percurso empreendedor dos convidados 
com perguntas e respostas

Tel: 962 879 289  Email: joana.barbosa@cm-esposende.pt 

Reconhecer as etapas da cria- 
ção de um projeto de negócio

Introduzir a Metodologia Lean 
Startup e compreender a 
importância da prototipagem 
(MVP – Minimum value 
product)

Compreender a importância 
de definir um modelo de 
negócio

Projeto de negócio Startup Modelo de negócio



Projeto “Vidas Seguras”

Composto por dois programas, este projeto aborda questões relacionadas com a 
segurança dos mais jovens em casa e na escola, bem como a importância de uma cul-
tura de prevenção ao nível da segurança no trabalho. 
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Sensibilizar para as questões da segurança em casa 
e na escola, assim como no percurso para a escola, 
concretamente no que se refere à segurança rodovi-
ária, contactos com pessoas estranhas e utilização 
da internet

Sensibilizar, motivar e preparar as crianças para os prin-
cípios da prevenção de acidentes de trabalho e doen-
ças profissionais, tentando consolidar a abordagem 
das regras básicas de segurança e saúde no trabalho na 
esfera familiar

Sensibilizar Motivar

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escola Por marcação, a partir 
do 2º período letivo Esposende Ambiente 

4.º ano 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

“Crescer em Segurança” “Trabalho Seguro, Melhor 
Futuro” 

Tel: 253 967 147  Tel: 253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Ações de voluntariado ambiental

Promoção e apoio à realização de ações de limpeza e de controlo de espécies invaso-
ras no território de Esposende, com recurso à participação voluntária de crianças e 
jovens. 

103

Promover o voluntariado 
ambiental junto dos mais jovens 
e sensibilizar para a importância 
do contributo individual no com-
bate a todas as formas de polui-
ção

Dar a conhecer os impactes da 
introdução de espécies exóticas

Promover
e sensibilizar Dar a conhecer

Contribuir para a melhoria da 
qualidade ambiental do conce-
lho

Contribuir

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Orla costeira, zonas ribeirinhas, 
zonas florestais 

24 e 25 de março. 
Por marcação, ao longo 
do ano letivo. 

Esposende Ambiente 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Ações de limpeza de 
praias e zonas ribeirinhas Ações de limpeza de pinhais Ações de arranque de 

espécies �orísticas invasoras 

Tel: 253 967 147  Tel: 253 969 380   Email: cea@esposendeambiente.pt 



Como contactar: Tel:  253 986 577 | 930440401 | 962 020 398   Email: loja.social@cm-esposende.pt

Voluntariado Jovem

O voluntariado é um exercício de cidadania e que contribui para a formação de crian-
ças e jovens na aquisição de competências e experiências.  A Loja Social proporciona 
a participação, de crianças e jovens, em atividades que permitem conhecer o proje-
to, a sua dinâmica e o impacto na comunidade.
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Promover o desenvolvimento 
dos valores democráticos funda-
mentais, focando a importância 
da coesão social e solidariedade 
da comunidade

Promover o voluntariado jovem

Coesão Social Voluntariado Jovem 

Promover a participação e envol-
vimento de crianças e jovens na 
dinâmica de funcionamento da 
Loja Social

Participação Cívica

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Loja Social de Esposende
Instituições de ensino Todo o ano Loja Social

Local

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Atendimento público Apoio administrativo Gestão do Armazém

Arranjos de peças de
vestuário Gestão da Loja Criação de produtos para a 

angariação de fundos



#WITHLOVE

O projeto #WITHLOVE pretende alertar e consciencializar os/as jovens para o flagelo 
da violência nas relações de intimidade, contribuindo para a construção de relações 
saudáveis que passam pela confiança, respeito e construção de um projeto de vida 
afastado da violência. 
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Desconstruir mitos associados à 
violência no namoro.  

Desconstruir mitos

Alertar os jovens para os diferen-
tes tipos de violência, as fases da 
violência e as consequências da 
mesma.       

Alerta: 
Tipos de violência

Contribuir para a construção de 
relações saudáveis que passam 
pela confiança e o respeito. 

Construção de
relações saudáveis

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Na própria escola 2º período letivo Serviço de Cidadania e
Igualdade 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Ações de sensibilização sobre violência no namoro. 

Tel: 926 595 093   Email: isabel.abreu@cmesposende.pt 



#WITHLOVE – “Marcas Violentas – 
porque namorar não é magoar” 

Comemoração do Dia dos Namorados: apresentação da Peça de “Teatro Marcas Vio-
lentas – porque namorar não é magoar”.
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Dar continuidade às ações de 
sensibilização que foram previa-
mente promovidas nas escolas 
sobre a temática da violência no 
namoro. 

Ações de 
sensibilização

Promover uma experiência 
teatral próxima da linguagem 
que os/as jovens utilizam no seu 
dia-a-dia, confrontados/as com 
temas de uma extrema impor-
tância no seu desenvolvimento 
enquanto seres humanos.

Confrontar com 
o tema

Ajudar os/as jovens a abordar 
problemas sociais, a descobrir 
soluções novas e a teatralizar 
pontos de vista. 

Descobrir soluções

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Auditório Municipal 2º período letivo Serviço de Cidadania e
Igualdade 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades

Visualização de uma peça de teatro. 

Tel: 926 595 093   Email: isabel.abreu@cmesposende.pt  



Cidadania + Colaborativa

Breve Descrição: As profundas e rápidas mudanças a que assistimos na sociedade 
atual têm conduzido a assimetrias que se traduzem em desigualdades, e que, muitas 
vezes, põem em causa valores humanos como, entre outros, a justiça social, a inclu-
são e ou a solidariedade.
A Loja Social pretende dar a conhecer o seu projeto, toda a sua dinâmica envolvente 
e o seu impacto na comunidade.
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Potenciar a missão e os eixos estratégicos, para 
mobilizar e inspirar para a relevância estratégi-
ca do ato colaborativo e das dinâmicas de 
circularidade.

Economia Colaborativa 

Contribuir para as aprendizagens sobre a 
importância de cooperar e de perceber o 
potencial transformador da colaboração.

Consciência cívica 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas e IPSS’s Todo o ano Loja Social 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Ação de sensibilização para apresentação do projeto Loja Social Rede + Colaborativa nas dimensões 
sobre a educação para os direitos humanos, para o consumo sustentável, para consciencialização 
ambiental e voluntariado.

Tel: 253 986 577 | 930440401 | 962 020 398   Email:  loja.social@cm-esposende.pt 



Projeto Ensinar e Aprender Português 
(Plataforma + Cidadania)

Direcionado para a comunidade escolar, tem como missão promover a igualdade de 
acesso a uma educação de qualidade. A plataforma do projeto favorece a realização 
de atividades dinâmicas e lúdicas e promove conhecimentos, competências e valo-
res que ajudam os alunos a desempenhar um papel ativo na comunidade.
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Apoiar e recuperar a aprendizagem do Português ao 
nível do 1.º ciclo do ensino básico

Aprendizagem do Português 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas Ano Letivo Divisão de Educação

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Conteúdos para o ensino do 
Português Vídeos Atividades multimédia 

Ortogra�a Ferramentas digitais Regras de correspondência 
fonema-grafema

Consciência Fonológica Gramática Produção textual e educação
literária 

Email:  cristina.figueiredo@cm-esposende.pt



Oficinas na Casa

As oficinas proporcionam aos jovens a oportunidade de realizar trabalhos manuais, 
tendo a atenção para a sustentabilidade, através da utilização de materiais recicla-
dos e de baixo impacto ambiental. Estas atividades são gratuitas. 

109

Estimular o desenvolvimento da 
Criatividade e Imaginação

Criatividade

Promover o contato com o 
mundo das expressões artísticas 
e das novas tecnologias

Expressões artísticas

Explorar materiais e técnicas

Capacidade 
sensorial

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Casa da Juventude de 
Esposende Ao longo do ano

Serviço Educativo da Casa 
da Juventude  

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
O�cina jogos tradicionais São Martinho Natal

De acordo com o 
cronogramaSão Valentim Páscoa

Tel: 253 960 162   Email:  casa.juventude@cm-esposende.pt



Férias Ativas 

Promoção de atividades de ocupação de tempos livres, em período de pausas leti-
vas, a crianças e jovens dos 8 aos 16 anos.
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Igualdade de acesso a um 
programa de atividades lúdico- 
pedagógico 

Atividades lúdico- 
pedagógico 

Promoção de comportamentos 
saudáveis

Comportamentos 
saudáveis

Solidariedade e criação de espí-
rito de grupo 

Espírito de grupo 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

A definir Verão 2023 Serviço de Habitação e 
Intervenção Social 

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Visitas  Praia Canoagem

Natação PiscinaAteliers

Tel: 935 010 524   Email:  marina.costa@cm-esposende.pt



Projeto Literacia no Cávado 
(PIICIE 2ªFase)

Desenvolver uma abordagem multidisciplinar a promoção dos diferentes níveis de 
literacia dos alunos no combate ao insucesso escolar e que contribua para os domí-
nios de ação prioritários inscritos no Plano 21|23 Escola +, como estratégia comple-
mentar à ação educativa das escolas para a mitigação dos efeitos da pandemia. 
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Reforçar os contextos educati-
vos com recursos técnicos espe-
cializados

Conteúdos Educativos 

Promover uma maior presença e 
intervenção de técnicos/as da 
área da Psicologia em contexto 
escolar

Psicologia no 
contexto escolar 

Sensibilizar para a adoção de 
estratégias educativas assentes 
no diálogo, nomeadamente 
para efeitos de gestão de confli-
tos

Estratégias Educativas 

Jardim 
de Infância 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino 

Secundário

Escolas Ano Letivo Divisão de Educação

Local

Como contactar: 

Público-alvo

DinamizadorCalendário

Objetivos

Atividades
Promoção de Competências Sessões de capacitação Aconselhamento Parental

Recursos técnicosAcompanhamento 
psicossocial

Acompanhamento 
psicoeducativo

 Email:  cristina.figueiredo@cm-esposende.pt



PLANIFICAÇÃO 
DE UMA UNIDADE SOBRE

ANO LETIVO 2022 - 2023
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Friso cronológico

REINADO DE 
D. SEBASTIÃO UNIÃO IBÉRICA
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Unidade didática para a comunidade 
escolar de Esposende

Competências Gerais

Compreensão Histórica Comunicação em HistóriaTratamento de informação
e utilização de fontes

Utilização de algumas 
técnicas de investigação

Observar e descrever aspetos 
da Carta Régia;

Recolher, registar e tratar a 
tradução do documento;

Identificar as queixas dos 
moradores de Esposende;

Identificar a posição de Barcelos;

Formular hipóteses ouvidas 
como testemunhas;

Elaborar a conclusão régia.

Temporalidade

Aplicar os conceitos Crise de 
Sucessão, União Ibérica e 
Restauração no período em 
estudo;

Identificar, localizar no 
tempo e caracterizar alterações 
significativas da sociedade 
esposendense da época.

Temporalidade

Utilizar diferentes formas de 
comunicação escrita na produção 
de pequenas biografias, diários,
narrativas e resumos;

Desenvolver uma cuidada e 
oportuna comunicação oral 
na narração, descrição e 
apresentações orais de trabalhos 
e debates ao nivel da turma;

Enriquecer a comunicação 
através da produção de materiais 
iconográficos, plantas, mapas, 
frisos Cronológicos ou pequenos 
documentários;

Recriar momentos daquele 
momento histórico sob a forma 
plástica, dramática ou outra.

Espacialidade

Conhecer a evolução do concelho 
de Esposende;

Reconhecer o contributo de 
outras terras para a autonomia 
de Esposende.

Contextualização

Compreender razão e vontade 
para que Esposende fosse 
independente de Barcelos;

Avaliar imporância da atividade 
marítima em Esposende;

Reconhecer a importância 
da entrega de uma Carta de 
Almotacés às gentes de 
Esposende;

Reconhecer a importância da 
Carta de Vizinhança para 
Esposende e Barcelos.

Interpretação de informação 
histórica diversa e com 
diferentes perspetivas - 
exemplos de atividades:

Organização e elaboração 
glossário;

Enquadrar a Carta Régia no 
contexto da História Nacional;

Recolher documentos
iconográficos referentes aos
intervenientes;

Identificar a personagem de 
D. Sebastião; - Elaborar mapas 
com a primeira área concelhia;

Organizar dossiers temáticos, 
de conceitos ou de referéncias 
bibliográficas.
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Unidade didática para a comunidade 
escolar de Esposende

Experiência de aprendizagem

Temporalidade

Construir e interpretar frisos cronológicos respeitantes ao tempo e enquadramento deste facto histórico;

Utilizar unidades de referênca temporal com ênfase para o milénio, século e década na ordenação de situações 
históricas concretas;

Seriar, ordenar e comparar factos, acontecimentos, situações ou objetos relacionados com D. Sebastião 
e a Carta Régia;

Adquirir e aplicar conceitos e vocabulário através da construção de um glossário.

Contextualização

Realizar pequenas pesquisas sobre temas de história regional e local, integrando-as no quadro da 
História de Portugal;

Realizar visitas de estudo às exposições patentes no âmbito das Comemorações dos 450 Anos da Vila e 
Concelho de Esposende;

Produzir pequenas biografias, diários, narrativas e resumos;

Realizar dramatizações alusivas à vida de D. Sebastião e à entrega da Carta Régia.

Espacialidade

Utilizar conceitos de espaço na produção de mapas e plantas sobre o enquadramento de Esposende na região e 
no país, como cresceu o concelho de Esposende ao longo dos séculos, usando escalas e sistemas de orientação.
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Introdução

Com a presente unidade didática “Esposende e a Carta Régia de 1572”, procura-se pro-
porcionar à comunidade escolar instrumentos para um melhor conhecimento da His-
tória Portugal na última metade do século XVI e, em particular, de Esposende ao tempo 
da outorga da Carta Régia por D. Sebastião, a 19 de Agosto de 1572.

Foi considerada a possibilidade de haver um cruzamento interdisciplinar entre a Histó-
ria, Ciências Sociais, Geografia, Língua Portuguesa ou mesmo à área de Cidadania, 
através do recurso a textos, tábuas cronológicas, glossários ou mesmo o recurso às 
novas tecnologias, desenvolvendo pequenos conteúdos sobre esta mesma matéria.
Os conteúdos desta unidade são apresentados numa sequência de base cronológica 
permitindo, assim, uma melhor compreensão, elencando os conceitos a reter como 
noção de Concelho, de Carta Régia, Autonomia, Restauração, Crise Dinástica ou 
mesmo União Ibérica.

Pretende-se:

- Possibilitar a discussão sobre este tema tão interessante para o nosso concelho;

- Desenvolver o raciocínio através de um facto histórico;

- Desenvolver o gosto pela investigação e pesquisa do passado;

- Ter capacidade para seleccionar informação sobre o tema proposto;

- Saber interpretar documentos (textos, imagens, mapas);

- Realizar trabalhos simples de pesquisa, individualmente ou em grupo;

- Indicar os motivos da crise do Império português a partir da segunda metade do 
século XVI;

- Descrever os factores que estiveram na origem da perda de independência portuguesa 
em 1580 e da concretização de uma monarquia dual;

- Relacionar a ascensão económica e colonial da Europa do Norte com a crise do Império 
espanhol e as suas repercussões em Portugal.
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Textos de apoio

Poder-se-à dizer que desde a Baixa Idade Média portuguesa (séc. XI-XV) aconteceram 
casamentos entre as famílias reais portuguesa e castelhana que viriam a resultar numa 
indesejável União Ibérica.

A situação torna-se mais evidente no tempo de D. João III que, procurando as melhores 
relações com Espanha, propõe o casamento de sua irmã D. Isabel com Carlos V – Sacro-
-Imperador Romano-Germânico e Rei de Espanha, e ele próprio, D. João III, casa com D. 
Catarina de Áustria, irmã de Carlos V.

Pese embora tenham nascido deste casamento nove filhos, somente sobreviveu Manuel 
João que, como Príncipe de Portugal, casando-se com D. Joana de Áustria, filha de Carlos 
V de Espanha, foram pais de D. Sebastião (1554-1578), herdeiro desejado e visto como a 
única esperança de Portugal se manter independente de Espanha. Este vai ascender ao 
trono com apenas três anos de idade mas, enquanto na sua menoridade, ficou como 
regente sua avó Rainha D. Catarina e, depois, seu Tio-avô Cardeal D. Henrique.

Aos catorze anos D. Sebastião assumiu, verdadeiramente, o trono de Portugal. O jovem 
Rei recebeu um reino desorganizado, sem grande recursos financeiros, sujeito a constan-
tes ataques de pirataria, por parte de França e Inglaterra e, sobretudo, assistindo à políti-
ca expansionista a ser ultrapassada por outras nações.

Por tudo isto, pela sua educação baseada em valores religiosos e militares, tendo como 
exemplos os seus antepassados que se fizeram honrosos cavaleiros e navegadores, não 
aceitando a política do abandono, definitivo, das gloriosas praças do norte de África, D. 
Sebastião vai manter como seu primeiro e principal objetivo o recuperar a glória de Por-
tugal iniciando esse seu propósito com a reconquista daquelas praças africanas.

Depois de muitos contactos diplomáticos, junto do Rei de Espanha, do Papa e de outros 
soberanos europeus, decidiu-se pela preparação de uma jornada militar a Marrocos, aca-
lentado pela entrega de Arzila que, em 1577, lhe fez Mulei Mohammed, gesto que lhe 
augurava uma inequívoca vitória sobre Molei Moluco.

A Nobreza portuguesa temia por esta jornada dada a impreparação militar do monarca, 
mas nada o demovia de perseguir este seu objetivo.
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Textos de apoio

1 - O Desastre de Alcácer-Quibir

A 14 de Junho de 1578, um sábado, D. Sebastião deixou os seus Paços da Ribeira, em 
Lisboa, e embarcou na sua galé real. Deixou escrito que nomeava como Governadores do 
Reino D. Jorge de Almeida, Arcebispo de Lisboa, Pêro de Alcáçova, João de Mascarenhas 
e Francisco de Sá e Meneses e pedindo a Miguel de Moura que os ajudasse na governação. 
A armada, que era constituída por galés, galeões e naus, ficou preparada no dia 24 de 
Junho, dia de S. João. D. Sebastião assistiu à missa e no dia 25 de Junho juntou-se à 
armada, em Belém, e partiram pela barra do Tejo e seguiram para Lagos e daí para Cádis 
e depois Tânger, onde chegaram a 8 de Julho, sendo avisado que o Molei Moluco o iria 
combater em Zale.
Foi a 4 de Agosto, próximo de Alcácer-Quibir, que D. Sebastião, comandando um exército 
esgotado, pela fome, cansaço e calor, e ajudado pelo sultão, rei de Fez e de Marrocos, 
Mulei Mohammed, se confrontou com as tropas de Abdal Malique ou Mulei Moluco, peleja 
que também ficou conhecida por Batalha dos Três Reis, de que resultou uma tragédia 
para Portugal com perda de milhares de homens, do seu Rei e da própria independência.

2 - A Crise Dinástica

Depois do desastre de Alcácer-Quibir, do desaparecimento de D. Sebastião e não deixan-
do este descendência, assumiu o reino o Cardeal-Infante D.Henrique que, dada a sua 
avançada idade, procurou desde logo uma solução para a sucessão no trono. Às Cortes 
foram apresentados como possíveis pretendentes três netos de D. Manuel I, D. Filipe II de 
Espanha, D. António Prior do Crato, este por via ilegítima e D. Catarina de Bragança.
Estava aberta uma Crise de Sucessão e uma guerra aberta, sobretudo entre os partidários 
de Filipe II e os de D. António Prior do Crato. As Cortes de Tomar, realizadas em 1581, pro-
clamaram rei D. Filipe II de Espanha que recebe o título de Filipe I de Portugal. Decidiu-se 
por uma monarquia compósita em que se garantia a Portugal autonomia enquanto 
reino, princípio este completamente desconsiderado pelo rei.
A Dinastia Filipina – com os soberanos Filipe I, Filipe II e Filipe III, não foi um período pací-
fico nem de grande prosperidade para Portugal. Estes monarcas, sobretudo Filipe III, 
tudo fizeram para que fosse constituída uma Monarquia Hispânica.



119

Textos de apoio

3 - Recuperação e Independência

A gestão do reino de Portugal, no tempo de D. Filipe III, foi entregue a um seu Valido ou 
Protector Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares com ordens para atingir um       
objetivo: - preparar a união efetiva de Portugal a Espanha, recuperando para o rei de 
Espanha o poder da coroa e questionando todas as doações régias. Entre nós este propó-
sito era defendido e apoiado pelo Secretário de Estado Miguel de Vasconcelos que tinha 
todos os poderes para gerir os negócios de Portugal em nome de Filipe III.

Esta atitude não agradava aos portugueses, que viam os seus negócios a sofrerem ruína, 
o desaparecimento do mare clausum, transformando-o em mare liberum e viam-se cha-
mados para os exércitos de Espanha, lutando na Armada Invencível, contra Inglaterra, e 
na Guerra dos 30 Anos contra França. Nesta mesma altura, os catalães revoltaram-se 
contra os pesados impostos de guerra que lhes eram lançados. Aproveitando esta situa-
ção de insatisfação, surge uma rebelião em Évora, no ano de 1637, que ficou conhecida 
por Revolta do Manuelinho, insurgindo-se contras as políticas seguidas pelo rei de Espa-
nha. Esta rebelião vai alargar-se a outras regiões do país mas sempre reprimidas pelos 
exércitos fiéis a Espanha.

Em 1640 dá-se uma conspiração contra Espanha, com a participação de muitos fidalgos 
e nobres tendo à cabeça D. João, Duque de Bragança. No dia 1 de Dezembro um grupo de 
fidalgos entrou no Paço Real, assassinaram Miguel de Vasconcelos, e proclamaram a 
restauração da independência de Portugal. Nessa mesma altura D. João, Duque de Bra-
gança, apresentou-se como herdeiro legítimo e sucessor do Cardeal D. Henrique, sendo 
aclamado rei em 15 de Dezembro de 1640 e iniciando-se a Dinastia de Bragança.

Seguiu-se um período difícil para Portugal, quer a nível da recuperação económica quer 
pelo facto de se prever, tal como aconteceu, uma guerra entre Portugal e Espanha que se 
prolongou até 13 de Fevereiro de 1668, altura em que se assinou o Tratado de Lisboa, 
tendo Espanha reconhecido o trono português restaurado e a sua independência.




