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Apresentação 

O Programa Pedagógico 2019/2020 engloba um vasto conjunto de propostas de ações, agregando as 

ofertas educativas dos diferentes serviços do Município, bem como, de outras entidades, 

contemplando sete áreas de intervenção: Expressões Artísticas; Património Cultural e Local; Ambiente 

e Consumo Sustentável; Cidadania e Participação; Desporto e Bem-estar e Ciências Experimentais, 

tendo sido elaborado em articulação com o delineado no Plano Estratégico Educativo Municipal e no 

Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Concelho de Rio Maior. 

Neste documento procede-se, também, à divulgação de outros eventos e atividades promovidos pelas 

entidades envolvidas que se destinam à comunidade em geral, mas com especial relevo para o público 

infantojuvenil.  

Divulgação do programa 

O Programa Pedagógico 2019/2020 será enviado aos Agrupamentos de Escolas, Escolas Secundária e 

Profissional e Instituições de ensino privadas no início de setembro, em suporte digital e 

disponibilizado um exemplar para distribuição e divulgação junto do corpo docente de cada 

estabelecimento de ensino, para posterior análise, seleção das ações e respetiva inscrição.  

Inscrições e Prazos 

As inscrições deverão ser efetuadas até 30 de setembro, através do preenchimento da ficha online 

(https://docs.google.com/forms/d/1Rm96N4IB5_UCNpPW622AfTbU_B2Viqv5uMfH9ATOoAY/edit) 

disponibilizada por email. No preenchimento da inscrição do grupo/turma deverá ter-se em conta a 

capacidade do autocarro, caso necessitem de transporte (55 lugares incluindo acompanhantes), e a 

lotação indicada em cada ficha de ação.  

 As inscrições do grupo/ turma são limitadas a duas ações por serviço educativo (Biblioteca, 

Casa Senhorial/Ecomuseu das Salinas e Laboratório do Conhecimento). Excetuam-se nesta 

restrição as atividades de âmbito geral, nomeadamente peças de teatro, sessões de cinema e 

celebrações. 

 Recebidas as inscrições, a proposta de calendarização será enviada aos estabelecimentos de 

ensino sendo necessária a validação ou alteração de data(s) até ao dia 28 de outubro. 

 Algumas das ações propostas poderão ser adiadas/canceladas caso não se cumpra a lotação 

mínima para a sua realização ou caso se considere não estarem reunidas as condições 

necessárias. O Município não se responsabiliza pelas ações promovidas por entidades 

externas. 

https://docs.google.com/forms/d/1Rm96N4IB5_UCNpPW622AfTbU_B2Viqv5uMfH9ATOoAY/edit
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 A desistência/cancelamento de participação numa ação deve ser comunicada com uma 

antecedência mínima de 5 dias úteis para laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt. A 

remarcação da ação em questão deverá ser efetuada para o respetivo serviço, tendo em conta 

a sua disponibilidade, bem como, a do transporte (se necessário). 

Avaliação das Ações 

 Para a constante melhoria das ações propostas é importante a sua avaliação. Para esse efeito 

será remetido um link com questionário online docente/aluno(a) para preenchimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt


Programa Pedagógico  2019/2020 

 

8 
 

Resumo 
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Expressões Artísticas 
“Construir uma cidade que se relacione com um mundo e que garanta liberdade de fruir a 

informação e a cultura - “Princípio 13, Carta das Cidades Educadoras. 
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Ação Natal na Cidade – “Floresta encantada” 

Público-alvo Pré-escolar e 1º ciclo EB 

Calendarização 29 novembro a 29 de dezembro  

Duração  29 novembro a 29 de dezembro  Preço Gratuito 

Local Jardim Municipal Lotação n.a. 

Resumo 
 

Vamos partir à descoberta de um mundo mágico onde vivem 

duendes em casinhas com forma, quiçá, de cogumelos. Onde 

fadas sorridentes espalham o seu pozinho de “perlimpimpim”. 

Afinal vamos lá imaginar: como será uma “Floresta 

Encantada”? Propomos a construção da “Floresta Encantada” 

(com recurso a materiais reaproveitados e que sejam 

resistentes às intempéries) de onde são originários os 

ajudantes do Pai Natal.  

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 

 

 

Ação Parada do Pai Natal 
Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 

Calendarização 6 de dezembro 

Resumo 

 

“HO, HO, HO!”. O simpático “velhinho” de barbas brancas 

chega à cidade de Rio Maior no dia 6 de dezembro. 

Convidamos os estabelecimentos de ensino da cidade a 

participar nesta especial “Parada do Pai Natal” preparada para 

receber este mágico senhor que faz as delicias de miúdos e 

graúdos.   

As crianças devem vir caracterizadas com um adereço alusivo 

à quadra natalícia. Esta ação visa a comemoração desta época 

festiva e valorização do espírito natalício. 

Informações 

Responsável  Fernando Costa | Dora Crespo  

Contactos 
Telefone(s)  243 999 350  

E-mail  eventos@cm-riomaior.pt  
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Ação Natal na Cidade – “ Palavras Encantadas” 

Público-alvo 2º, 3º ciclo do EB e Secundário 

Calendarização 29 novembro 2019 a 05 janeiro 2020  

Duração  29 novembro a 29 de dezembro  Preço Gratuito 

Local Jardim Municipal Lotação n.a. 

Resumo 
 Lançamos o desafio aos alunos(as) para a escrita de 

frases/mensagens/poemas em fitas de tecido branco alusivas 

ao tempo vivido do Natal e Ano Novo e que irão enfeitar as 

ruas nossa da cidade. 

Esta ação visa desenvolver competências ao nível da 

criatividade, sentido estético, capacidade comunicativa, 

promover a interação entre a escola e a comunidade. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 

 

Ação Carnaval Escolar – “Multiculturalidade” 

Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 

Calendarização 21 de fevereiro 

Duração  A definir – período da tarde Preço Gratuito 

Local Rio Maior Lotação n.a. 

Resumo 
 

Partindo do tema “Multiculturalidade”, o Município organiza 

uma vez mais o Carnaval Escolar como forma de valorização 

das tradições e promoção da interação entre as escolas e a 

comunidade. 

Enquanto Cidade Educadora, Rio Maior promove a educação 

na/para a diversidade acolhendo iniciativas que promovam a 

cultura popular. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Cineteatro Municipal 

Espetáculos de Teatro e Cinema 

 

Ação Teatro: “A Lagartinha” (Companhia Teatro do Biombo) 

Público-alvo Berçário e Creche  

Calendarização 1, 2 e 3 outubro 

Duração  30 min. Preço Gratuito 

Local Creches Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Espetáculo com momentos interativos para bebés  

Tudo começa com a luz do luar e um ovo a brilhar em cima de 

uma folha. Uma menina, muito atenta à natureza, muito 

curiosa e brincalhona, rapidamente decide tomar conta desse 

bichinho prestes a nascer. Depois, nasce uma lagarta 

pequenina e cheia de fome. E nós o que vamos fazer? 

Percorrer-se-á a temática das cores, dos números, e da 

passagem do Tempo. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 

Ação Sessão de Cinema 3D 

Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 

Calendarização 31 janeiro  

Duração   Preço 4€ por aluno 

Local Cineteatro Lotação Mínimo 150 alunos 

Resumo 
 Por forma a proporcionar contacto com a sétima arte, serão 

apresentadas sessões de cinema para as crianças. 

O título em cartaz será oportunamente divulgado, 

aguardando as estreias previstas para o final de 2019. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação 

Teatro Musical: “Branca de Neve” (Companhia Rituais 

dell Arte) 

Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 

Calendarização 14 novembro (quinta-feira) 

Duração  60 min. Preço 5,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Branca de Neve é uma menina alegre e bondosa. Num dos 

seus passeios pela floresta, onde gosta de apanhar frutas, 

Branca de Neve conhece 4 anões: o Anão Comilão, o Anão 

Zangado, Anão Trapalhão e o Anão Feliz, que serão os seus 

grandes amigos.  

A Rainha Antonieta, madrasta da Branca de Neve, não tem 

com quem falar, portanto só lhe resta o seu Espelho 

Linguarudo, que só consegue dizer a verdade.  

“Espelho Linguarudo, espelho meu; há alguém mais bela do 

que eu?” A esta pergunta o Espelho respondeu “Há sim. É a 

Branca de Neve!”. O que será que vai acontecer? Venham 

daí, mergulhem nesta aventura. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 

 
Ação 

Teatro: “A Girafa que Comia Estrelas” (Companhia 

Atrapalharte) 

Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  45 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Era uma vez uma girafa chamada Olímpia, que não era uma 

girafa qualquer: é que Olímpia comia estrelas e vivia com a 

cabeça nas nuvens! Um dia conheceu a galinha Margarida e as 

duas tornaram-se grandes amigas, mas a vida de ambas estava 

prestes a mudar quando se viram obrigadas a partir em busca 

de uma solução para acabar com a seca. Olímpia comia 

estrelas, todos os outros animais comiam plantas que 

dependiam da chuva para crescer... E agora? 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação 

Teatro: “Comboio dos Ventos” (Companhia Catrapum 

Catrapeia) 

Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  45 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Comboio dos Ventos é uma pequena viagem com música, 

instrumentos e histórias de outros mundos. Este espetáculo 

transporta as crianças de corpo e alma a outros lugares e 

outras formas de pensar, apresentando a música como 

exemplo de colaboração multicultural. Queridos passageiros, 

apertem os cintos. O “Comboio dos Ventos” está pronto a 

partir! 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 

 
Ação 

Teatro de Marionetas: “Eu Quero a Lua”   (Companhia 

Partículas Elementares) 

Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  45 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Era uma vez uma menina chamada Alice. 

Certo dia, a Alice ficou doente e diz que só há uma maneira 

de se sentir melhor. Ter a lua. 

Poderá o seu pai satisfazer a sua vontade? 

Ela acha que sim, até porque o pai da Alice é o presidente. 

Poderá ele aceder ao seu pedido? 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação 

Teatro: “O Piquenique de D. Porca” – Alimentação 
Saudável (Companhia Fugir do Medo) 

Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  45 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Dentro de uma mesa que é uma quinta moram animais feitos de 

louças e talheres. O homem e a mulher que lá viviam foram-se 

embora, mas há um rapazito cheio de fome que vem bater à 

aldraba da quinta. É então que Dona Porca, fidalga honrada dos 

ares campestres, toma a liderança dos restantes campesinos – 

o gato descuidado, as galinhas enervadas, a vaca vaidosa, o 

burro preguiçoso e o boi mandão – e, todos juntos, sem a ajuda 

dos donos ausentes, vão dar ao rapaz o que ele tanto pedia… 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 

Ação Teatro: “Oink” (Companhia Leirena Teatro) 

Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  60 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 As alterações climáticas vêm aí! 

PORCO: Esta é a minha história… 

PORCALHÃO: Tua não! Nossa! 

PORCO: Esta é a nossa história, a história de três porcos… 

A nossa história começou quando tivemos de procurar um 

sítio para construir a nossa casa. Rapidamente cada um quis 

construir a sua, levando um estilo de vida nada saudável para 

o nosso planeta. Até que, um dia, as alterações climáticas 

bateram à porta de cada casa e… 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação Teatro Musical: “Pinóquio” (Companhia Protagoniza Magia) 

Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  60 min. Preço 5,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Este é um espetáculo que aborda de forma atual, divertida e 

didática, o lugar e a prioridade de tantas vivências das 

crianças de hoje. Pinóquio é um sonho que nasce das mãos 

de um velho carpinteiro e se torna real pelos poderes mágicos 

de uma Fada, que lhe concede a oportunidade de ganhar 

vida! Começa, assim, uma aventura que leva Pinóquio a um 

mundo de peripécias e surpresas. Ele passa por “Um lugar 

perfeito” onde as crianças fazem tudo o que querem, do fast 

food aos videojogos… Será este o caminho de Pinóquio? 

Será Pinóquio capaz de ouvir a sua consciência e o seu 

coração, com verdade?! 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 

Ação Teatro: “Dividir Para Reinar”   (Companhia Fugir do Medo) 

Público-alvo 1º e 2º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  45 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Era uma vez um rei que não sabia reinar. O Primeiro-Ministro 
tentava que ele tomasse alguma decisão, mas o rei… nada. A 
inércia do soberano era agravada pela crise agrícola que se 
fazia sentir, pelo que não era produzido alimento algum 
naquela terra. Toda a população se alimentava dos produtos 
guardados na grande despensa real. Esses alimentos estavam 
cuidadosamente embalados e os súbditos, comiam e 
deitavam o resto para o lixo. Ou seja, por aí. Mas não se 
poderia viver eternamente naquela situação... começando 
por separar o lixo que estava espalhado por todo o país, foi 
possível transformá-lo em coisas úteis. O soberano, que 
nunca ninguém vira fora das fronteiras do seu palácio real, 
desceu à rua para trabalhar com o seu povo. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação Teatro: “O Príncipe Nabo” (Companhia Atrapalharte) 

Público-alvo 5º ano do 2º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  50 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Esta peça conta-nos a história da princesa Beatriz, mimada e 

insolente, que humilha todos os príncipes pretendentes. De 

tal forma, que o pai, o Rei do Castelo da Abundância jura 

entregá-la ao primeiro que passasse, fosse príncipe, músico 

ou pobre de pedir. E assim sucedeu logo em seguida: o 

músico itinerante António, que cantava de corte em corte, 

surge no castelo e o monarca cumpre o prometido. Entrega-

lhe a mão da sua filha, fazendo orelhas moucas aos protestos 

e à revolta da princesa. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 
Ação 

Teatro: “Matematicomania 2 – A Origem” (Companhia 

Teatro Educa) 

Público-alvo 2º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  50 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Neste flashback, a história começa com o jovem Tomé, cujas 

notas a matemática não eram boas. Como consequência, foi 

obrigado a passar as férias da Páscoa com o avô (grande 

matemático) na aldeia. Numa limpeza ao jardim da casa do 

avô, descobre um anel que, ao colocar no dedo, o transporta 

para várias realidades paralelas. Nesses novos locais, irá 

encontrar ajuda para a resolução de vários problemas 

matemáticos. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação Teatro: “Os Piratas” (Companhia Teatro Educa) 

Público-alvo 6º ano do 2º Ciclo do EB 

Calendarização A definir (a partir de 14/04/2020) 

Duração  50 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Esta adaptação livre a partir da obra de Manuel António Pina, 

conta a história de um jovem que, de repente, se vê numa 

situação em que está num barco pirata, a mando de um 

capitão feroz, que o toma por um dos seus marujos. No meio 

da azáfama e das confusões, o jovem acorda e pensa que 

tudo não passou de um sonho… ou terá sido realidade? 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 

Ação Teatro: “T’Ulisses” (Companhia Atrapalharte) 

Público-alvo 6º ano do 2º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  50 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Ulisses vivia em Ítaca com a sua esposa Penélope e o filho 

Telémaco, até que o rapto da rainha Helena pelo príncipe 

Páris o obrigou a ir combater para Tróia. Dez longos anos 

depois, tiveram uma ideia: construir um cavalo de madeira 

para se meterem lá dentro e deixarem à porta da cidade, 

levando os troianos a acreditar que tinham desistido e 

deixado a oferenda em sinal de respeito. O plano resultou, 

mas a aventura estava longe de chegar ao fim… 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação Teatro: “Antes de Começar” (Companhia Caixa de Palco) 
Público-alvo 7º ano do 3º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  60 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Chiiiuuu! Silêncio! Vamos deixar o coração falar! 

“Antes de Começar” conta a história de dois bonecos que 

ganham vida quando os humanos não estão por perto. Eles 

descobrem que sentem, pensam e mexem-se como as 

pessoas e as dúvidas começam a surgir nas suas mentes 

acordadas. Numa troca de experiências e conhecimentos, 

numa conversa dançada sobre o amor, sobre o coração, sobre 

o ser e o querer, eles descobrem que o coração sabe sempre 

o que quer. Porque é assim, é exatamente assim que bate o 

coração! 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 

 
Ação 

Teatro: “Na Companhia de Sofia” (Companhia Caixa de 

Palco) 

Público-alvo 7º e 8º  anos do 3º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  45 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Vamos contar-vos uma história… Aliás, vamos contar-vos 

várias histórias, dentro de uma só história! Vamos fazer uma 

Viagem até à Dinamarca, partimos da Praia e juntamente com 

o Homero apanhamos boleia com os Três Reis do Oriente, 

depois de dobrarmos o cabo Bojador, paramos para O Jantar 

do Bispo, onde ajudamos um bom Homem a encontrar o seu 

percurso, através de um Retrato sobre as dificuldades e 

belezas da vida humana. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação Teatro: “Vicente e Ladino” (Companhia Atrapalharte) 
Público-alvo 7º e 8º anos do 3º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  50 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Este espetáculo é um testemunho da união natural entre 

homens e bichos - animais com um sentir humano que se 

igualam ao homem na mesma luta pela sobrevivência. Dos 

contos da obra, debruçamo-nos sobre dois: o de Ladino, o 

pardal manhoso, astuto e sabido, que não deixa escapar uma 

oportunidade, e o de Vicente, o corvo que enfrentou tudo e 

todos (Deus incluído) para lutar pelas suas crenças e ideais. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 

 
Ação 

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

Educa) 
Público-alvo 9º ano do 3º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  50 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Esta obra aproveita a critica inteligente à sociedade 

quinhentista da época que, apesar do passar dos séculos, tem 

mantido uma atualidade inquestionável. Se por um lado 

apresenta-se como uma sátira feroz aos poderosos, a 

verdade é que também julga os pecadores modestos. Este 

texto de Gil Vicente é apresentado integralmente, de uma 

forma pedagógica. No entanto, a encenação criou momentos 

de verdadeira comédia onde alunos(as) e atores interagem 

num espetáculo cheio de ritmo e ação. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação Teatro: “M@t-Mática Tour” (Companhia Teatro Educa) 

Público-alvo 3º Ciclo do EB 

Calendarização A definir 

Duração  50 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Neste espetáculo, e depois de se inscreverem num concurso 

televisivo, dois jovens irão percorrer quatro cidades de norte 

a sul do país, onde descobrirão várias particularidades das 

mesmas, utilizando a matemática. Levados por um guia 

“extravagante”, os(as) jovens terão de resolver vários 

desafios, de modo a conseguirem vencer o prémio final.  

Conseguirão vencer o concurso? 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 

 
Ação 

Teatro: “Bullying – Uma História de Hoje” (Companhia 

ContraPalco) 
Público-alvo 3º Ciclo do EB e Secundário 

Calendarização A definir 

Duração  60 min. Preço 5,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Será que sabemos tudo o que se passa nas escolas? Na vida 

de quem julgamos estar em segurança? Esta é a história de 

Pedro. Uma história como tantas outras espalhadas pelo país 

e pelo Mundo. Uma história de alguém que se esconde para 

não ser maltratado. Que baixa a cabeça para não ser notado. 

Razões para isso? Nenhumas. Humilhação gratuita feita 

normalmente por um grupo anónimo que se quer evidenciar 

perante os outros. O líder do grupo desta história é um 

adolescente sem arrependimentos, que vive para mostrar 

uma força que não tem. Será ́a violência um esconderijo para 

algo que quer esconder? Como terminará a história para 

estes dois adolescentes? 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação 

Teatro: “Marcas Violentas – Porque Namorar Não é 
Magoar” (Companhia ContraPalco) 

Público-alvo 9º ano do 3º Ciclo do EB e Secundário 

Calendarização A definir 

Duração  60 min. Preço 5,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Leonor, Duarte e Madalena. Três adolescentes são levados ao 

limite em experiências que lhes marcaram a forma de ver 

Mundo. Histórias aparentemente diferentes, mas com 

consequências iguais. Relacionamentos que começaram por 

ser um conto de fadas e depressa se tornaram num pesadelo 

que transformou as suas vidas e dos que a rodeiam. Poderá 

haver perdão? Poderá haver alguma forma de compreender 

o que correu mal? E as marcas ficam para sempre? Curam? 

Apagam-se? Fechados nos quartos os três adolescentes vão 

levar-nos numa descida ao terror de viver um namoro que 

nunca devia ter existido. Uma peça que é um alerta e um 

aviso para tantos adolescentes que passam pelo mesmo tipo 

de experiência. Porque namorar não é magoar. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 
Ação 

Teatro: “Na Companhia de Pessoa” (Companhia Caixa de 

Palco) 
Público-alvo 9º ano do 3º Ciclo do EB e 12º  ano 

Calendarização A definir 

Duração  40 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 “Sentir? Sinta quem lê! “O maestro sacode a batuta”, 

Fernando Pessoa sacode o lápis e a Caixa de Palco sacode a 

energia e transforma as constantes dúvidas de Pessoa num 

momento descontraído, poético e divertido. Questionamos a 

vida e a “obra vã” e mergulhamos numa fantasia de palavras 

para que, connosco, o público possa (re)descobrir o icónico 

Poeta e a magia das suas palavras.  

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação 

Teatro: “A Farsa de Inês Pereira” (Companhia 

Atrapalharte) 

Público-alvo 10º ano 

Calendarização A definir 

Duração  50 min. Preço 4,00€ 

Local Cineteatro  Lotação 243 lugares 

Resumo 

 Desejosa de escapar dos trabalhos domésticos que é obrigada 

a fazer na casa de sua mãe, Inês Pereira resolve conseguir um 

marido. Uma primeira tentativa é feita por intermédio da 

alcoviteira Lianor Vaz, que lhe indica Pero Marques, um 

aldeão simples, mas rico. Inês recusa-o, considerando-o 

excessivamente simplório. Contrata então Vidal e Latão, dois 

irmãos judeus que lhe conseguem o marido dos seus sonhos: 

Brás da Mata, escudeiro galanteador. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Dora Crespo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Centro de Artes e Ofícios António Feliciano Júnior 

Atelier de Artes Plásticas 

 

Ação Pequenos Grandes Artistas 

Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 

Calendarização 4ª feiras (10H às 12H e 14H às 16H) 

Duração  2 horas aprox. Preço Gratuito 

Local Centro de Artes e Ofícios António 
Feliciano Júnior 

Publico 
alvo 

1 turma por sessão 

Resumo 

 Ateliê (de continuidade) onde serão desenvolvidas 

atividades de artes plásticas, composto por 8 Sessões 

utilizando várias técnicas artísticas:  

- Desenho: Desenho a vista de objetos com lápis de carvão.  

- Pintura: introdução as cores e a utilização das mesmas em 

pintura livre ou colorir desenhos existentes utilizando tintas, 

lápis ou marcadores. 

- Colagens: Utilização de materiais, jornais, revistas etc., 

para formar uma imagem em conjunto com as técnica de 

desenho e pintura. 

- Escultura/ Modelagem: trabalho com barro ou cartão para 

a criação de objetos e o acabamento destes no seguimento 

dos ateliês anteriores. 

Informações 

Responsável Fernando Costa | Ema Oliveira 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Livro e Leitura 
 “Construir uma cidade que garanta a informação com critério e legibilidade garantindo assim a 

permanente busca pela integração de todos e todas” - Princípio 19, Carta das Cidades Educadoras. 
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Biblioteca Municipal Laureano Santos 

Atividades de promoção do Livro e da Leitura 

 

Ação Hora do Conto 

Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo, de 2.ª a 6.ª feira, às 10h30 

Duração  45 a 60 minutos Preço Gratuito 

Local Biblioteca Municipal Lotação 1 turma 

Resumo 

 

A Hora do Conto é uma atividade de animação que tem como 
principal objetivo promover o livro e a leitura, cumprindo 
simultaneamente, uma das missões das Bibliotecas Públicas, 
"criar e o fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde 
a primeira infância". Esta atividade, enquadra-se na área da 
Expressão e Comunicação - domínio da Linguagem Oral e 
Abordagem à Escrita e integra-se em três (Oralidade, Leitura 
e Escrita, Educação Literária) dos quatro domínios de 
referência para o 1º Ciclo. 

Informações 

Responsável Isabel Casal 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 310 

E-mail isabel.casal@cm-riomaior.pt 
 

Ação Os Livros que eu escrevo 

Público-alvo Pré-escolar e 1º Ciclo do EB  

Calendarização Ano letivo 

Duração  45 a 60 minutos Preço Gratuito 

Local Biblioteca Municipal 
Bibliotecas Escolares 

Lotação 1 a 2 turmas por sessão 

Resumo 

 Com o objetivo principal da promoção do livro e da leitura, 

esta atividade pretende apresentar aos alunos(as) novos 

livros/obras, através dos seus próprios autores e/ou 

ilustradores. Esta atividade enquadra-se na área da Expressão 

e Comunicação - domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita (pré-escolar) e nos domínios da Oralidade, da Leitura 

e Escrita, e da Educação Literária (1º Ciclo).  

Informações 

Responsável Isabel Casal 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 310 

E-mail isabel.casal@cm-riomaior.pt 
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Ação Rio Maior Para para Ler – Semana da Leitura 

Público-alvo Comunidade escolar 

Calendarização Semana da Leitura – 9 a 13 de março de 2020 

Duração  1 aula Preço Gratuito 

Local Locais públicos Lotação 1 turma por local público 

Resumo 

 Atividade de cariz simbólico, com o intuito de promover a 

importância da leitura e o papel das bibliotecas na formação 

cívica e cultural da população. Esta iniciativa consiste na 

leitura em voz alta de textos por alunos(as) em diversos locais 

públicos. 

Informações 

Responsável David Ferreira 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 310 

E-mail david.ferreira@cm-riomaior.pt 
 

 

Ação Visita Guiada à Biblioteca Municipal 
Público-alvo Comunidade escolar 

Calendarização Durante o ano letivo 

Duração  30 a 45 minutos Preço Gratuito 

Local Biblioteca Municipal Lotação 1 turma por sessão 

Resumo 

 A visita guiada consiste na descoberta da Biblioteca Municipal 

com o objetivo de dar a conhecer os espaços, serviços e 

valências. Nesta visita são facultadas todas as informações 

necessárias para usufruir em pleno da Biblioteca. 

Informações 

Responsável Guilherme Ruivo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 310 

E-mail david.ferreira@cm-riomaior.pt 
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Património Cultural e Local 
“Construir uma cidade que tem identidade e que a promove e a reconstrói com todos, todos os dias” 

- Princípio 7, Carta das Cidades Educadoras. 
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Laboratório do Conhecimento  

O Laboratório do Conhecimento disponibiliza, mediante solicitação prévia por parte dos 

estabelecimentos de ensino e disponibilidade das técnicas, a realização de atividade promovidas no 

ano letivo transato a todos os anos de escolaridade, bem como, recetividade de novas propostas de 

atividades. 

 

Saídas de Campo 

 

Ação Rio Maior de lés a lés 

Público-alvo 5º e 6º anos do 2º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  90 minutos Preço Gratuita 

Local Cidade Lotação 1 turma 

Resumo 

 

Pretende-se que os/as alunos(as) fiquem a (re)conhecer a 

cidade, sede do concelho de Rio Maior. Passam por esta 

cidade dois importantes recursos hídricos, mas será que 

sabem o seu nome? Serão ainda levados(as) a investigar 

sobre o património local e a conhecer algumas instituições. 

Tentarão descobrir algumas das espécies de árvores 

autóctones e outras exóticas. Para além disso deverão 

compreender a importância de um espaço verde numa 

cidade. 

Observações: 
Roupa confortável e calçado 
adequado, chapéu, bloco e lápis, 
água 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Ação Das nascentes à cidade 

Público-alvo 2º e 3º ciclos do EB e ensino Secundário 

Calendarização Ano letivo 

Duração  3h com várias paragens Preço Gratuita 

Local Das Bocas do Jogadouro à cidade Lotação 1 turma 

Resumo 

 

Pretende-se que os/as alunos(as) fiquem a (re)conhecer o rio 

que dá nome à cidade – o rio Maior. Iremos descobrir 

algumas das suas nascentes e faremos o percurso desde as 

Bocas do Jogadouro (a nascente mais importante), na 

localidade de Freiria, até à cidade, num total de cerca de 4 

Km.  

Iremos falar das espécies autóctones ribeirinhas e das 

espécies que invadem o rio e as suas margens.  

Observações: 
Os participantes deverão trazer 
vestuário e calçado adequado às 
condições climatéricas, água e um 
pequeno lanche, bloco e lápis. 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Ação Descodificar as salinas 

Público-alvo 3º Ciclo do EB e Secundário 

Calendarização Ano letivo 

Duração  2h Preço Gratuita 

Local Salinas de Rio Maior Lotação 1 turma 

Resumo 

 

Pretende-se que os/as alunos(as) consigam descodificar e 

(re)conhecer as Salinas de Rio Maior e o meio envolvente 

através de QR Code’s. De forma a facilitar a circulação no 

local, sugere-se a realização do percurso em grupos. Em todos 

os postos do percurso, identificados no mapa com as letras 

respetivas, estão afixados QRCodes que dão acesso a 

conteúdos informativos sobre as salinas. Durante o percurso, 

os/as participantes deverão usar os seus dispositivos e dados 

móveis, pelo que se aconselha o reforço da bateria dos 

mesmos. 

Observações: 
Uso de calçado adequado a visitas 
de campo. Os alunos deverão levar 
os tablets e/ou smartphones e 
possuir ligação à internet. 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Serviços Educativos da Casa Senhorial D’El Rei D. Miguel  

 

Jogos e Ateliês  

Ação Esculturas de Sal  
Público-alvo Pré-escolar 

Calendarização Ano letivo 

Duração  45 minutos Preço Gratuito 

Local Ecomuseu Salinas de Rio Maior Lotação 1 turma 

Resumo 

 Esculturas de Sal é um ateliê que consiste em fazer massa de 

modelar salgada, utilizando o sal produzido nas Salinas 

Naturais de Rio Maior para depois elaborar uma pequena 

peça. Pretende-se que as crianças fiquem a conhecer e 

aprendam a valorizar parte do património concelhio e 

reconhecer a necessidade da sua preservação. Para além 

disso pretende-se também desenvolver essencialmente a 

motricidade fina na criança.  

Informações 

Responsável Fátima Batista 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 320/934 647 945 

E-mail fatima.batista@cm-riomaior.pt 

 

Ação Imaginação à solta 

Público-alvo Pré-escolar 

Calendarização Durante o ano letivo 

Duração  45 minutos Preço Gratuito 

Local Casa Senhorial d´El Rei D. Miguel Lotação 1 turma 

Resumo 
 Ateliê de expressão plástica onde poderão ser explorados 

temas dos diversos núcleos expositivos da Casa Senhorial.   

Os trabalhos finais serão elaborados recorrendo 

essencialmente à pintura, colagem e desenho.   

Com este ateliê pretende-se que as crianças conheçam e 

valorizem manifestações do património cultural, 

reconhecendo a necessidade da sua preservação e 

desenvolvam capacidades expressivas e criativas. 

Informações 

Responsável Fátima Batista 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 320/934 647 945 

E-mail fatima.batista@cm-riomaior.pt 
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Ação … e o resto é evaporação!  
Público-alvo 1º ano do 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  45 minutos Preço Gratuito 

Local Ecomuseu Salinas de Rio Maior Lotação 1 turma 

Resumo 

 Visita interpretativa ao Ecomuseu Salinas, em que as crianças 

ficarão a conhecer melhor este património existente no 

concelho de Rio Maior, bem como, o processo de extração de 

sal. Será feita referência ao ciclo da água e aos diferentes 

estados pelos quais a mesma passa durante o mesmo. No 

final da visita serão dinamizados alguns jogos relacionados 

com as Salinas e com o sal. Pretende-se, assim, que os/as 

participantes conheçam e valorizem parte do património 

existente no concelho.  

Informações 

Responsável Fátima Batista 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 320/934 647 945 

E-mail fatima.batista@cm-riomaior.pt 

 

Ação Sentidos Apurados 

Público-alvo 1º ano do 1º Ciclo do EB  

Calendarização Ano letivo 

Duração  45 minutos Preço Gratuito 

Local Casa Senhorial d´El Rei D. Miguel Lotação 1 turma 

Resumo 

 Visita aos diferentes núcleos expositivos da Casa Senhorial 

em que as crianças terão a oportunidade de testar e utilizar 

os seus sentidos. Para tal serão dinamizados alguns jogos de 

pesquisa e experimentação.  Os/as participantes poderão 

assim comparar alguns materiais/objetos segundo a sua cor, 

textura, sabor, cheiro, etc. 

Informações 

Responsável Fátima Batista 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 320/934 647 945 

E-mail fatima.batista@cm-riomaior.pt 
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Ação Azulejos de ontem e de hoje 

Público-alvo 2º ano do 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  45 minutos Preço Gratuito 

Local Casa Senhorial d´El Rei D. Miguel Lotação 1 turma 

Resumo 

 Neste ateliê os/as participantes conhecem em pormenor o 

núcleo de azulejaria do concelho de Rio Maior patente na 

Casa Senhorial, que engloba azulejos do séc. XVI até ao séc. 

XX. Depois cada criança poderá reproduzir um “azulejo” em 

cartão, tendo por base um padrão dos azulejos expostos. 

Serão abordados ao longo da atividade alguns tópicos 

matemáticos tais como: padrão, simetria, figuras 

geométricas, entre outros.  

Informações 

Responsável Fátima Batista 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 320/934 647 945 

E-mail fatima.batista@cm-riomaior.pt 

 

Ação O tesouro das Salinas 

Público-alvo 2º ano do 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  45 minutos Preço Gratuito 

Local Ecomuseu Salinas de Rio Maior Lotação 1 turma 

Resumo 

 Atividade que consiste num jogo divertido e educativo em 

que, através de pistas, os/as participantes são levados a 

conhecer melhor o Ecomuseu Salinas e no final, a encontrar 

um “tesouro”. As crianças, em contacto direto com o meio 

envolvente, terão a possibilidade de investigar, questionar, 

experimentar, conhecer e valorizar parte do património 

existente no concelho. 

Informações 

Responsável Fátima Batista 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 320/934 647 945 

E-mail fatima.batista@cm-riomaior.pt 

 

 

 

 



Programa Pedagógico  2019/2020 

 

37 
 

Ação Da água salgada ao sal 
Público-alvo 3º ano do 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  45 minutos Preço Gratuito 

Local Ecomuseu Salinas de Rio Maior Lotação 1 turma 

Resumo 

 Atividade que se inicia com a visita ao Ecomuseu Salinas onde 

se falará em particular sobre o ciclo da água e a formação do 

sal. Depois, no ateliê de expressão plástica as crianças irão 

elaborar um livro que fará referência ao processo de 

formação do sal. Terão que ilustrar as diferentes fases desse 

processo e poderão depois levar o livro para a escola.  

É uma atividade em que, através do contacto direto com o 

meio envolvente, as crianças terão a possibilidade de 

investigar, questionar e experimentar e simultaneamente 

conhecer e valorizar parte do património existente no 

concelho. Para além disso serão abordados termos como 

ciclo da água, precipitação e evaporação. 

Informações 

Responsável Fátima Batista 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 320/934 647 945 

E-mail fatima.batista@cm-riomaior.pt 

 

Ação Investigadores nas Salinas 

Público-alvo 4º ano do 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  45 minutos Preço Gratuito 

Local Ecomuseu Salinas de Rio Maior Lotação 1 turma 

Resumo 

 Atividade que consiste num percurso pelo Ecomuseu Salinas 

ao longo do qual os/as participantes terão que responder a 

várias questões sobre o local constantes numa folha/guia 

que será facultada a cada grupo. Serão abordados temas 

como o ciclo da água, conceito de rocha, sal-gema entre 

outros. 

Informações 

Responsável Fátima Batista 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 320/934 647 945 

E-mail fatima.batista@cm-riomaior.pt 
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Ação Investigadores da História 

Público-alvo 5º e 6º anos do 2º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  60 minutos Preço Gratuito 

Local Casa Senhorial d´El Rei D. Miguel Lotação 1 turma 

Resumo 

 Esta atividade trata-se de um jogo de descoberta, onde os 

alunos(as) tentarão solucionar um mistério: “Quem foi El Rei 

D. Miguel?” O objetivo é que as crianças fiquem a saber quem 

foi o rei que deu o nome à Casa Senhorial e a sua relação com 

a mesma. Os/as alunos(as) vão também poder reconhecer a 

divisão da sociedade portuguesa entre absolutistas 

(apoiantes de D. Miguel) e liberais (apoiantes de D. Pedro).  

Informações 

Responsável Fátima Batista 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 320/934 647 945 

E-mail fatima.batista@cm-riomaior.pt 
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Serviços Educativos da Casa Senhorial e Laboratório do Conhecimento 

 

Saídas de Campo 

 

Ação Fósseis passo a passo 

Público-alvo 3º ano do 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  90 minutos Preço Gratuita 

Local Laboratório do Conhecimento Lotação 1 turma 

Resumo 

 Dada a riqueza de fósseis nesta zona, pretende-se levar 

os/as alunos(as) a conhecer os principais pontos da cidade 

onde os poderão observar. O percurso terminará na Casa 

Senhorial D´El Rei D. Miguel onde as crianças ficarão a 

conhecer os fósseis em exposição.   

Informações 

Responsável Maria João Santos/Patrícia Silva/Fátima Batista 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
 

Ação Pelos caminhos dos C´s… 

Público-alvo 4º ano do 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  90 minutos Preço Gratuita 

Local Casa Senhorial d´El Rei D. Miguel Lotação 1 turma 

Resumo 

 Cidade, Conhecimento e Ciência, estes são os C´s que dão 

mote a esta atividade em que os/as participantes são 

levados(as) a efetuar um percurso pela cidade de Rio Maior e 

a conhecer diversos locais e instituições de referência. Esta 

atividade vai permitir às crianças conhecer melhor parte do 

património e do passado da cidade, e realizar atividades 

experimentais ao longo do percurso 

Informações 

Responsável Fátima Batista 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 320/934 647 945 

E-mail fatima.batista@cm-riomaior.pt 
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Serviço de Promoção de Desenvolvimento Turístico 

Visitas Guiadas e Roteiros 

 

Ação Conhecer Alcobertas 

Público-alvo Comunidade Escolar 

Calendarização Mediante marcação  

Duração  De 1h até 1 dia Preço Gratuita 

Local Concelho Lotação Máximo: 2 turmas  

Resumo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visitas guiadas a: Olho d’Água PNSAC/ Morcegos/Ciclo 

Água/Fósseis/RiosDólmen/Igreja/PréHistória/Nomadismo/S

edentarização/Religião/Azulejos. Estas são realizadas 

mediante marcação prévia e de acordo com o 

Património/Tema que os/as professores(as) pretendam ver 

abordado, assim como, do tempo de que dispõem para as 

mesmas. Aconselha-se a levar roupa e calçado confortável, 

chapéu e água. 

Informações 

Responsável Cristina Vicente 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 300/926 517 495/914 701 995 

E-mail turismo@cm-riomaior.pt 
 

 

Ação Conhecer Arrouquelas 

Público-alvo Comunidade Escolar 

Calendarização Mediante marcação  

Duração  De 1h até 1 dia Preço Gratuita 

Local Concelho Lotação Máximo: 2 turmas 

Resumo 

 Visitas guiadas: Parque de merendas/Igreja/Relógio de Sol. 

Estas são realizadas mediante marcação prévia e de acordo 

com o Património/tema que os/as professores(as) 

pretendam ver abordado(s), assim como, do tempo de que 

dispõem para as mesmas. Aconselha-se a levar roupa e 

calçado confortável, chapéu e água. 

Informações 

Responsável Cristina Vicente 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 300/926 517 495/914 701 995 

E-mail turismo@cm-riomaior.pt 
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Ação Conhecer Assentiz 

Público-alvo Comunidade escolar 

Calendarização Mediante marcação  

Duração  De 1h até 1 dia Preço Gratuita 

Local Concelho Lotação Máximo: 2 turmas 

Resumo 

 Visitas guiadas: Museu/Fonte mourisca. Estas são realizadas 

mediante marcação prévia e de acordo com o 

Património/tema que os/as professores(as) pretendam ver 

abordado(s), assim como, do tempo de que dispõem para as 

mesmas. Aconselha-se a levar roupa e calçado confortável, 

chapéu e água. 

Informações 

Responsável Cristina Vicente 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 300/926 517 495/914 701 995 

E-mail turismo@cm-riomaior.pt 
 

 

Ação Conhecer Azambujeira 

Público-alvo Comunidade escolar 

Calendarização Mediante marcação  

Duração  De 1h até 1 dia Preço Gratuita 

Local Concelho Lotação Máximo: 2 turmas 

Resumo 

 Visitas guiadas: Pelourinho/Museu regional/Igreja. Estas são 

realizadas mediante marcação prévia e de acordo com o 

Património/tema que os/as professores(as) pretendam ver 

abordado(s), assim como do tempo de que dispõem para as 

mesmas. Aconselha-se a levar roupa e calçado confortável, 

chapéu e água. 

Informações 

Responsável Cristina Vicente 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 300/926 517 495/914 701 995 

E-mail turismo@cm-riomaior.pt 
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Ação Roteiro Ruy Belo 
Público-alvo Ensino Secundário 

Calendarização Mediante marcação  

Duração  Meio dia/1 Dia Preço Gratuita 

Local São João da Ribeira e Rio Maior Lotação 1 turma 

Resumo 
 

Ruy Belo é considerado um dos grandes poetas portugueses 

do século XX. 

Conheça os locais onde nasceu, cresceu e foi sepultado: 

https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3Z

WItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgICAnJnC9QoM 

 

Informações 

Responsável Cristina Vicente 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 300 

E-mail cristina.vicente@cm-riomaior.pt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgICAnJnC9QoM
https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgICAnJnC9QoM
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Ambiente e consumo sustentável 
 

“Construir uma cidade que promove a sustentabilidade e a saúde (qualidade de vida) – Princípio 11, 
Carta das Cidades Educadoras 
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Serviço de Higiene Urbana e Ambiente – Valorsul  

Concursos 

Ação Concurso Separa e Ganha no Amarelo  
Público-alvo Comunidade escolar 

Calendarização Ano letivo 

Duração   setembro a maio Preço Gratuita 

Local Estabelecimentos de ensino Lotação n.a. 

Resumo 

 

Sensibilizar a comunidade para a importância da separação dos 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é a finalidade deste concurso 

interescolar concelhio. Os objetivos são: aumentar as 

quantidades de plástico e metal separadas para reciclar; 

sensibilizar a comunidade escolar e comunidade envolvente para 

a correta utilização do Ecoponto Amarelo. Cada escola terá que 

separar a maior quantidade de embalagens recicláveis, que 

serão depositadas em sacos próprios, posteriormente recolhidos 

e contabilizados pelos serviços do município. 

Observações: 
Regulamento próprio da 
responsabilidade da Valorsul 

Informações 

Responsável Diogo Silva/ Flávia Clérigo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 300 

E-mail ambiente@cm-riomaior.pt/flavia.clerigo@cm-riomaior.pt 

 
 

Ação Concurso Separa e Ganha no Azul 
Público-alvo Comunidade escolar 

Calendarização Ano letivo 

Duração  setembro a maio Preço Gratuita 

Local Estabelecimentos de ensino Lotação n.a. 

Resumo 

 A finalidade deste concurso interescolar concelhio é a 

sensibilização da comunidade para a importância da separação 

dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Os objetivos são: aumentar 

as quantidades de papel e cartão separadas para reciclar; 

sensibilizar a comunidade escolar e comunidade envolvente para 

a correta utilização do Ecoponto Azul. Cada escola terá que 

separar a maior quantidade de papel e cartão, que serão 

depositadas nos ecopontos que servem os estabelecimentos 

escolares, posteriormente recolhidos e contabilizados. 

Informações 

Responsável Diogo Silva/ Flávia Clérigo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 300 

E-mail ambiente@cm-riomaior.pt/ flavia.clerigo@cm-riomaior.pt 
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Outras atividades 
 

 

 
Ação 

“A nossa casa é um planeta” – Roadshow itinerante 
- Valorsul  

Público-alvo 5.º ano do 2º Ciclo do EB 

Calendarização 13 fevereiro (4 sessões) 

Duração  45/60 minutos Preço Gratuita 

Local A definir Lotação 30 pessoas por sessão 

Resumo 
 

Realizada com recurso a um planetário insuflável a ação “A nossa 

casa é um planeta” tem como principais objetivos:  

1. Promover a redução de resíduos urbanos (RU) na origem, 

através da alteração de hábitos de consumo; 2. Sensibilizar 

ambientalmente para a Gestão Integrada dos Resíduos e política 

de 3R; 3. Instruir e sensibilizar ambientalmente sobre boas 

práticas face aos RU e para a correta utilização dos equipamentos 

de deposição de RU. 

Informações 

Responsável Diogo Silva/Flávia Clérigo 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 300 

E-mail ambiente@cm-riomaior.pt/ flavia.clerigo@cm-riomaior.pt 
 
 
 

Ação Visitas às instalações da Valorsul 
Público-alvo Pessoal não docente 

Calendarização A definir 

Duração  2 horas Preço Gratuita 

Local Cadaval Lotação 55 participantes 

Resumo 
 

As visitas às instalações da Valorsul permitem o contacto direto 

com a realidade da gestão de resíduos gerados todos os dias, e 

são um forte estímulo à adoção de comportamentos 

ambientalmente corretos. 

Informações 

Responsável Diogo Silva/Flávia Clérigo 

Contactos 

Telefone(s) 243 999 300 

E-mail ambiente@cm-riomaior.pt/ flavia.clerigo@cm-
riomaior.pt 
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Águas do Tejo Atlântico, S.A 

Sessões de sensibilização e celebração de dias temáticos 

 

Ação Sensibilização sobre a Água  
Público-alvo 3º Ciclo ou Secundário 

Calendarização Dias Temáticos: Dias Nacional e Mundial da Água, Dia do 
Ambiente, etc.  

Duração  90 minutos a 2h Preço Gratuita 

Local Auditório Lotação Até 4-5 turmas por sessão  

Resumo 

 

Workshop ou palestra onde o tema poderá ser adaptado em 

função do interesse e/ou do público-alvo: 

 - “O valor da água” 

 - “O papel das Fábricas de Água na preservação e 

conservação dos recursos hídricos” 

 - “As fábricas de água, um contributo para a economia 

circular”, são alguns dos temas que podem ser 

desenvolvidos pela Águas do Tejo Atlântico. Mais informações em: 
https://www.aguasdotejoatlantico
.pt/ 

Informações 

Responsável Sara Duarte 

Contactos 
Telefone(s) 935 287 007/ 969 728 179 

E-mail sara.duarte@adp.pt/ 
laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Visitas 
 

Ação Visita à Fábrica de Água de Rio Maior  
Público-alvo 2º e 3º ciclos do EB e ensino Secundário 

Calendarização Dias úteis – durante todo o ano letivo – 4ª e 6ª feiras 
preferencialmente 

Duração  60 m a 90 m Preço Gratuita 

Local ETAR de Rio Maior 
(39°18´48.204"N, 8°55´25.039"W) 

Lotação 1 Turma 

Resumo 

 

Sabe o que é uma Fábrica de Água? Para onde vai a água 

depois de a utilizarmos? Como é tratada e quais os seus 

destinos? É verdade que uma Estação de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR) também é uma Fábrica onde a água 

usada, depois do tratamento adequado, é valorizada dando 

origem a novos produtos? Como é que a partir dessas águas 

residuais se pode produzir energia? E como é que as lamas 

resultantes do tratamento podem ser usadas como 

fertilizante agrícola? De que forma está a ser reutilizada a 

água tratada da ETAR? Nós explicamos. Inscreva-se numa 

visita guiada à maior ETAR do concelho. Só tem que respeitar 

as regras de segurança e respeitar a disponibilidade de visitas 

guiadas. A Fábrica de Água de Rio Maior serve o Município de 

Rio Maior e descarrega o efluente tratado na bacia do Tejo e 

foi dimensionada para tratar um equivalente populacional de 

17.500 hab. eq., ao qual corresponderá um caudal médio de 

3.325 m3/dia. 

Observações: 
O agendamento das visitas deve 
ser através do site da empresa (ver 
link em mais informações)  

Mais informações em: 
https://www.aguasdotejoatlantico
.pt/content/marcacao-de-visitas  

Informações 

Responsável Sara Duarte 

Contactos 
Telefone(s) 935 287 007/  969 728 179 

E-mail sara.duarte@adp.pt/ 
laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt  
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Ação de formação para docentes e não docentes 

 

Ação Formação sobre a Água  
Público-alvo Docentes e pessoal não docente 

Calendarização Durante o ano letivo 

Duração  3h a 4 h Preço Gratuita 

Local Auditório ou sala da AdTA Lotação Até 30 formandos(as)  

Resumo 

 

Ação de Formação para professores(as) de curta duração 

acreditada. Os conteúdos poderão ser adaptados em função 

do público-alvo. “O valor da água” e “O papel das Fábricas de 

Água na gestão do Ciclo Urbano da Água” são os temas a 

abordar nas Ações de Formação, indo ao encontro das metas 

e dos objetivos definidos na ENEA 2020 (Estratégia Nacional 

de Educação Ambiental) e no REAS (Referencial de Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade). Esta ação de formação 

terá uma vertente prática – inclui visita guiada à Fábrica de 

Água de Rio Maior. 

Mais informações em: 
https://www.aguasdotejoatlantico
.pt/ 

Informações 

Responsável Sara Duarte 

Contactos 
Telefone(s) 935 287 007/ 969 728 179 

E-mail sara.duarte@adp.pt/ 
laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt  
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Jogos e atividades lúdico-pedagógicas de celebração de dias temáticos 

 

Ação Jogos e atividades lúdico-pedagógicas 

Público-alvo Alunos do Ensinos Básico  

Calendarização Dias Temáticos: Dias Nacional e Mundial da Água, Dia do 
Ambiente, etc.  

Duração  Meio dia Preço Gratuita 

Local Espaço verde – jardim ou 
parque municipal 

Lotação 1 turma por sessão de 20 min. 
aprox. 

Resumo 

 

Através de jogos lúdico-pedagógicos as crianças ficam a 

conhecer o que é uma Fábrica de Água, qual a sua 

importância e qual o seu papel na gestão do Ciclo Urbano da 

Água. Ao mesmo tempo os/as participantes nas atividades 

são sensibilizados para adotarem comportamentos mais 

sustentáveis contribuindo também eles(as) para uma melhor 

gestão do recurso tão escasso que é a água.  

Estas atividades devem ser realizadas preferencialmente ao 

ar livre e por ocasião da comemoração de Dias Temáticos, 

como os Dias Nacional e Mundial da Água (1 de outubro e 22 

de março), Dia Mundial do Ambiente (5 de junho), Dia 

Mundial do Saneamento (29 de novembro), etc. 

Temos algumas atividades, sendo a maioria jogos em 

tamanho real. Ex: “Não faça da sua sanita um caixote do lixo” 

; Amar o Planeta, reciclar a Água”. 

Mais informações em: 
https://www.aguasdotejoatlantico
.pt/ 

Informações 

Responsável Sara Duarte 

Contactos 
Telefone(s) 935 287 007/ 969 728 179 

E-mail sara.duarte@adp.pt/  
laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Cidadania e Participação 
“Construir uma cidade que promova e cumpra, com todos e todas, o bem comum e uma cidadania 

democrática” – Principio 20, da Carta das Cidades Educadoras 
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Laboratório do Conhecimento 
 
 

Ação Orçamento Participativo Escolar - OPE Rio Maior 

Público-alvo 1º CEB ao ensino secundário 

Calendarização Ano letivo 

Duração  n.a. Preço Gratuito 

Local n.a. Lotação n.a. 

Resumo 

 

No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao 

Insucesso Escolar, o Município de Rio Maior criou o 

Orçamento Participativo Escolar com o objetivo de estimular 

a participação cívica e democrática dos(as) alunos(as), 

promovendo o seu espírito de cidadania, o diálogo, a 

mobilização coletiva em prol do bem comum e o respeito 

pelas escolhas diferentes, valorizando a sua opinião em 

decisões nas quais são os principais interessados e 

responsáveis, permitindo ao mesmo tempo o conhecimento 

do mecanismo de voto. Pretende-se que os/as alunos(as) 

desenvolvam um projeto de intervenção na comunidade. O 

Município implementará os projetos vencedores de acordo 

com um valor máximo a definir em regulamento. 

Observações: 
Consultar as normas de participação 
no site e Facebook do Município de 
Rio Maior ou solicitá-las por email. 

Mais informações em: 
laboratoriodoconhecimento@cm-
riomaior.pt 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Equipa Multidisciplinar de Intervenção Concelhia (EMIC) 
 

Ação Projeto “Saber Crescer” 

Público-alvo 4º ano do 1º Ciclo do EB 

Calendarização outubro a junho 

Duração  12 sessões (60 minutos cada) Preço Gratuito 

Local Escolas de ensino básico Lotação 1 turma por sessão 

Resumo 
 

 “Saber Crescer” é um projeto que visa a dinamização de 

atividades que promovem o desenvolvimento de 

competências emocionais, pessoais e sociais, com o objetivo 

de potenciar fatores protetores e de prevenir fatores de risco 

em meio escolar. As competências que se pretendem 

trabalhar são: autoconhecimento; autoestima; comunicação; 

interação grupal/trabalho em equipa; identificação de 

sentimentos e regulação emocional; frustração; amizade/ 

consolidação de laços afetivos; pressão de pares/tomada de 

decisão; resolução de problemas intra e interpessoais; 

comportamentos de risco/comportamentos saudáveis; 

estereótipos (de género)/igualdade de género. 

Informações 

Responsável Flávia Clérigo e Inês São Miguel 

Contactos 
Telefone(s) 969 708 899 

E-mail emic@cm-riomaior.pt 
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Serviço de Juventude  

 Workshops temáticos para alunos(as) do 3º CEB ao ensino Secundário 

 

Ação Bullying 

Público-alvo 3º ciclo do EB e Secundário 

Calendarização outubro a março 

Duração  90 minutos Preço n.a. 

Local Sala de aula Lotação 1 turma 

Resumo 
 

Neste workshop pretende-se abordar de forma prática os 

problemas que o bullying origina nas escolas e nos(as) 

alunos(as). Os principais objetivos são: 

 - consciencializar para a problemática do bullying; 

 - divulgar as práticas e informações pertinentes sobre o 

tema; 

 - divulgar os serviços e linhas de apoio; 

 - ajudar a criar regras dentro das turmas e, 

consequentemente, dentro das escolas. 

Informações 

Responsável Fernando Costa 

Contactos 
Telefone(s) 213 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 
 

Ação Igualdade de Género 

Público-alvo 3º ciclo do EB e Secundário 

Calendarização outubro a março 

Duração  90 minutos Preço n.a. 

Local Sala de aula Lotação 1 turma 

Resumo 
 

Os principais objetivos deste workshop são: 

 - mostrar a situação real de discriminação; 

 - promover a solidariedade, a igualdade e a justiça, 

independentemente do género; 

 - sensibilizar para o facto de que a discriminação com base 

no género ainda é uma realidade; 

 - promover formas de combater este tio de discriminação. 

  

Informações 

Responsável Fernando Costa 

Contactos 
Telefone(s) 213 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação Violência no namoro/Violência doméstica 
Público-alvo 3º ciclo do EB e Secundário 

Calendarização outubro a março 

Duração  90 minutos Preço n.a. 

Local Sala de aula Lotação 1 turma 

Resumo 
 

Neste workshop pretende-se consciencializar para a 

problemática da violência no namoro e doméstica, 

divulgando boas práticas e informações pertinentes sobre o 

tema. São também objetivos: 

 - divulgar os serviços e linhas de apoio; 

 - proporcionar métodos e técnicas de alteração dos 

comportamentos entre namorados(as) e no próprio seio 

familiar. 

Informações 

Responsável Fernando Costa 

Contactos 
Telefone(s) 213 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 
 
 

Ação Criatividade e Motivação 

Público-alvo 3º ciclo do EB e Secundário 

Calendarização outubro a março 

Duração  90 minutos Preço n.a. 

Local Sala de aula Lotação 1 turma 

Resumo 
 

Com recurso a técnicas de resolução criativa de problemas, 

pretende-se que os/as alunos(as), neste workshop, 

desenvolvam o espírito crítico, a novação e o 

empreendedorismo; identifiquem e distingam inovação, 

proatividade e risco; desenvolvam o espírito de equipa; criem 

campos de desenvolvimento da motivação e proatividade e 

saibam identificar procedimentos e atitudes 

empreendedoras em si e nos outros. 

Informações 

Responsável Fernando Costa 

Contactos 
Telefone(s) 213 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação Social 
 

Ação Imi-Exposição 

Público-alvo Comunidade Escolar 

Calendarização A definir 

Duração  A definir Preço Gratuita 

Local Biblioteca Municipal Laureano Santos Lotação n.a. 
Resumo 

 
Atividade/exposição relacionada com a comunidade 

imigrante: 

- envolvendo os anos escolares em que se encontre 

contemplado nos seus conteúdos programáticos as matérias 

de estudo sobre a Cultura, Costumes e Tradições  na 

disciplina de Geografia. 

Informações 

Responsável Aldina Santos 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 315 
E-mail aldina.santos@cm-riomaior.pt 

 

 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 

 Atividades de sensibilização 

 

Ação Juntos contra a violência 

Público-alvo 3º e 4º ano do 1º ciclo do EB 

Calendarização novembro 2019 a maio 2020 

Duração  60 minutos Preço Gratuita 

Local Escolas do Concelho Lotação n.a. 

Resumo 

 Juntos Contra a Violência é um jogo de cartas em através do 

mesmo se pretende que as crianças sejam capazes de 

identificar situações de violência, saibam o que fazer em caso 

de violência e como se proteger e manter   em segurança. 

Com o objetivo de promover valores de não-violência, de 

igualdade e de respeito pelos(as) outros(as). 

Informações 

Responsável Carmen Ludovino/Catarina Gomes - APAV 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 315/243 356 505 

E-mail catarina.gomes@cm-riomaior.pt 
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Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

Ação Projeto “Mãos Dadas” 

Público-alvo Pré-escolar 

Calendarização setembro a dezembro 

Duração  4 meses Preço Gratuito 

Local Escolas do concelho  Lotação 1 turma por sessão 

Resumo 
 

Dinamizar sessões com a duração de 30 minutos, onde se 

pretende: 

 - Promover os direitos das crianças; 

 - Diminuir o risco das mesmas serem vítimas de crime e de 

violência; 

 - Promover a articulação e intervenção em parceria com 

outras entidades; 

 - Divulgar a intervenção da CPCJ. 

Estas atividades podem ocorrer todas as 3ª e 4ª feiras no 

período da manhã 

Informações 

Responsável Mariana Carvalho e Andreia Martins 

Contactos 
Telefone(s) 968 027 787 

E-mail cpcj@cm-riomaior.pt 
 

Ação Comemoração do Dia Internacional dos Direitos da Criança 

Público-alvo 5º ano do 2º Ciclo do EB  

Calendarização novembro 

Duração  Mês de novembro Preço Gratuito 

Local Sede dos Agrupamentos Escolares Lotação n.a. 

Resumo 
 

 Celebração do Dia Internacional dos Direitos da Criança e do 

Aniversário da Convenção que decorre a 20 de novembro. 

Pretendemos sensibilizar os/as alunos(as) para os direitos das 

crianças e dos jovens, dando-lhes a conhecer a Convenção 

sobre os Direitos da Criança, seus princípios e pilares 

fundamentais. Pretende-se que os/as alunos(as) do 5.º ano, 

por turma, selecionem um dos direitos da Convenção, 

executando um trabalho plástico colaborativo. 

Com base nos trabalhos, será elaborada uma exposição nas 

Escolas Sede de cada Agrupamento. 

Informações 

Responsável CPCJ de Rio Maior 

Contactos 
Telefone(s) 968 027 787 

E-mail cpcj@cm-riomaior.pt 



Programa Pedagógico  2019/2020 

 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desporto e Bem-estar 
“Construir uma cidade com politicas locais de promoção de qualidade de vida” - Princípio 4, Carta das 

Cidades Educadoras. 
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Serviço de Nutrição  

 Visitas 

 

Ação Visita ao Mercado Municipal 
Público-alvo 1º e 2º ano do 1º Ciclo do EB  

Calendarização 2º e 3º períodos, mediante marcação 

Duração  90 minutos Preço Gratuita 

Local Cidade Lotação 1 turma 

Resumo 

 Realizada no âmbito das medidas de acompanhamento do 

Regime Escolar, a organização de visitas de estudo ao 

Mercado Municipal tem como objetivo sensibilizar os/as 

alunos(as) para o consumo de produtos locais, por todas as 

questões ambientais e económicas inerentes. Visa também a 

promoção de hábitos alimentares saudáveis através da 

sensibilização para o consumo de frutas e produtos 

hortícolas. 

Informações 

Responsável Ana Santana 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 319 

E-mail serviconutricao@cm-riomaior.pt 
 

Ação Visita a um produtor local 
Tipo de Ação Visita de estudo 

Público-alvo 3º e 4º ano do 1º ciclo do EB dos Ag. de Escolas do Município  

Calendarização 2º e 3º períodos, mediante marcação 

Duração  90 minutos Preço Gratuita 

Local Cidade Lotação 1 turma 

Resumo 

 Realizada no âmbito das medidas de acompanhamento do 

Regime Escolar, a organização de visitas de estudo a uma 

exploração agrícola da região destina-se a sensibilizar os/as 

alunos(as) para a agricultura e questões ambientais 

relacionadas com a produção e distribuição. Visa também a 

promoção de hábitos alimentares saudáveis através da 

sensibilização para o consumo de produtos hortícolas de 

produção local. 

Informações 

Responsável Ana Santana 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 319 

E-mail serviconutricao@cm-riomaior.pt 
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Serviço de Juventude 

Workshops Temáticos para alunos(as) do 3º CEB ao Ensino Secundário 

 

Ação Primeiros Socorros 

Público-alvo 3º ciclo do EB e Secundário 

Calendarização outubro a março 

Duração  90 minutos Preço n.a. 

Local Sala de aula Lotação 1 turma 

Resumo 

 

De uma forma prática serão realizados diferentes exercícios 

de Suporte Básico de Vida. Os objetivos são: 

 - caracterizar o conceito de saúde e identificar os fatores 

condicionantes; 

 - definir o sistema Integrado de Emergência Médica; 

 - Identificar a sequência de procedimentos de SBV, de PLS e 

nos diferentes traumas; 

Informações 

Responsável Fernando Costa 

Contactos 
Telefone(s) 213 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

Ação Consumos de tabaco e álcool 
Público-alvo 3º ciclo do EB e Secundário 

Calendarização outubro a março 

Duração  90 minutos Preço n.a. 

Local Sala de aula Lotação 1 turma 

Resumo 

 

A partir de um jogo gigante, procura-se consciencializar os/as 

alunos(as) para os problemas de saúde e sociais associados 

ao consumo de álcool e tabaco, mostrando a importância de 

nunca iniciar o seu consumo, através de informações atuais e 

estudos concretos. 

Informações 

Responsável Fernando Costa 

Contactos 
Telefone(s) 213 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
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Ação Sexualidade e vida afetiva 
Público-alvo 3º ciclo do EB e Secundário 

Calendarização outubro a março 

Duração  90 minutos Preço n.a. 

Local Sala de aula Lotação 1 turma 

Resumo 
 

Os objetivos deste workshop são: 

 - consciencializar para o uso de contraceção; 

 - divulgar os índices estatísticos da sexualidade em Portugal 

e na Europa; 

 - divulgar as práticas e informações sobre sexualidade na 

adolescência; 

 - divulgar os serviços e linhas de apoio. 

Informações 

Responsável Fernando Costa 

Contactos 
Telefone(s) 213 999 350 

E-mail eventos@cm-riomaior.pt 
 

 

Serviço de Promoção de Desporto e Atividade Física 

Ação Mega Lezíria 
Público-alvo 1º Ciclo do EB 

Calendarização Março 

Duração  2 horas (sensivelmente) Preço Gratuito 

Local Estádio Municipal de Rio Maior Lotação n.a. 

Resumo 
 

A atividade “Mega Lezíria” baseia-se na modalidade do 

atletismo sendo que os principais objetivos desta passam 

pela promoção da atividade física, gerar gosto pela 

competição, o desenvolvimento das capacidades físico-

motoras e a promoção do intercâmbio entre Municípios. 

Tem como público alvo os/as alunos(as) do 1º ciclo do 

Ensino Básico. A modalidade Atletismo engloba 4 provas 

distintas: 

Prova de resistência 400 m (para alunos(as) do 3º e 4º ano); 

Salto em comprimento; Lançamento do Vortex; Velocidade 

40 m. 

Informações 

Responsável Mauro Pulquério 

Contactos 
Telefone(s) 243 999 300 

E-mail desporto@cm-riomaior.pt 
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Ciências Experimentais 
“Construir uma cidade que, na parceria entre administração e sociedade civil, seja capaz de 

desenvolver atividades significativas” - Princípio 17, Carta das Cidades Educadoras. 
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Laboratório do Conhecimento 

O Laboratório do Conhecimento disponibiliza, mediante solicitação prévia por parte dos 

estabelecimentos de ensino e disponibilidade das técnicas, a realização de atividade promovidas no 

ano letivo transato a todos os anos de escolaridade, bem como, recetividade de novas propostas de 

atividades. 

 

 Atividades experimentais 

 

Ação A ciência dos sentidos 

Público-alvo Pré-escolar 

Calendarização Ano letivo 

Duração  90 minutos Preço Gratuita 

Local Laboratório do Conhecimento Lotação 1 turma 

Resumo 

 
 
 
 
 
 
 

Observar, explorar, sentir e descobrir novas sensações são o 

mote para um conjunto de experiências que serão realizadas  

Para além disso, as crianças apuram os cinco sentidos e 

descobrem novas perceções do mundo que as rodeia. 

Morada: Centro de Artes e Ofícios 
António Feliciano Júnior 
Rua da Escola Comercial 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Ação Os segredos das cores 

Público-alvo 1º ano do 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  90 minutos Preço Gratuita 

Local Laboratório do Conhecimento Lotação 1 turma 

Resumo 

 
 
 
 
 
 

Sabias que há cores primárias, cores secundárias e terciárias? 

Será que as cores têm segredos? Se sim, é isso que iremos 

testar através de várias técnicas de cromatografia e 

desvendar os segredos das cores. Iremos ainda compreender 

que algumas cores resultam de misturas de outras cores.  

 

 

Morada: 
Centro de Artes e Ofícios António 
Feliciano Júnior 
Rua da Escola Comercial 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
 

Ação De que se vestem os animais? 

Público-alvo 2º ano do 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  90 minutos Preço Gratuita 

Local Laboratório do Conhecimento Lotação 1 turma 

Resumo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os animais apresentam características que os 

distinguem uns dos outros, tais como, a pele, a boca, as 

patas… Perceber essas pequenas diferenças é o primeiro 

passo para esta aventura. O revestimento de alguns animais 

é o resultado do meio onde vivem. Iremos realizar algumas 

experiências com o material que reveste certos animais e 

observá-los à lupa. E haverá diferença entre os animais 

domésticos e os animais selvagens, relativamente ao seu 

modo de vida? No final os/as alunos(as) irão seguir umas 

pistas que os/as levarão a descobrir o animal correto. 

Morada: Centro de Artes e Ofícios 
António Feliciano Júnior 
Rua da Escola Comercial 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Ação A tua espécie não me é estranha… 

Público-alvo 2º e 3º anos do 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  90 minutos Preço Gratuita 

Local Jardim Municipal Lotação 1 turma 

Resumo 

 O Jardim Municipal é um espaço de lazer e convívio. As 

árvores fazem sombra em dias de maior calor e algumas delas 

servem de abrigo para alguns animais… O objetivo é que 

os/as alunos(as) percebam a importância das árvores e que 

consigam identificar algumas espécies. Também iremos de 

uma forma lúdica e pedagógica medir a altura de uma árvore 

e calcular a idade aproximada. Aconselha-se a levarem roupa 

confortável e calçado adequado, chapéu, bloco e lápis, água. 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
 

 

Ação O último que apague a luz! 

Público-alvo 3º ano do 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  90 minutos Preço Gratuito 

Local Laboratório do Conhecimento Lotação 1 turma 

Resumo 

 Com esta atividade procura-se, através de pequenas 

experiências, responder a algumas perguntas, tais como: “O 

que é a luz? Como se propaga? Porque razão não 

conseguimos ver os objetos no escuro? Que materiais se 

deixam atravessar pela luz? Como é que a luz é refletida por 

um espelho?”. Os/as alunos(as) sairão do Laboratório do 

Conhecimento com resposta a estas e muitas outras 

questões. 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Ação De cabelos em pé!!! 

Público-alvo 4º ano do 1º Ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  90 minutos Preço Gratuita 

Local Laboratório do Conhecimento Lotação 1 turma 

Resumo 

 Nesta sessão os/as alunos(as) irão explorar o conceito de 

eletricidade, realizando pequenas experiências, tais como: a 

montagem de um circuito elétrico, acender uma lâmpada 

através de uma pilha e fios de ligação. Irão verificar também 

que materiais são bons condutores da energia elétrica e até 

perceber que através de um limão se consegue acender uma 

lâmpada! 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
 

 

Atividades de sensibilização 

 

Ação As formigas vão à escola 

Público-alvo Pré-escolar e 1º ciclo do EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  Quinzenal Preço Gratuita 

Local Estabelecimentos de ensino Lotação n.a. 

Resumo 

 Com esta atividade pretende-se que os estabelecimentos de 

ensino “adotem” um formigueiro e que os/as alunos(as) 

percebam como é a vida social das formigas. Sabiam que 

tanto nas formigas, como nas abelhas e nas vespas os machos 

desempenham apenas a função reprodutora? Que todo o 

trabalho da colónia é desempenhado pelas obreiras fêmeas? 

E que as rainhas são fêmeas férteis e aladas e que são maiores 

do que as restantes? 

Se quer saber como toda esta organização social ocorre num 

formigueiro, adote um e leve as formigas à escola! 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Recursos Pedagógicos – Maletas Pedagógicas 

Ação Maleta Pedagógica: Salinas da Fonte da Bica 
Público-alvo 1º e 2º ciclos EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  n.a. Preço Gratuita 

Local n.a. Lotação n.a. 

Resumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferramenta para desenvolvimento de atividades do Domínio 

- A ÁGUA, O AR, AS ROCHAS E O SOLO – MATERIAIS 

TERRESTRES, Subdomínio: A importância da água para os 

seres vivos, do quinto ano de escolaridade. 

Como forma de contextualizar e dar significado às 

aprendizagens teóricas, recorremos ao meio local, fazendo a 

sua ligação ao processo de ensino/aprendizagem, sendo que 

nas diversas atividades previstas se inclui o recurso às Salinas 

da Fonte da Bica, Rio Maior. Nesta proposta integramos 

diferentes sugestões metodológicas e materiais pedagógicos 

diferenciados. O material encontra-se disponível para 

empréstimo a docentes e educadores(as) interessados(as), 

através do Laboratório do Conhecimento 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
 

Ação Maleta Pedagógica: Aprender a ser…arqueólogo 

Público-alvo 1º, 2º e 3º ciclos EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  n.a. Preço Gratuita 

Local n.a. Lotação n.a. 

Resumo 
 

Nesta maleta os/as alunos(as) poderão conhecer de forma 

lúdica e pedagógica o trabalho de um(a) arqueólogo(a) e 

descobrir várias peças através de um kit de escavação, com 

recurso a areia (não incluída). O material encontra-se 

disponível para empréstimo a docentes e educadores(as) 

interessados(as), através do Laboratório do Conhecimento 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Ação Maleta Pedagógica: Paleolítico 

Público-alvo 7º ano do 3º ciclo EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  n.a. Preço Gratuita 

Local n.a. Lotação n.a. 

Resumo 

 

O Paleolítico refere-se ao período da pré-história onde os 

antepassados do Homem começaram a produzir os primeiros 

artefactos em pedra lascada. Os/as alunos(as) vão presenciar 

e descobrir nesta maleta algumas réplicas de instrumentos 

fabricados pelo Homem e respetivas funções. Poderão ainda 

compreender e visualizar algumas manifestações artísticas e 

vivências religiosas do Homem do Paleolítico. O material 

encontra-se disponível para empréstimo a docentes e 

educadores(as) interessados(as), através do Laboratório do 

Conhecimento 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
 

Ação Maleta Pedagógica: Neolítico 

Público-alvo 7º ano do 3º ciclo EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  n.a. Preço Gratuita 

Local n.a. Lotação n.a. 

Resumo 

 

O Neolítico é um período da pré-história que vai desde o 

início da sedentarização até ao surgimento da agricultura. 

Nesta maleta os/as alunos(as) poderão descobrir alguns dos 

cereais que se cultivavam, bem como, algumas cerâmicas e 

materiais de cozinha. Poderão ainda conhecer e 

compreender algumas pinturas rupestres do Neolítico. O 

material encontra-se disponível para empréstimo a docentes 

e educadores(as) interessados(as), através do Laboratório do 

Conhecimento. 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Ação Maleta Pedagógica: Idade dos Metais 
Público-alvo 7º ano do 3º ciclo EB 

Calendarização Ano letivo 

Duração  n.a. Preço Gratuita 

Local n.a. Lotação n.a. 

Resumo 

 

Denomina-se Idade dos Metais o período que caracteriza o 

fim da Idade da Pedra, marcado pelo início da fabricação de 

ferramentas e armas de metal. O Homem começava a 

dominar, ainda que de maneira rudimentar, a técnica da 

fundição. A princípio, utilizou como matéria prima o cobre, o 

estanho e o bronze. Os/as alunos(as) poderão visualizar nesta 

maleta alguns desses materiais. O material encontra-se 

disponível para empréstimo a docentes e educadores(as) 

interessados(as), através do Laboratório do Conhecimento. 

Informações 

Responsável Maria João Santos e Patrícia Silva 

Contactos 
Telefone(s) 969 728 179 

E-mail laboratoriodoconhecimento@cm-riomaior.pt 
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Eventos e outras Atividades 
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Animatro - Festival de Teatro de Rio Maior 

 
“Ir ao teatro é como ir à vida sem nos comprometer.”  

(Carlos Drummond de Andrade,) 

 
O Animatro - Festival de Teatro de 

RioMaior, nesta que é a sua segunda 

edição, decorrerá de 26 de setembro a 

5 de outubro na cidade de Rio Maior e 

nas localidades de Alcobertas, São 

João da Ribeira e Malaqueijo. 
Com base no princípio de que o teatro 

é para todos, e o objetivo de partilhar 

cultura e experiências e proporcionar 

formação artística, este evento 

apresenta um programa diversificado 

para todos os públicos, e trará ao concelho de Rio Maior 11 Companhias de Teatro, 2 

workshops e 20 espetáculos que decorrerão no Cineteatro, Jardim Municipal, Biblioteca 

Municipal e Escolas do concelho. 

O Festival de Teatro de Rio Maior espera pela sua visita e aplausos!  

 

Semana da Proteção Civil 

O objetivo das atividades desenvolvidas na semana da proteção civil 

consiste em sensibilizar a população escolar para a área da Proteção 

Civil, contribuindo desta forma para uma cultura de segurança. 

Destacamos que educar para a segurança é educar para a 

prevenção, na medida em que a educação para a prevenção permite 

colocar os/as alunos(as) na posição de atores para o futuro. A 

escolha desta data deve-se ao facto de no dia 1 de março ser 

comemorado o Dia Mundial da Proteção Civil. Pretende-se sensibilizar os/as alunos(as) para a 

Proteção Civil; conhecer os protagonistas e intervenientes; identificar diferentes tipos de 

riscos; demonstrar os meios e entidades à população em geral. 
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Mês Azul 

No âmbito do “Mês Azul” - Mês da Prevenção dos Maus Tratos na 

Infância ao longo do mês de abril, serão dinamizadas diversas 

iniciativas de sensibilização e promoção dos direitos das crianças e 

dos jovens, promovendo a capacitação das famílias e a prevenção 

dos maus-tratos na infância. Estas iniciativas são organizadas em 

parceria com a CPCJ de Rio Maior, o CAFAP de Rio Maior e outras 

 entidades. 

 

6ª Caminhada de sensibilização para o Autismo – 18 de abril 

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo – 2 de abril, foi 

criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 18 de 

dezembro de 2007, procurando alertar as sociedades e 

governantes sobre esta doença, ajudando a derrubar 

preconceitos e esclarecer a todos. 

Iniciativa conjunta das Equipas de Ensino Especial dos Agrupamentos de Escolas Marinhas do 

Sal e Fernando Casimiro Pereira da Silva, à qual a Câmara Municipal se associa mais uma vez, 

a caminhada realizar-se-á no dia 18 de abril (sábado). 

Para além de pretender consciencializar para esta perturbação neurobiológica complexa que 

afeta a comunicação, o comportamento e as relações sociais, esta iniciativa visa ainda a 

angariação de fundos para a aquisição de materiais/equipamentos destinados às salas de 

ensino estruturado de ambos os agrupamentos de escolas. Convida-se toda a comunidade 

escolar e população a participar. 
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Semana da juventude – 28 abril a 02 de maio 

São 5 dias de atividades diversas (desportivas, lúdicas e 

culturais) em que os/as jovens riomaiorenses são 

convidados(as) a participar. Esta iniciativa engloba ainda a 

mostra de profissões e oportunidades de formação 

superior - VII Mostra Rio, com o objetivo de divulgar a 

oferta formativa de escolas e entidades de ensino superior junto dos(as) alunos(as), assim 

como, orientar e clarificar as dúvidas inerentes às tomadas de decisão escolares e/ou 

profissionais. 

 

PalhaçArte/Comemorações do Dia Mundial da Criança 
 

Em 2020, o PalhaçArte 6º Encontro de Palhaços e Artes do Circo 
de Rio     Maior realizar-se-á entre os dias 29 e 31 de maio, no 
âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Criança. O 

programa será divulgado oportunamente. 
Junto com esta iniciativa terá lugar o 4º Street Food Rio Maior. 
Mais informações em www.cineteatrorm.pt                             
https://www.facebook.com/groups/cineteatrorm 

 

 

Corrida da família 

Realizada no âmbito do programa MAIS Lezíria da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do 

Tejo (CIMLT), tendo como objetivo a promoção da saúde, de uma prática desportiva de 

qualidade, da integração social e do bem-estar, a formação para a cidadania e a melhoria da 

qualidade de vida da população. Esta atividade decorre no mês de maio, uma vez que o dia 15 

é o Dia Internacional da Família, em simultâneo dos onze municípios que integram a CIMLT: 

Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, 

Salvaterra de Magos e Santarém. 

 

 

http://www.cineteatrorm.pt/
https://www.facebook.com/groups/cineteatrorm
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Orçamento Participativo Jovem (OPJ) 

O OPJ é uma iniciativa do Serviço de Juventude da 

Câmara Municipal de Rio Maior, onde jovens com 

idades compreendidas entre os 14 e os 35 anos 

podem participar, dando o seu contributo para 

projetos que gostariam de ver implementados no 

concelho. 

Realizar-se-á uma ação com o objetivo divulgar o 

OPJ junto da comunidade escolar do 3º Ciclo do EB e Secundário, em contexto de sala de aula, 

com duração aproximada de 20 minutos. 

As propostas podem incidir em todas as áreas de competência do Município, podendo 

promover investimentos, a criação de programas ou atividades e projetos imateriais 

transversais a todo ou a parte do concelho.  

Regulamento e mais informações em: juventude.cm-riomaior.pt ou participa.cm-riomaior.pt   

   

Maior Mérito 

Tem como objetivos promover a participação num evento de verão promovido por uma 

universidade, proporcionando aos/às alunos(as) dos cursos científico‐humanísticos de ensino 

secundário a estudar no nosso Concelho, a oportunidade de contactarem com os mais 

variados cursos superiores, por forma a melhor poderem decidir o seu percurso académico e, 

também, compreender melhor as suas saídas profissionais, para além do reconhecimento do 

mérito dos(as) alunos(as) selecionados(as), assumindo as respetivas despesas, por forma a 

permitir a sua presença no evento. 

Destina-se aos/às alunos(as) que frequentam o 11º ano de escolaridade dos cursos científico‐

humanísticos de ensino secundário, no ano letivo da participação na Iniciativa, a estudar no 

Concelho de Rio Maior. Sugere-se a consulta do respetivo regulamento. 
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