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Caros alunos e alunas, encarregados de educação, professores e 

professoras, auxiliares e dirigentes escolares, pelo terceiro ano 

le�vo consecu�vo, reunimos num único documento toda a oferta 

da Câmara Municipal de Sines em a�vidades e programas para a 

comunidade educa�va. Voltamos a fazê-lo em 2017/2018 porque 

consideramos que este é um formato que sistema�za e promove 

a transparência sobre a a�vidade do Município em todos os 

domínios da sua intervenção educa�va: do social ao ambiental, do 

cultural ao despor�vo. É também um documento que, por ser 

integrador, mostra a lógica e a complementaridade entre os 

diversos níveis de ação: promover a igualdade de oportunidades 

entre os alunos passa por apoios financeiros a quem tem menos 

posses, mas também por dar a todos o mesmo acesso a 

programas despor�vos, ao desenvolvimento pelas artes, a 

ferramentas para criar uma relação saudável com o meio. Os 

valores que orientam a nossa visão sobre a a�vidade da autarquia 

na educação estão, por conseguinte, plasmados neste programa: 

dinamismo, estabilidade, equidade. Este é o nosso compromisso: 

ajudar as famílias, colaborar com os professores e educadores, ter 

sempre a felicidade e a formação integral das crianças como 

prioridade. Estamos seguros do vosso apoio na concre�zação 

deste programa, porque sabemos que os nossos são também os 

vossos obje�vos.

Votos de um bom ano lec�vo de 2017/2018. 

Vereador da Educação

Fernando Ramos
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SESSÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO

• APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL- AUDITÓRIO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

Pretende-se dar as boas vindas aos agentes educa�vos e apresentar a toda a comunidade escolar o Programa 

Municipal de Educação para o ano le�vo 2017-2018. O programa reúne um conjunto de diversas ac�vidades, projectos 

e recursos disponibilizados pela autarquia.

Des�natários: Comunidade Educa�va    Calenderização:    Local: Auditório da Escola Vasco da Gama
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APOIO À FAMÍLIA E ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

As A�vidades de Enriquecimento Curricular (AEC) inserem-se numa estratégia alargada de ar�culação entre o 

funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no domínio do apoio à família. Em Sines temos em duas 

vertentes:

• AAAF | ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILÍA PRÉ-ESCOLAR

A AAAF compreende todos os períodos para além das 5h educa�vas diárias asseguradas pela Educadora de Infância. É 

composta pelo serviço de refeições e pelas a�vidades desenvolvidas no período de acolhimento e no prolongamento. 

Assegura também a ocupação das crianças nos períodos de interrupções le�vas (Natal, Carnaval, Páscoa e Verão) com 

diversas a�vidades.

Des�natários: Crianças da Educação Pré-escolar    Calendarização: setembro a julho    Local: Estabelecimentos de Ensino

• AEC'S | ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 2017/2018 - 1º CICLO

As AEC no 1.º ciclo do ensino básico são ac�vidades de carácter faculta�vo e de natureza lúdica, forma�va e cultural 

que visa completar a permanência das crianças na escola, contribuindo desta forma para o seu desenvolvimento 

educa�vo. A nossa resposta assume-se nas seguintes áreas: Ensino do Inglês, A�vidade Física e Despor�va, A�vidades 

Lúdico-Expressivas.

Des�natários: 1º ciclo Ensino Básico    Calendarização: 13 setembro de 2017 a 22 de junho de 2018    

Local: Escola nº1, Escola nº2, Escola nº3, Escola Porto Covo
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• OFERTA DE NATAL

Esta inicia�va envolve as Crianças do Pré-Escolar, da rede pública e da rede privada, bem como todas as Crianças do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, perfazendo um total de cerca de 1100 alunos. 

• DIA DA CRIANÇA

É dia de brincar, de rir e de diver�rmos as nossas crianças, e por isso pensámos num dia com muitas ac�vidades 

lúdicas e muita diversão.

São convidadas todas as crianças do 1º ciclo e do pré-escolar.

Des�natários: Alunos 1º Ciclo e Pré-Escolar    Calendarização: 1 de junho de 2018

• ESPETÁCULO FINAL DO 1º CICLO E DO PRÉ-ESCOLAR

São reunidas cerca de 900 crianças do pré-escolar público e do 1º ciclo do ensino básico, no Pavilhão Mul�usos, para a 

mostra de um espetáculo que resulta do trabalho desenvolvido nas disciplinas das AEC em ar�culação com as 

professoras �tulares.

Trabalho realizado em parceria com o Agrupamento de Escolas de Sines e a Escola de Artes do Alentejo Litoral.

Des�natários: Comunidade em Geral (pais e familiares das crianças)    Calendarização: 20 de junho de 2018    Local: Pavilhão Mul�usos

• PROGRAMA DE EXPRESSÃO FÍSICO-MOTORA DO PRÉ-ESCOLAR

Engloba a prá�ca de Natação, Jogos Infan�s, Deslocamentos e Equilíbrios, Perícia e Manipulação e des�na-se à 

totalidade das crianças. 

O Programa de Expressão Física e Motora do Pré-Escolar, integralmente garan�do por técnicos municipais qualificados. 

Através dele, a Câmara assegura a a�vidade �sica a todas as crianças do pré-escolar da rede pública e também a todas 

as que frequentam os jardins-de-infância das IPSS (Pintainho, Capuchinho e Conchinha) e do privado (Colégio Estrela-

do-Mar).

Des�natários: Alunos do Pré-Escolar    Calendarização: ao longo do ano lec�vo    Local: Instalações despor�vas

EDUCAÇÃO
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• PRIMEIRAS CAMBALHOTAS

Evento onde se pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido no Programa de Expressão Físico-Motora do Pré-

Escolar no “bloco” da ginás�ca. As crianças divertem-se e mostram aos pais e restante comunidade as competências 

adquiridas naquele período. 

A ac�vidade será no fim do ano lec�vo.

Des�natários: Alunos do Pré-Escolar    Calendarização: 26 de junho    Local: Estádio Municipal de Sines

• BRINCADEIRAS AQUÁTICAS

Também inserida no Programa de Expressão Físico-Motora do Pré-Escolar temos a Natação que no fim de cada 

período apresenta aos pais e restante comunidade, as competências adquiridas no “bloco” em questão.

Esta ac�vidade desenvolver-se-á no final de cada período escolar.

Des�natários: Alunos do Pré-Escolar    Calendarização: 15 dezembro de 2017, 23 março e 22 junho de 2018

Local: Piscina Municipal Carlos Manafaia

• MÚSICA FORA DE HORAS

Depois do dia le�vo as crianças terão oportunidade de frequentar (1 x por semana das 17h às 17h45) uma aula de 

música. A�vidade em parceria com a Escola das Artes do Litoral Alentejano.

Des�natários: Alunos 1º ciclo Ensino Básico    Calendarização: ao longo ano le�vo

Local: Estabelecimentos de Ensino: Escola nº1, Escola nº2, Escola nº3, Escola Porto Covo

• PROGRAMA TEATRO, DANÇA E MÚSICA NO PRÉ-ESCOLAR

Um programa novo, um ano piloto para uma nova versão. Desenvolveremos uma disciplina por período, 

proporcionando às crianças a oportunidade de vivenciar todas as artes do espetáculo. 

Des�natários: Alunos do Pré-Escolar do Agrupamento Escolas Sines    Calendarização: ao longo ano le�vo    Local: Estabelecimentos de ensino

EDUCAÇÃO
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• FÉRIAS ATIVAS

Inicia�va que pretende ocupar no período de férias as crianças e jovens do concelho de Sines com idades dos 6 aos 14 

anos, através de a�vidades despor�vas, culturais e de conhecimento dos hábitos e costumes da região. 

Abrimos ainda inscrições para jovens voluntários de idades entre os 15 e os 21 anos, com o intuito de os mesmos 

apoiarem as crianças nas diversas a�vidades, ocupando desta forma os períodos não le�vos e contribuindo para a 

prevenção dos comportamentos de risco.

PÁSCOA

Des�natários: Crianças e jovens dos 6 aos 14 anos | Voluntários dos 15 aos 21 anos    Calendarização: 2 a 6 de abril de 2018

VERÃO

Des�natários: Crianças e jovens dos 6 aos 14 anos | Voluntários dos 15 aos 21 anos    Calendarização: 2 a 14 de julho de 2018

PROJETOS DE ARTICULAÇÃO | OCUPAÇÃO TEMPOS LIVRES
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• RENTRÉE DO NOVO ANO LETIVO – SEC ConVida  

Inicia�va de boas-vindas ao novo ano le�vo e a toda a comunidade educa�va. Consiste na apresentação do Serviço 

Educa�vo e Cultural do Centro de Artes de Sines, da sua equipa, das valências do CAS e das suas várias áreas de ação.

  

Des�natários: Comunidade educa�va

Calendarização: 1ª quinzena de outubro - des�nada à Comunidade Educa�va dos vários estabelecimentos de Ensino do Concelho de Sines  - 

mediante marcação

                        

• DATAS COMEMORATIVAS

Inicia�vas de cariz ar�s�co que pretendem assinalar as seguintes datas:

Dia do Município  - 24 de novembro

Semana da Leitura  - março (parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares)

De todo um vasto conjunto de inicia�vas a apresentar, posteriormente, destaca-se o projeto o Projeto AO PALCO e a Residência ar�s�ca (a 

decorrer na pausa le�va da Páscoa) para alunos do Ensino Secundário. Ambas as inicia�vas visam o desenvolvimento e fomentação de 

competências leitoras, crí�cas, cria�vas e criadoras nos alunos. 

Dia da Liberdade  - 25 de abril

Dia Mundial do Teatro  - úl�ma semana de março (parceria com Teatro do Mar)

Dia Mundial da Dança  - 29 e 30 de abril

Semanada Educação Ar�s�ca  - 3ª semana de maio (segundo as diretrizes da Unesco)

 

Des�natários: Comunidade Educa�va    Local: Centro de Artes de Sines

• ATELIÊS DE CRIAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO (1 NOVA EXPOSIÇÃO POR PERIODO LETIVO) 

VISITA GUIADA E VISITA- ATELIÊ

Como se lê uma obra de arte? Será que existem estratégias de leitura? Terei de ficar passivo ou poderei interagir com a 

obra de arte? Sabemos que são inúmeras as questões que assombram pequenos e graúdos sobre o que existe num 

Centro de exposições e sobre o comportamento e a�tude que devemos assumir. Para auxiliar o visitante ou o grupo 

visitante exis�rão ao seu dispor estas visitas guiadas e visitas ateliês no âmbito das artes plás�cas e movimento e dança 

que surgirão como elementos facilitadores e de aproximação às artes.

Mediante marcação / Duração: 1h

Des�natários: Alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos do ensino básico    Calendarização: 1 visita por período le�vo (mediante marcação)

Local: Centro de Artes de Sines

EDUCAÇÃO PELA ARTE - SEC
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• GERAÇÃO MULTIMÉDIA II

Projeto de con�nuidade que pretende tratar as artes plás�cas e a mul�média de forma mul�disciplinar abordando o 

Cinema de Animação, Ilustração e Artes Digitais promovendo um diálogo asser�vo e refle�vo sobre o poder da imagem 

e dos media no contexto contemporâneo.

 

Des�natários: Alunos 2º ciclo e do 3º ciclo    Calendarização: ao longo ano le�vo (mediante marcação)    Local: Centro de Artes de Sines

• PROJETO H: VIDA E ARTE

Projeto de con�nuidade, transversal aos vários anos de escolaridade, e que visa tratar o HOMEM e a Humanidade de 

maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas as suas dimensões. 

Não só se pretende uma entrada no campo antropológico, mas também cien�fico, biológico, histórico e acima de tudo 

com uma análise e enquadramento ar�s�co.

Propõe-se uma viagem desde a criação do homem até á sua presença ao longo dos tempos no Mundo e no território 

local.

Proposta de desenvolvimento: 

Pré-escolar - Homem: Da Pré-história à atualidade: um percurso traçado em parceria com o Museu de Sines;

1 º e 2º ano - Viagem à descoberta do HOMEM (corpo humano) – espetáculo sobre esta temá�ca; 

3º ano  - Homem: povo e os seus povos: uma abordagem à história local – com visita de barco à Ilha do Pessegueiro;

4º ano  - Homem e a descoberta do Mundo – percurso pelos monumentos emblemá�cos de Lisboa referente aos Descobrimentos Portugueses.

Des�natários: Todos os alunos do ensino Pré-escolar e 1º ciclo    Calendarização: ao longo ano le�vo (mediante marcação)

Local: Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento de Escolas de Sines, Centro de Artes, Museu/Castelo

EDUCAÇÃO PELA ARTE - SECEDUCAÇÃO PELA ARTE - SEC
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• VISIT'ARTE – UNIDADE MULTIDEFICIÊNCIA

Visitas orientadas e planificadas de acordo com as especificidades de cada grupo e que visam a aproximação à arte e às 

suas múl�plas linguagens, assim como a criação de hábitos e vivências sociais e culturais.

Des�natários: Alunos da Unidade de Mul�deficiência do Agrupamento de Escolas de Sines, Escola Secundária Poeta Al Berto e Cercisiago    

Calendarização: ao longo ano le�vo (mediante marcação)    Local: Centro de Artes de Sines

• PRÉ (CAS) - PRÉ-ESCOLAR NO CAS 

Este projeto visa a aproximação à Arte, contemplado sempre as três dimensões da experiência ar�s�ca: a 

contemplação, a análise e a experimentação/ criação. No entanto, agora pretende-se dedicar especial enfoque à 

criação de hábitos e vivências culturais. Potenciando oportunidades e ambientes de vivência cria�va e de experiência 

esté�ca (promovido pelo contato mais regular e próximo com obras de arte e os seus autores, intuições e dinâmicas 

culturais).

  

Des�natários: Alunos do pré-escolar  dos Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento de Escolas de Sines  e IPSS  do Concelho    

Calendarização: ao longo ano le�vo    Local: Centro de Artes de Sines

• DO CENTRO PARA DENTRO

Visita – Ateliê: Do Centro Para Dentro

 “Do Centro para Dentro” é uma a�vidade que pretende explorar os vários serviços do Centro de Artes e introduzir o 

público em geral às suas funcionalidades. De forma lúdica, servindo-nos de mediadores como o livro, ou as obras de 

arte em exposição contribuiremos para uma familiarização mais rica com os espaços culturais.

Obs.: esta a�vidade decorrerá ao longo do ano, e é des�nada a todos os públicos. As marcações deverão ser feitas com 

uma semana de antecedência.

Duração: 30m (visita) + 40m (ateliê)    Des�natários: Todos os públicos    Calendarização: ao longo ano le�vo    Local: Centro de Artes de Sines

 

EDUCAÇÃO PELA ARTE - SEC
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• EXPERIÊNCIA DESLOCAR - UMA AULA NO CAS

Ambiciona a ar�culação entre a dinâmica regular da turma e da sala de aula com o espaço exposi�vo e restante 

ins�tuição cultural. Desafiamos os docentes das disciplinas ar�s�cas (dos diferentes ciclos de ensino) e educadores de 

infância a transferirem, basta por uma vez, a sua turma e aula para o CAS. Uma aula que será fruto da programação 

conjunta do docente/educador com a equipa do SEC e que busca complementar e diversificar o processo de ensino – 

aprendizagem. Esta diversificação passará, não só, pela alteração do local mas sim pela u�lização de estratégias 

transdisciplinares assentes na contemplação, interpretação e experimentação Por exemplo, nas artes plás�cas o 

próprio CAS é exemplo claro de alguns dos códigos que os alunos devem adquirir ao longo dos primeiros anos de 

escolaridade, tais como: volume, forma, linha, padrão…

Des�natários: Docentes das disciplinas ar�s�cas do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário e das A�vidades de Enriquecimento 

Curricular do 1ºCiclo do Ensino Básico    Calendarização: mediante marcação - ao longo ano le�vo    Local: Centro de Artes de Sines

• ATELIÊS DE MOVIMENTO E DANÇA DO CAS 

Ateliê de Movimento e Dança propõe, aos alunos, um percurso para a descoberta do corpo, do movimento e das 

potencialidades expressivas e cria�vas. Com o trabalho proposto a criança, o jovem e o adulto explorará as suas 

possibilidades de ação e repouso, desenvolverá a coordenação, a relação com a música, a concentração e a capacidade 

de memória. A dança promove ainda a entreajuda e fomenta o espírito crí�co. 

Des�natários: crianças dos 4 aos 99 anos    Calendarização: de outubro 2017 a junho de 2018

Dança Cria�va : 4 aos 6 anos- Segunda-feira -  18h às 19h    Dança Contemporânea: Segunda-feira - 19h às 20h

Barra de Chão: Quarta-feira - 18h15 às 19h15    Dança Cria�va II: 7 aos 11 anos - Quarta-feira - 19h15 às 20h15

Dança Contemporânea: Quinta-feira das 19h as 20h*

• NATAL NO CAS

No presente ano o plano de Férias CAS, habitualmente, direcionado só a um grupo limitado de crianças, dará lugar a 

um programa de inicia�vas mais diversificado: Workshops, ateliês e apresentações ou espetáculos direcionados a 

várias faixas etárias e alargado a toda a família.

Des�natários: crianças, jovens e  famílias    Calendarização: de 15 a 20 de dezembro (divulgação em programa próprio)  

Local: Centro de Artes de Sines                                      

EDUCAÇÃO PELA ARTE - SEC
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• HORA DO CONTO

Inicia�va regular para o pré-escolar e o 1.º ciclo, é concebida para fazer sobressair o livro e a história que encerra e 

mantém nas obras selecionadas uma afinidade com os projetos educa�vos das escolas. Também contempla famílias. A 

sua periodicidade é de uma história por período escolar, mediante marcação, para as escolas e, para famílias, uma vez 

por período escolar.

Esta a�vidade também se dinamiza para o público de creche (0 aos 3 anos de idade), mediante marcação, sendo que o 

mediador de leitura se desloca à ins�tuição.

Des�natários: Alunos do pré-escolar e 1º ciclo    Calendarização: mediante marcação – 1 história por período escolar

Local: Centro de Artes de Sines

• CONTA-ME HISTÓRIAS…DAQUILO QUE EU NÃO LI 

A�vidade feita para alunos e professores de 2º e 3º ciclo e secundário, com a periodicidade de uma obra por ano 

lec�vo (mediante marcação). Funciona em registo de sala de aula e contempla uma leitura em voz alta, seguida de 

análise e debate entre alunos, professor e mediador de leitura.

Des�natários: Alunos do 2º e 3º ciclo    Calendarização: mediante marcação     Local: Centro de Artes de Sines

• BEBETECA

Espaço de leitura e conhecimento do livro na primeira infância (o aos 2 anos). As crianças podem vir com as suas 

famílias conhecer o espaço e desfrutar do mesmo. Serão ainda realizadas algumas ac�vidades no âmbito da leitura 

para esta faixa etária, com datas a definir.

Des�natários: Crianças dos 0 aos 2 anos    Calendarização: ao longo ano le�vo, com datas a definir    Local: Centro de Artes de Sines

PROMOÇÃO LIVRO E LEITURA - BIBLIOTECA MUNICIPAL
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• SEMANA DA LEITURA 

A BMS presta todos os anos apoio às a�vidades das Bibliotecas Escolares, quer na dinamização de projetos / 

espetáculos / recitais, quer no apoio à produção da entrega de prémios.

 

Des�natários: Todos os alunos    Calendarização: ao longo ano lec�vo    Local: Bibliotecas Escolares

• VISITAS À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINES 

Mediante marcação, a mediadora de leitura e/ou o bibliotecário fazem visitas guiadas aos espaços da Biblioteca 

Municipal, onde se explica o funcionamento e todo o processo de criação de a�vidades, assim como a a�vidade do 

leitor/u�lizador. Esta a�vidade é para todo o �po de públicos.

Des�natários: Público em geral    Calendarização: mediante marcação – ao longo ano le�vo    Local: Centro de Artes de Sines

• 27 DE JANEIRO - MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO

Anualmente a Biblioteca Municipal de Sines recorda o Dia Internacional em Memória das Ví�mas do Holocausto. Em 

sequência, e com par�cular enfoque para os alunos de 3º ciclo e Secundário, dinamiza-se uma exposição com visitas 

guiadas e uma palestra habitualmente promovida pela embaixada de um dos países envolvidos na Segunda Guerra 

Mundial.

 

Des�natários: Alunos 3º ciclo e secundário e público em geral    Calendarização: A par�r de 27 janeiro    Local: Centro de Artes de Sines

PROMOÇÃO LIVRO E LEITURA - BIBLIOTECA MUNICIPAL
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• DIA DA INTERNET SEGURA

A biblioteca dinamiza, nas escolas e para alunos de 2º e 3º ciclo, sessões de 45 minutos sobre segurança na web, 

des�nadas a esclarecer os mais novos acerca das questões relacionadas com a u�lização da Web em segurança. Estas 

ações têm lugar em fevereiro e março, a pedido. Para os alunos de 1º ciclo e ensino superior as mesmas também 

poderão ser solicitadas.

Des�natários: Alunos 1º, 2º, 3º ciclo, secundário e ensino superior    Calendarização: fevereiro e março de 2018 - mediante marcação

Local: estabelecimentos de ensino

• APRESENTAÇÃO DE LIVROS / CONVERSAS COM AUTORES / SESSÕES DE ESCLARECIMENTO 

A Biblioteca promove encontros com escritores de ficção, com par�cular enfoque na literatura infanto-juvenil. Também 

a não-ficção é contemplada, com a presença de autores que abordam questões sociológicas, económicas e polí�cas. As 

escolas podem apresentar as suas propostas de presença de autores específicos e a Biblioteca Municipal tentará 

realiza-las. Estas a�vidades realizam-se ao longo do ano.

Des�natários: Comunidade educa�va    Calendarização: ao longo ano le�vo    Local: Centro de Artes de Sines

• COOPERAÇÃO BIBLIOTECA / SERVIÇO EDUCATIVO DO CAS

 A Biblioteca colabora com o Serviço Educa�vo do CAS em outras ações, não só no que concerne a literatura, mas 

também à literacia das e para as artes e a cultura.  

Des�natários: Comunidade educa�va    Calendarização: ao longo ano le�vo    Local: Centro de Artes de Sines ou estabelecimentos de ensino

PROMOÇÃO LIVRO E LEITURA - BIBLIOTECA MUNICIPAL
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• MEMÓRIAS DE SÃO TORPES

A praia de São Torpes é uma das mais conhecidas e procuradas do concelho de Sines, onde começa o Parque Natural 

do Sudoeste Alentejano e Costa Vicen�na. É pontuada por alguns restaurantes de beira-mar e pequenas escolas de 

surf, que a animam durante todo o ano, destacando-se a presença dominante da Central Termoelétrica. Para além 

disso tudo parece ser apenas um extenso areal e dunas a perder de vista, onde a presença humana não deixou 

memória. No entanto sob este aparente vazio esconde-se uma riquíssima memória, com caracterís�cas únicas, em 

muitos e diversificados aspetos, e que urge estudar, preservar e divulgar como um tesouro único.

O projeto “Memórias de São Torpes”, visa apoiar as tradições mais genuínas da cultura popular: costumes, rituais 

comunitários, crenças, artesanato, folclore, trajes regionais, gastronomia, romarias e tradição oral, permi�ndo assim a 

recuperação de prá�cas ancestrais em desaparecimento. Pretende-se deste modo dinamizar uma reflexão sobre a 

cultura como forma de preservar a memória cole�va, bem como a produção de bens culturais e a sua divulgação a 

novos públicos. Este projecto encontra-se actualmente patente no Museu Nacional de Arqueologia e estará no Museu.

Des�natários: Para público escolar dos vários anos de ciclos de ensino    Calendarização: mediante marcação

Local: restaurantes locais da praia de S. Torpes

• HISTÓRIAS DE GENTES E MARÉS

Visita ao Museu de Sines – Casa Museu Vasco da Gama. Vamos conhecer as origens de Sines desde a Pré-História até 

aos nossos dias.

Des�natários: Para público escolar dos vários anos de ciclos de ensino    Calendarização: mediante marcação 

Local: Castelo de Sines

• GAMA DE SENTIDOS

Uma Visita pela história local que caminha a par e passo com a grande época dos descobrimentos.

Des�natários: Para público escolar dos vários anos de ciclos de ensino    Calendarização: mediante marcação 

Local: Castelo de Sines

HISTÓRIA - MUSEU DE SINES / CASA VASCO DA GAMA
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• MAPEAR SINES

Vamos conhecer os locais mais significa�vos e emblemá�cos de Sines. A cada turma será enviado um mapa para que 

possa escolher os locais que gostaria de conhecer melhor. Com base nessa informação, a equipa do SEC e do Museu 

concebem uma visita guiada para cada turma.

Des�natários: Para público escolar dos vários anos de ciclos de ensino    Calendarização: mediante marcação (outubro/abril/maio)

Local: consoante local escolhido pela turma

• ARQUEÓLOGO POR UM DIA – ESCAVAÇÃO ARQUEOLÓGICA / ARQUEÓLOGO POR UM DIA

Simulação de uma escavação onde se realizará toda a ac�vidade de um arqueólogo desde a pesquisa histórica e 

cartográfica, ao trabalho de campo (escavação, registo de achados arqueológicos, desenho de campo, etc), bem como 

o tratamento e inventário de materiais arqueológicos.

Des�natários: Para público escolar dos vários anos de ciclos de ensino    Calendarização: mediante marcação (abril/maio/junho)

Local: Castelo de Sines

• ARQUEÓLOGO POR UM DIA – PROSPECÇÃO ARQUEOlÓGICA

Na simulação de uma prospecção arqueológica as crianças serão convidadas a descobrir ves�gios arqueológicos e 

históricos e a anotar o que descobriram em cadernos de campo.

Des�natários: Para público escolar dos vários anos de ciclos de ensino    Calendarização: mediante marcação (abril/maio/junho)

Local: Castelo de Sines

• PEDRAS QUE FALAM

Convite aos alunos a conhecer e a descobrir as pedras que estão no museu de Sines. Conhecer a simbologia de cada 

época histórica. 

Des�natários: Para público escolar dos vários anos de ciclos de ensino    Calendarização: mediante marcação

Local: Castelo de Sines

• BILHETES DE IDENTIDADE DA PRÉ-HISTÓRIA: DECORAR PLACAS DE XISTO

Des�natários: Para público escolar dos vários anos de ciclos de ensino    Calendarização: mediante marcação (outubro/fevereiro/março)    

Local: Castelo de Sines

HISTÓRIA - MUSEU DE SINES / CASA VASCO DA GAMA
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A funcionar desde 1985, o Arquivo Municipal de Sines conserva, trata e divulga a documentação fundamental da 

história de Sines.

• AFRICANOS EM PORTUGAL: HISTÓRIA E MEMÒRIA (SÉCULOS XV a XXI)

A presença africana em Portugal é muito an�ga, e nem sempre é conhecida pelos portugueses. O Comité Português do 

Projeto Rota do Escravo e a Câmara Municipal de Sines convidam-no a fazer uma viagem no tempo e no espaço.

Des�natários: Toda a comunidade    Calendarização: 4 de setembro-15 de outubro. Visitas guiadas mediante marcação

Local: Arquivo Histórico |Centro de Artes de Sines

• VISITAS GUIADAS

São visitas guiadas ao Arquivo Histórico. Mostra-se o Arquivo e o trabalho que nele se faz.

Des�natários: Toda a comunidade    Calendarização: mediante marcação    

Local: Arquivo Histórico |Centro de Artes de Sines

• ARQUIVISTA POR UM DIA 

Permite trabalhar como um arquivista durante 45 minutos: paleografia, classificação e ordenação de documentos.

Des�natários: Público escolar, a par�r do 2.º ciclo

Calendarização: A�vidade de con�nuidade, funciona todas as quartas-feiras. Podem fazer-se a�vidades pontuais, na escola, mediante marcação 

e com um tema específico a acordar com o professor    Local: Arquivo Histórico | Centro de Artes de Sines

• DOCUMENTO DO MÊS

Apresentação de um documento do Arquivo Municipal. São fornecidas reproduções aos alunos, a que se segue a 

análise do documento. Podem ser documentos escritos ou audiovisuais. 

Des�natários: Público escolar, a par�r do 2.º ciclo

Calendarização: A�vidade de con�nuidade, funciona todas as quartas-feiras. Podem fazer-se a�vidades pontuais, na escola, mediante marcação 

e com um tema específico a acordar com o professor    Local: Arquivo Histórico | Centro de Artes de Sines

ARQUIVO MUNICIPAL DE SINES
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• DOCUMENTO DO MÊS

Apresentação de um documento do Arquivo Municipal. São fornecidas reproduções aos alunos, a que se segue a 

análise do documento. Podem ser documentos escritos ou audiovisuais. 

Des�natários: Público em geral e visitas guiadas para público escolar (mediante marcação)

Calendarização: de 24 de novembro de 2016 a 24 de fevereiro de 2017    Local: Escolas e Arquivo Municipal

• ASSEMBLEIA POPULAR JOVEM

Os alunos reúnem-se em grupo para iden�ficar problemas no concelho e propor soluções para melhoria do espaço 

público. Segue-se um debate entre os alunos e votação para escolher as melhores propostas, que serão apresentadas 

numa Assembleia Popular Jovem, a realizar com os deputados da Assembleia Municipal de Sines.

Des�natários: Público escolar, a par�r do 2º ciclo    Calendarização: abril-maio de 2018. Mediante marcação 

Local: Estabelecimento de Ensino

• RECOLECTORES DE MEMÓRIAS

Recolha de memórias pelos alunos (testemunhos, histórias, objetos), a par�r de uma sessão inicial desenvolvida pela 

equipa que se encontra a executar o projeto Comissões de Moradores do Concelho de Sines. Publicação do resultado 

dos trabalhos realizados no sí�o eletrónico da Câmara Municipal de Sines.

Des�natários: Público escolar, a par�r do 2º ciclo    Calendarização: durante o ano le�vo. Mediante marcação 

Local: Estabelecimento de Ensino

ARQUIVO MUNICIPAL DE SINES
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• SEPARAÇÃO SELECTIVA DE RESÍDUOS

Separação sele�va de resíduos em ecopontos com a capacidade de 120 litros. 

Des�natários: toda a comunidade escolar    Calendarização: durante o ano le�vo    Local: Estabelecimento de Ensino

• VISITA À AMBILITAL

Visita guiada às instalações da Ambilital, nomeadamente ao aterro sanitário e centro de triagem, com o obje�vo de 

sensibilizar alunos, professores e funcionários para a importância da separação dos resíduos produzidos na escola e em 

casa. 

Des�natários: alunos do pré-escolar e 1º ciclo    Calendarização: durante o ano le�vo    Local: Ermidas- Sado

• HORTAS VERTICAIS

Plantação de ervas aromá�cas, ou outras, nas hortas ver�cais instaladas nas escolas. 

Des�natários: Alunos do pré-escolar    Duração: Manhã (9h30-12h) ou Tarde (14h-16h30)    Calendarização: ao longo do ano le�vo

Local: Estabelecimentos de ensino

• VERMICOMPOSTAGEM

Em 2015/2016, foi instalado nas Escolas Básicas um vermidigestor, na parte do ensino pré-escolar. Os vermidigestores 

funcionam com a ajuda de minhocas vermelhas, que facilitam e aceleram o processo de decomposição dos 

desperdícios alimentares. Os vermidigestores manter-se-ão para que o projeto tenha con�nuidade.  

Des�natários: Alunos do pré-escolar    Calendarização: ao longo do ano le�vo    Local: Estabelecimento de Ensino

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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• CONTOS DO JARDIM

“Contos de Jardim” consiste na intervenção de tecnicos de Educação e Sensibilização Ambiental da SUMA em contexto 

de sala de aula, e na disponibilização do livro de histórias e a�vidades que a complementam, a alunos e professores. 

Suscitar curiosidade e interesse pela temá�ca da Valorização por Compostagem/Vermicompostagem e por Reciclagem 

apelando à fantasia e ao respeito pelo meio natural. 

Des�natários: Alunos do pré-escolar, 1º e 2º ano    Duração: manhã / tarde    

Calendarização: A combinar / ao longo do ano le�vo    Local: Estabelecimentos de ensino

• ANIMAIS DA QUINTA

Suscitar a curiosidade sobre o ambiente rural, dando conhecer os animais e o quo�diano de uma quinta.

• ‘‘HISTÓRIA CONTADA’’ EM SALA DE AULA

Des�natários: Alunos do 1º ano    Duração: 1h30    Calendarização: 1º período    Local: Estabelecimentos de ensino

• UM DIA NO CAMPO - VISITA À QUINTA PEDAGÓGICA HERDADE DAS PARCHANAS

O programa visa retratar o campo na vida quo�diana das crianças, integrando-as nas diferentes a�vidades agrícolas, 

como o tratamento dos animais, a confeção do pão, plantação e cuidados com as árvores de fruto.

Des�natários:  Alunos do 1º ano    Duração: 1 dia (8/19hrs)   Calendarização: final do 2º período    Local: Herdade das Parchanas

• CONVERSA EM SALA DE AULA / FILME SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS

As fontes de energia renováveis surgem como alterna�va e/ou complemento às  convencionais. É o caso do calor 

emi�do pelo sol, do vento, das marés ou dos cursos de água. 

Dar a conhecer diferentes fontes/�pos de energia (renováveis e não-renováveis); e Promover a consciência para o 

consumo mais eficiente

Duração: 1h30    Des�natários: Alunos do 2º ano    Calendarização: ao longo do ano le�vo    Local: Sala de aula

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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• VISITA AO “MOINHO DA QUINTINHA’’ EM SANTIAGO DO CACÉM + PICNIC NO PARQUE URBANO DO RIO DA 

FIGUEIRA

Dar a conhecer o processo tradicional do ciclo do trigo e do pão, desde a sementeira, até à moagem do cereal e 

transformação de farinha, ingrediente essencial no fabrico do pão. 

Duração: 1 dia    Des�natários: Alunos do 2º ano    Calendarização: A combinar (final do 2º Período ou 3º período)    Local: San�ago do Cacém

• MAR - IDA À MARÉ

Tendo em consideração o ambiente �sico da zona entre-marés de um litoral rochoso marinho, serão feitas observações 

in situ e, durante a maré baixa, de animais e algas desta zona, dando a conhecer os seus principais padrões de 

distribuição e abundância, e processos ou fatores que condicionam estes padrões. Serão, também, analisadas questões 

rela�vas à exploração e conservação dos recursos vivos observados e à sua u�lização na avaliação da qualidade do 

ambiente marinho.

Duração: Manhã (9h30 às 12h)    Des�natários: Alunos do 3º ano    

Calendarização: A marcar pelo CIEMAR, de acordo com as “boas condições de maré”    Local: Praia de São Torpes

• VISITA AO OCEANÁRIO DE LISBOA E BASTIDORES

Por detrás de um grande aquário... há sempre um grande aquarista. Conhecer o seu dia-a-dia e todas as ro�nas que 

dão vida ao Oceanário, será um dos obje�vos da visita, bem como aproveitar para saber como é que se alimentam 

tantas criaturas marinhas, como é que se mantém a temperatura de um aquário com cinco milhões de litros de água e 

muito mais.

Sensibilizar para a importância do mar e para a preservação dos recursos marinhos.

Duração: um dia    Des�natários: Alunos do 3º ano    Calendarização: durante todo o ano le�vo    Local: Oceanário de Lisboa 

• OFERTA DO LIVRO ‘‘O MAR E A PESCA’’

Oferta de um livro a cada turma do 3º ano, para trabalharem o tema e elaborarem trabalhos a expor no CAS, no final 

do ano le�vo

Des�natários: Alunos do 3º ano    Calendarização: ao longo do ano le�vo    Local: Estabelecimento de Ensino
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• VISITA AO MONTE DO PAIO

O Monte do Paio é um espaço polivalente vocacionado para o desenvolvimento de a�vidades lúdico-pedagógicas em 

natureza. O Centro está ligado em rede com outros centros da Península Ibérica, através do Projeto “Museus Naturais”. 

O Monte do Paio inclui, ainda, outras infraestruturas para além do Centro de Interpretação: Centro Experimental; 

Centro de Acolhimento; Campo Técnico de Escuteiros; percursos pedestres; estábulos dos animais; horta de cheiros e 

sabores; casa da amassaria e forno do pão.

Duração: um dia    Des�natários: alunos do 4º ano    Calendarização: durante o ano le�vo    Local: Monte do Paio 

• VISITA AO FLUVIÁRIO DE MORA

Com a água doce como tema transversal a diversas áreas de conhecimento e culturas, a visita a este aquário 

é um local de sensibilização para cuidarmos de ecossistemas que albergam uma enorme diversidade, apesar 

da água doce disponível em estado líquido à superfície constituir somente 0,01% de toda a água do planeta 

Terra.

Duração: um dia    Des�natários: Alunos do 4º ano    Calendarização: durante o ano le�vo     Local: Fluviário de Mora

• À DESCOBERTA DE PERCURSO INTERPRETATIVO ‘‘CAMINHOS DA PROVENÇA’’

Neste pequeno território, animado pela frescura da pequena ribeira, encontramos diversos ecossistemas, 

mais ou menos modelados pelo Homem, assim como testemunhos arquitetónicos e arqueológicos que são 

reflexo de uma vivência mais próxima da terra, do conhecimento das plantas e dos animais, de onde se extrai 

alimento e/ou remédios para diversos males.

Duração: uma manhã    Des�natários: Alunos do 5º ano    Calendarização: 1º período    Local: Provença

 CENTRO DE CiÊNCIA VIVA DO LOUSAL (CCVL) E MINA

A visita convida os participantes a viajar no tempo e a recuar à época em que a mina se encontrava ativa, 

onde minérios formados há milhões de anos foram explorados por milhares de mineiros que ali cultivaram os 

seus anseios, viveram os seus amores, viram os seus filhos crescer, cuidaram dos seus idosos. Hoje é de novo 

futuro, terra reinventada pela vontade de muitos e sustentada pelo mais rico dos minérios: o Conhecimento.

Duração: um dia    Des�natários: Alunos do 5º ano    Calendarização: final do 2º período    Local: Lousal

EDUCAÇÃO AMBIENTAL



• VISITAR O PAVILHÃO DO CONHECIMENTO - VISITA À EXPOSIÇÃO ’’BOM APETITE! A CiÊNCIA ESTÁ À MESA

Promover a curiosidade e compreensão sobre a natureza e a ciência. 

Duração: um dia    Des�natários: Alunos do 6º ano    Calendarização: final do 1º período   Local: Lisboa

• VISITA À ETAR

Dar a conhecer processos u�lizados no tratamento de águas residuais; Promover a gestão sustentável dos recursos 

hídricos e minimizar a poluição da água

Duração: uma manhã    Des�natários: Alunos do 7º ano    Calendarização: final do 3º período    Local: Ribeira dos Moinhos

• VISITA À LOTA - 8º ANO

Observar peixes e mariscos do mar de Sines; Dar a conhecer o seu modo de vida, reprodução, distribuição, 

alimentação, etc.

Duração: uma manhã   Des�natários: Alunos do 8º ano   Calendarização: Início do 3º período   Local: Sines

• VISITA À CENTRAL TERMOELÉTRICA DE SINES

Observar o funcionamento de uma central termoelétrica; Promover a curiosidade e o entendimento sobre a produção 

de energia

Duração uma manhã   Des�natários Alunos do 9º ano   Calendarização 3º período   Local São Torpes/Sines

24
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DESPORTO

• ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO

Escola Municipal de Natação permite o acesso por toda a população do concelho a um dos desportos considerados 

mais benéficos para a saúde.

Natação para bebés | 6  - 24 meses, 2  - 3 anos, 3   - 4 anos        

Adaptação ao meio aquá�co | Nível 1        

Natação de manutenção | Nível 2, Nível 3

Des�natários: bebés, crianças e jovens    Calendarização: setembro a junho

Local: Piscinas Municipais Carlos Manafaia    Inscrições: Piscinas Municipais Carlos Manafaia – junho a julho 2018

• GINÁSIO FITNESS / PISCINA MUNICIPAL 

A Gestão da Piscina Municipal de Sines proporciona orientação do treino para o Ginásio Fitness. 

Des�natários: a par�r dos 16 anos    Calendarização: setembro a julho

Local: Piscinas Municipais Carlos Manafaia    Inscrições: Piscinas Municipais Carlos Manafaia – junho a julho 2018



26

• APOIO SOCIAL ESCOLAR

O Apoio Social Escolar consiste na distribuição de Cadernos de a�vidades às crianças do Município. Os alunos de 

escalão 1 têm direito aos manuais e ao material, os de escalão 2 só os Cadernos de a�vidades.

As crianças inscritas no ASE têm ainda direito às refeições escolares, sendo que o escalão 1 está isento do pagamento 

das senhas de refeição e o escalão 2 pagará metade do valor da senha.

A atribuição do escalão de apoio social escolar segue as normas de atribuição do escalão de abono de crianças e 

jovens pela Segurança Social.

Des�natários: Alunos 1º Ciclo e do Pré-Escolar (refeições)    Calendarização: setembro a julho    Local: Câmara Municipal de Sines    

Inscrições: Balcão Único da Câmara Municipal de Sines – julho 2017

• BOLSAS DE ESTUDO

A Câmara Municipal de Sines atribui bolsas de estudo para os alunos do concelho economicamente mais carenciados, 

que pretendem seguir os estudos para o ensino superior.

As candidaturas para as bolsas de estudo do ano le�vo de 2017/2018 abrem em novembro de 2017. 

Para esclarecimento de dúvidas, contactar os serviços através do telefone 269 630 669 ou do endereço de correio 

eletrónico  .educacao@mun-sines.pt

Des�natários: Alunos Ensino Superior (licenciatura)    Calendarização: setembro a junho    Local: Câmara Municipal de Sines    

Inscrições: Balcão Único da Câmara Municipal de Sines

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
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SESSÃO DE ABERTURA

• TRANSPORTES ESCOLARES

Os estudantes do Ensino Básico, residentes nos arredores de Sines são inseridos no Programa de Transportes 

Escolares, onde são deslocados através de viaturas do município (circuito especial) para as respe�vas escolas.

A autarquia compar�cipa ainda na aquisição das vinhetas dos passes escolares (Rodoviária do Alentejo), para os alunos 

do concelho que não �nham resposta para estudarem nas escolas do Município.

As candidaturas aos transportes escolares são feitas diretamente nas escolas, exceto para pedidos no decurso do ano 

le�vo, quando os interessados devem dirigir-se ao Balcão Único da Câmara Municipal de Sines.

Des�natários: Alunos do Pré-Escolar, 1º, 2º, 3º CEB e Secundário    Calendarização: setembro a junho    Local: Câmara Municipal de Sines

Inscrições: Balcão Único da Câmara Municipal de Sines

• REFEIÇÕES ESCOLARES 

A Câmara Municipal de Sines tem como competência descentralizada a gestão dos refeitórios escolares de Educação 

pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico da rede pública do concelho de Sines.

O Município assegura a fiscalização do funcionamento dos refeitórios, controlando as condições básicas de ambiente e 

processamento para a obtenção de refeições seguras, garan�ndo uma melhoria con�nua da qualidade da prestação do 

serviço de refeições escolares.

Des�natários: Alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo    Calendarização: setembro a julho    Local: Refeitórios dos estabelecimentos de ensino

• ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SINES E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SINES

A Câmara Municipal de Sines e o Agrupamento de Escolas de Sines celebram anualmente um acordo de colaboração 

que estabelece o apoio da autarquia ao Agrupamento em:

Aquisição de material didá�co, e apoiar e financiar os equipamentos de fotocópias e equipamentos informá�cos, 

incluindo a sua manutenção, intervenções / manutenções na gestão do Parque Escolar, cedência da piscina Municipal 

para os alunos com Necessidades Educa�vas Especiais (NEE), transporte regular para os alunos NEE, da escola sede do 

agrupamento para a Piscina Municipal, transporte dos alunos (do Agrupamento de Escolas de Sines) para o Centro de 

Formação Despor�va, da escola sede do Agrupamento para a Praia de São Torpes, transportes pontuais ao longo do 

ano le�vo, nas aulas de educação �sica, mediante pedido antecipado, para ba�smo de Surf, colocação do Apoio de 

Praia, na Praia de São Torpes.



M U N I C Í P I O


