“O Porto é um sentimento para quem o habita e
geografia para quem não o conhece.”
Agustina Bessa-Luis, Os Dezassete Brasões, 1998

O Município do Porto, nos últimos 10 anos, definiu a
educação como eixo prioritário de atuação. A par, no
quadro de uma nova cidadania, aumentam os níveis
de exigência e de participação política direta – os
cidadãos, cada vez mais educados e bem informados,
tendem a elevar o grau de exigência em relação
aos serviços públicos e a participar de uma forma
mais direta nas decisões que lhes dizem respeito.
Nessa linha, o Plano Municipal de Educação surge
como uma necessidade, mas também como uma
oportunidade.
No sentido de capitalizar o potencial humano do
Porto, reconhecido nacional e internacionalmente
por ser um pólo de excelência e inovação, entende
o Município do Porto que esta matriz deve ser
compreendida no seu todo, isto é, da infância à idade
adulta, e que isso pressupõe também uma perspetiva
integrada de todo o processo
Assim sendo, é essencial olhar e atuar no campo
educativo numa perspetiva integradora, visando
eliminar ineficiências e redundâncias, mobilizando
os colaboradores e os seus pares em relação às
necessidades dos educandos e dos educadores.
Deseja-se contribuir para o reforço do papel do
Município do Porto como parceiro privilegiado das
escolas e da cidade. Tal implica um percurso de
reflexão sobre a estratégia autárquica em matéria
de educação, de modo a conferir importância e
coerência às atividades desenvolvidas pelos serviços,
designadamente para as crianças e jovens dos 3 aos
18 anos.
O Plano Municipal de Educação do Porto pretende
ser um instrumento que vem na linha de outros
documentos estratégicos, como a Carta Educativa
do Porto, mas concebido para ter um outro tipo de
abordagem, mais concreta, no sentido de fornecer
pistas de trabalho aos nossos parceiros do processo
educativo, nomeadamente às instituições do préescolar, do ensino básico e secundário.

A ação do município tem vindo a pautar-se por um
critério primordial que é o de servir com qualidade
os seus públicos e a sociedade em geral. Através
deste documento, fica bem patente que as atividades
de natureza educativa promovidas pelos serviços
municipais e entidades participadas não se confinam
territorialmente à cidade do Porto.
Na verdade, a Câmara Municipal do Porto, para
além da atuação do Departamento Municipal de
Educação e Juventude que se dirige a mais de 150
escolas da cidade, disponibiliza serviços em diversos
equipamentos que apresentam uma panóplia de
ações relevantes em matéria de educação não formal,
como a prestada na Biblioteca Municipal Almeida
Garrett, na Biblioteca Pública Municipal do Porto,
na Casa do Infante–Arquivo Histórico e Museu, na
Casa–Museu Marta Ortigão Sampaio, na Casa–Museu
Guerra Junqueiro, na Casa–Oficina António Carneiro,
nos Centros de Educação Ambiental, no Museu
Romântico da Quinta da Macieirinha, no Museu do
Vinho do Porto, na Quinta da Bonjóia, nos Parques da
Cidade, no Pavilhão da Água, no Planetário do Porto e
também no Teatro do Campo Alegre.
Esta rede disponibiliza diversos recursos que são
procurados, diariamente, por centenas de pessoas,
acolhidas por equipas especializadas. Os serviços
educativos prestados, na sua maior parte gratuitos,
são praticados em horários alargados, incluindo o fim
de semana, constituindo assim respostas abertas que
vão ao encontro das necessidades das famílias e de
toda a população, potenciando a intergeracionalidade
e a interculturalidade.
Muito se poderá ainda fazer. O Plano Municipal
de Educação do Porto constitui, assim, mais um
recurso potenciador do trabalho da comunidade
educativa. Talvez esse sentido de responsabilidade,
racionalidade, oportunidade e proximidade seja,
em si mesmo, um valor educativo da maior
importância, pois teve sempre como horizonte as suas
necessidades.

Rui Rio
Presidente da Câmara Municipal do Porto
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“nuestro objectivo es concretar y llevar a la pratica
la idea de ciudad educadora, sin simplificar su
complejidad y sin reduzir su ambicion”
In: Barcelona Cidade Educadora. A educação como eixo
transversal das políticas municipais, 2007

Com o Plano Municipal de Educação, o Município
do Porto, através do Pelouro do Conhecimento e
Coesão Social, aposta na divulgação da sua oferta
educativa, envolvendo serviços municipais e entidades
participadas.
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Este documento é mais do que um inventário das
respostas específicas dos serviços municipais, das
suas atividades, programas e projetos. Ele corporiza
o objetivo estratégico de levar à prática a ideia de
cidade educadora, sem simplificar a sua complexidade
e sem reduzir a sua ambição. É essa ambição, essa
autonomia, essa identidade e, também, coesão que
tomamos como nossa para o Porto Educador.
Este é o desafio, intervir cada vez mais como parceiro
forte na Educação, ao liderar e planear políticas
educativas locais, ao apoiar os estabelecimentos
de ensino, ao implementar e coadjuvar projetos de
parceria, ao investir em técnicos, equipamentos e
infraestruturas, superando um conjunto alargado de
situações.
Tentaremos construir, com este passo e este
documento, a Cidade do Conhecimento e da
Coesão Social, uma cidade aberta, plural, moderna,
dinâmica e solidária. Mas para isso não basta
providenciar respostas casuísticas e ao sabor dos
tempos. É fundamental ter definido objetivos e linhas
de atuação claras. Ver para além do momento,
com visão, ambição, mas com elevado sentido de
responsabilidade.

Todo o processo de aprendizagem e de conhecimento
deveria avançar desta forma. Da dúvida metódica, por
via do trabalho, da disciplina, da pesquisa, da análise,
com um sentido apurado de coordenação e espírito
de equipa, foi possível conceber e produzir este
documento estratégico.
O Plano Municipal de Educação, na sua primeira
versão, é um passo importante. Importa agora a sua
apropriação por todos, usando-o e apontando vias
para o melhorar. Todos os cidadãos podem e devem
ser educadores na cidade educadora que o Porto tem
vindo progressivamente a construir.

Guilhermina Rego
Vereadora do Pelouro do Conhecimento e Coesão Social
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0.0

Introdução

0.0 Introdução
O Município do Porto entendeu ser este o momento
essencial para avançar na elaboração de um Plano
Municipal de Educação, desde logo proporcionando
com este processo o repensar da ação educativa.

a recolha e tratamento estatístico de dados e a
sistematização das iniciativas e atividades promovidas
na área educativa pelos serviços municipais e
entidades participadas.

Enquanto documento estratégico pretende promover
o enriquecimento da população a nível educacional,
social, ambiental, desportivo e cultural, sobretudo
para as crianças e os jovens dos 3 aos 18 anos, e que
integram o ciclo da escolaridade básica e obrigatória.
A sua construção é abrangente ao universo da ação
educativa no âmbito municipal, expressando, por
conseguinte, uma política educacional aos diferentes
níveis, etapas e modalidades de educação e de
ensino, entendendo-se a sua duração plurianual.

Ao incluir a oferta educativa municipal, sistematizada
por vetores de atuação, pretende-se potenciar
o campo de oportunidades dos mais novos,
evidenciando o papel da educação em outros setores,
como o da ação social, da cidadania, do ambiente,
da ciência, da cultura, do desporto, da segurança,
entre outros, realçando as competências de cada um,
mas também os ganhos resultantes do trabalho de
cooperação e de articulação que os agrega.

O Plano Municipal de Educação afigura-se, também,
como um instrumento de divulgação das “acções
educativas concretas direccionadas para as escolas,
que contribuem para o desenvolvimento global
da personalidade dos alunos, o apoio às práticas
pedagógicas dos professores, o progresso social e a
democratização da sociedade.” (Guedes G., 2002).
A prioridade da política autárquica passa assim pelo
conhecimento e reconhecimento das ações internas
e externas que se configuram mais adaptadas ao
nosso território e que, ao mesmo tempo, têm em
consideração os princípios universais e nacionais
veiculados no campo educativo. Passa também
pelo incremento das parcerias no sentido de
encontrar eixos de atuação e fortalecer estratégias
conjuntas. Tal implicou um esforço redobrado e
uma atenção constante para ter em consideração
todas as valências, forças e movimentos, todas
as problemáticas e potencialidades, todas as
necessidades e exigências que tornam o campo
transversal, complexo e aberto.
O Plano Municipal de Educação implicou um trabalho
empírico, iniciado e orientado por uma recolha
bibliográfica e leitura de documentos de referência,
selecionados pela pertinência para o tema.
O trabalho de pesquisa no terreno prosseguiu com

Este documento está estruturado em duas partes:
Inicia com uma abordagem mais conceptual,
apresentando alguns pressupostos de base sobre a
Educação e o ato de educar como campo de atuação
de diversos atores, aludindo a uma breve retrospetiva
do papel das autarquias portuguesas nesta matéria.
Enquadra o Plano Municipal de Educação no
território com uma breve referência à cidade e à sua
demografia, abordando estruturas e instrumentos de
suporte da política educativa local. Procede ainda a
uma caracterização da rede escolar da cidade, com
ênfase para a rede municipal do ensino pré-escolar
e 1º ciclo do ensino básico e para a atuação do
Município. Apresenta um breve histórico dos serviços
de educação da Câmara Municipal do Porto. Finaliza
com algumas considerações sobre o potencial da
abordagem aqui refletida.
A segunda parte integra a oferta educativa municipal,
catalogada por vetores de intervenção, permitindo
uma mais fácil consulta, seleção e utilização por parte
da comunidade.
Com este documento, pretende-se dar um contributo
para melhor potenciar os recursos deste território,
promovendo a sua gestão integrada e catalisando a
ação educativa numa perspetiva de desenvolvimento
da comunidade.
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PARTE I

1.0

Educação e
Autarquias
em Portugal

1.0 Educação e Autarquias em
Portugal
1.1. Educação – premissas
A educação é uma prioridade a todos os níveis. Como
tal, está presente nas orientações e políticas mundiais,
europeias, nacionais e locais. Sendo um campo
transversal e aberto, importa compreender a sua
amplitude, nomeadamente:
• a educação é um direito fundamental do ser
humano durante toda a vida, como condição para
a sua realização plena, fator de harmonização,
compreensão e integração social;
• a educação é um processo que visa o
desenvolvimento integral do ser humano e
a sua inserção na sociedade. Pressupõe o
desenvolvimento de capacidades e de competências
fundamentais nos aspetos: intelectual, ético,
cultural, social e físico. À escala mais alargada de
um território ou de um país é, sem dúvida alguma,
o principal instrumento de desenvolvimento
económico e social, e fator de inclusão social;
• a educação é instrução ou ensino, mas é também
mais do que isso. A instrução visa a transmissão
de conhecimentos e competências. Visa também
a adaptação de comportamentos e atitudes
correspondentes aos usos socialmente tidos como
corretos e adequados;
• a educação é também mais do que pedagogia e/
ou formação. A educação e a formação são fatores
essenciais na prossecução do objetivo estratégico,
definido pelo Conselho Europeu, na Estratégia
de Lisboa em 2000 e, mais recentemente, pela
Estratégia 2020, de tornar a União Europeia, "...na
economia baseada no conhecimento mais dinâmica
e competitiva do mundo, capaz de garantir um
crescimento económico sustentável, com mais e
melhores empregos, e com maior coesão social";
• a educação é mais do que um ciclo que pode ir da
pré-escola à universidade, passando pela pósreforma. A educação é aprendizagem ao longo da
vida. O Conselho Europeu de Vila da Feira (junho de

2000) considerou a aprendizagem ao longo da vida
como uma política essencial ao desenvolvimento da
cidadania, da coesão social e do emprego e decide
elaborar e adotar, de forma coerente, estratégias
nacionais e medidas práticas visando o seu fomento;
• a educação é mais do que a soma das partes da
educação para a saúde, educação para a cidadania,
educação artística e cultural, educação ambiental,
educação pelo desporto, educação científica
e tecnológica, educação financeira, educação
rodoviária e educação multicultural. Contempla
valências como a educação formal, passando pela
informal e pela não-formal.
A educação envolve diretamente os alunos, os pais,
os professores, o pessoal não-docente, etc.. Qualquer
indivíduo pode ser considerado um agente educativo
na medida em que se relaciona com os outros e vive
o espaço como espaço educativo. Como corolário
disso está a Carta das Cidades Educadoras que
proclama que todos têm lugar na cidade educadora.
Assim, os espaços educativos englobam a creche, o
jardim de infância, a escola, o instituto, a faculdade,
mas também outros espaços como as bibliotecas,
os museus, os arquivos, os recintos desportivos, os
parques, a rua, o bairro, etc..
“Não podendo situar-se fora de um determinado
contexto político, económico e social, o sistema
educativo deve, antes de mais, ser considerado como
uma rede de interacções complexas, que o obrigam a
ter em conta a realidade social envolvente, de forma
que este não seja considerado como uma ilha no seio
dos restantes sistemas sociais.” (Arroteia J., 1991).
O sistema educativo vai, assim, além da atuação
dos vários organismos que o promove, considerando
outros parceiros educativos, como as juntas de
freguesias, as associações de pais, as associações
de estudantes, associações juvenis, os sindicatos,
as empresas, as organizações não-governamentais,
as instituições privadas de solidariedade social,
os centros de estudo e de tempos livres, as
coletividades e outras pessoas coletivas cujo papel
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não pode de forma alguma ser descurado.
Nesta medida, deve existir uma preocupação política,
técnica e científica em criar as condições necessárias
para que crianças, alunos e cidadãos em geral, ao
longo do seu percurso, adquiram as competências
inerentes ao nível de ensino ou estádio de vida que
integram.
Com efeito, a educação é uma componente
fundamental na construção da identidade pessoal,
mas também o é no desenvolvimento de uma
sociedade e economia, baseadas no conhecimento e
na coesão social.
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1.2. Poder Local e Ação Educativa
O papel das autarquias portuguesas, em matéria
educativa, tem variado muito ao longo da história,
com um maior ou menor grau de descentralização.
“A emergência do Estado-Nação surge associada
à sua dimensão territorial cuja identidade havia
que defender e preservar, cabendo ao sistema
escolar um papel educador em substituição do
da igreja e das comunidades locais”. “A partir
das reformas pombalinas, inicia-se o período de
superintendência do Estado sobre a educação escolar
que caracteriza a Época Moderna e Contemporânea,
com o consequente afastamento da igreja dos
centros de decisão política e da administração dos
estabelecimentos de ensino." (Fernandes A., 1992).
Avanços e recuos houve no período liberal da I
República, bem como no período do Estado Novo,
mas após a Revolução de Abril há uma maior
autonomia do poder local que se evidencia também
na área educativa. Na verdade, a intervenção
das autarquias está plasmada, por um lado, nas
competências formais que são atribuídas pela
legislação portuguesa mas, por outro lado, tem que
se ver para além desse foro, incluindo as iniciativas
que as autarquias promovem e que assumem como
sua responsabilidade, independentemente das
competências que lhes são atribuídas. As autarquias
não só se moldaram às novas funções, como em

muitos casos, se anteciparam na intervenção e
organização do desenvolvimento educativo local.
Com efeito, depois do 25 de Abril, sobretudo nos
finais da década de setenta, assiste-se a uma
progressiva aquisição de responsabilidades, que
passou pela transferência de competências da
administração central para a administração local,
designadamente em matéria educativa. Verificamos
que, depois de homologada a 1ª Constituição da
República em 1976, se esboçam algumas medidas
a nível da administração local. A Lei n.º 1/79 de 2 de
janeiro, a primeira lei das Finanças Locais, contribuiu
significativamente para a autonomia na realização
e aprovação dos planos de atividades e respetivos
orçamentos, através da possibilidade de destacar as
necessidades que consideraram mais prementes para
o seu território. O reforço da regulação normativa
das finanças locais é outro fator de importância
significativa, dado que estas normas vieram criar
um contexto favorável à intervenção autárquica e
potenciar recursos que facilitaram essa intervenção de
base.
No que diz respeito aos agentes educativos,
os conceitos de descentralização, autonomia e
participação na gestão do sistema começam a
ser praticados entre professores e administração
educativa, produzindo um ambiente favorável à
abertura da escola ao seu território e à abertura do
sistema educativo aos parceiros sociais. E, neste
domínio, território e parceiros, implica considerar o
município.
A década de 80 é marcada pelo registo de alterações
legislativas significativas, no que se refere à
transferência de competências do poder central
para as autarquias. O ano de 1984 destaca-se pelo
Decreto-Lei n.º 77/84, de 8 de março, que atribui
às autarquias competências na área da construção
de equipamentos destinados a estabelecimentos de
ensino da rede pública, de ensino pré-escolar e ensino
básico (à época). O mesmo decreto-lei fixa ainda a
transferência de competências no apoio às atividades
complementares de ação educativa do ensino básico,
nomeadamente no que se refere à ação social
escolar, ocupação dos tempos livres de jovens em

idade escolar, bem como relativamente à educação
de adultos, com o correspondente incremento de
investimentos por parte da administração central.
Este decreto-lei foi fundamental para o avanço
das autarquias no desenvolvimento de projetos
socioeducativos, conferindo-lhes identidade e
realçando a possibilidade de marcarem a diferença
através de ações próprias, que ultrapassam as
competências legalmente atribuídas. O apoio às
atividades complementares permitiu aos municípios
entrarem nas escolas e intervirem na ação educativa.
Um caso paradigmático é o da Expressão FísicoMotora no 1º ciclo do ensino básico.
Com o Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de março, são
legisladas as competências das autarquias locais
e dos seus órgãos, no que respeita aos interesses
próprios das populações locais, nos vários domínios.
Todavia, no que se refere às atribuições municipais
na educação, prevalece uma conceção sobre o papel
dos municípios na educação circunscrita ao suporte de
encargos, estendidos agora a todo o ensino básico, ou
seja, aos primeiros anos de escolaridade.
Com a entrada de Portugal na Comunidade
Económica Europeia em 1986, e constituindo o
poder local um domínio comum a todos os países
da União Europeia realça-se também o direito dos
cidadãos em participar na gestão dos assuntos
públicos, considerando o nível local e como este
pode ser diretamente assumido. Tal está plasmado na
Carta Europeia da Autonomia Local, aprovada pelo
Conselho da Europa.
Voltando ao sistema normativo nacional,
relativamente ao domínio educativo, sobressai que
todas as anteriores normas, apesar de importantes,
como que preparam o terreno para a publicação
da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada
pela Lei n.º 46/86 de 14 de outubro. Este diploma
constitui um alicerce inquestionável para a reforma,
o desenvolvimento e a consistência da educação
em Portugal, assim como a descentralização de
competências do Ministério da Educação para as
autarquias e estabelecimentos de ensino.

Nele se refere que os “municípios são pessoas
colectivas públicas, dotadas de poderes públicos e de
legitimidade democrática para o seu exercício, e que
visam a satisfação de certas necessidades públicas
– as suas atribuições. A educação é, naturalmente,
uma dessas atribuições, já que constitui o motor e a
evidência do desenvolvimento social e humano que os
municípios têm que promover.” (Pinhal J., 2005).
A Lei de Bases do Sistema Educativo representa um
passo fundamental no reconhecimento do papel
dos municípios na educação, designadamente no
desenvolvimento de ações educativas na educação
pré-escolar. Por esta via, atribuiu-se aos municípios
um estatuto idêntico ao das instituições privadas ou
cooperativas. Passa a assumir-se como parceiro,
fazendo-se representar no Conselho Nacional de
Educação pela Associação Nacional de Municípios
Portugueses. Trata-se de um avanço significativo
em relação ao enquadramento legislativo anterior,
mais centrado nos encargos, pela conquista de
competências em matéria de educação.
A década de 90 consubstancia outro patamar, o
da definição das orientações políticas educativas
autárquicas. Há um novo olhar na ação autárquica em
matéria educativa, como na Lei-quadro da Educação
Pré-Escolar, aprovada pela Lei n.º 5/97, de 10 de
fevereiro que determina a integração na rede pública
dos jardins de infância a funcionar na dependência
direta das autarquias.
É ainda de referir o novo regime de autonomia das
escolas básicas e secundárias e estabelecimentos
de educação pré-escolar (Decreto-Lei n.º 115-A/98,
de 4 de maio) e a lei que estabelece o quadro de
transferência de atribuições e competências para
as autarquias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de
setembro). A partir daqui, os municípios passam a
ter competências para constituir Conselhos Locais
de Educação com funções consultivas referentes
a todo o ensino não superior, para a elaboração da
Carta Educativa e para a gestão da rede pública
do pré-escolar (gestão de pessoal não docente e
implementação da componente de apoio à família).
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Já em pleno século XXI, os municípios incluem
obrigatoriamente as Cartas Educativas nos Planos
Diretores Municipais, por recomendação do DecretoLei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, assim como a
construção e recuperação do parque escolar. Nos seus
planos e orçamentos são inscritas verbas específicas
destinadas a despesas obrigatórias com a educação.
Para além das competências transferidas a todos
os Municípios, começa a existir a possibilidade de
estabelecimento de contratos programa celebrados
com o Ministério da Educação.
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“A territorialização é um fenómeno essencialmente
político e implica um conjunto de opções que têm
por pano de fundo um conflito de legitimidades entre
o Estado e a sociedade, entre o público e o privado,
entre o interesse comum e os interesses individuais,
entre o central e o local.” (Barroso J., 2005)
A descentralização de poderes atuou como um meio
para as autarquias alargarem as suas competências,
desenvolvendo novas perspetivas e áreas de atuação,
algumas delas de âmbito internacional, como a
organização das Cidades Sustentáveis e das Cidades
Educadoras.
Ao valorizarem este tipo de iniciativas, promovem
o desenvolvimento da população e a melhoria
da qualidade de vida, enriquecendo o âmbito das
competências e ações, estabelecendo parcerias com
as escolas e outras instituições de caráter social,
cultural e educativo.
Ensaiam-se estratégias conjuntas de integração das
atividades dos vários interlocutores nos projetos
educativos de escola, de município e de cidade.
Na verdade, “…a crescente cooperação entre
municípios e escolas de diferentes níveis de ensino
surge da necessidade de envolvimento conjunto em
projectos e acções de sensibilização dos alunos para
as potencialidades, recursos e carências locais…
Esta cooperação resulta de uma aproximação mútua
perante problemas conjuntamente sentidos e da
percepção de que existem possibilidades locais de
abordagem que nenhuma fórmula administrativa pode
suprir.” (Fernandes S., 1995)

O Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, no
cumprimento da Lei das Finanças Locais e de acordo
com o modelo de relacionamento financeiro com
as autarquias, vem regulamentar o alargamento
das competências a transferir para os municípios
em matéria de educação, “...designadamente as
relativas ao pessoal não docente do Ensino Básico, ao
fornecimento de refeições e apoio ao prolongamento
de horário na educação pré-escolar, às actividades
de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do Ensino
Básico, à gestão do parque escolar e à acção social
nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico” (Decreto-Lei nº
144/2008, de 28 de julho).
O conjunto de atribuições e competências previsto
para os municípios determina a conceção e
concretização de uma estratégia coordenada e eficaz,
capaz de responder a uma nova configuração das
políticas autárquicas em matéria de educação.
Não sendo de somenos importância a questão
financeira e a sua sustentabilidade, e o facto de esta
estar no centro de muitos debates educativos, tal não
deve diminuir a esfera de competência e o papel das
autarquias na educação escolar e extraescolar. Dentro
de uma tendência de descentralização e autonomia
que se vem projetando, como resposta adequada a
um contexto social e culturalmente diversificado, temse caminhado no sentido de considerar a transferência
de competências universais, mas também de esferas
não-universais de educação. A sua realização
tem passado pela contratualização específica de
programas entre o Estado e as autarquias que os
subscrevem, proporcionando a adoção de soluções
e premissas “...equilibradas, transparentes e
equitativas”(ANMP, 1999). Caminha-se para formas
contratuais, concretizadas através de protocolos,
parcerias e contratos programa, com um aumento da
flexibilidade e adequação ao terreno.

2.0
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2.0 Porto Educador
2.1. A Cidade e a População
Antes de iniciar a abordagem ao papel que o
Município do Porto tem vindo assumir na educação e
à sua atuação neste domínio, importa fazer aqui uma
breve referência à cidade do Porto, evocando alguns
dos seus traços gerais que, historicamente, têm
contribuído para a tornar uma cidade com caráter.
Conhecida como a Cidade Invicta, o Porto deu o
nome a Portugal. No século II a.C. designava-se de
Portus Cale, vindo mais tarde a tornar-se a capital do
Condado Portucalense.
A cidade orgulha-se ainda de ter sido o berço
do Infante D. Henrique o navegador, tendo sido
conservada a casa onde nasceu, hoje convertida na
Casa do Infante – Arquivo Histórico Municipal.
Ao longo dos anos, a Invicta foi-se evidenciando em
diferentes domínios, estando o seu desenvolvimento
intimamente ligado ao rio Douro.
É conhecida mundialmente pelo Vinho do Porto, pelas
suas pontes e arquitetura antiga e contemporânea.
O seu centro histórico está classificado, desde 1996,
como Património Mundial pela UNESCO. Em 1998,
acolheu a VIII Cimeira Ibero-Americana e foi Capital
Europeia da Cultura em 2001, juntamente com
Roterdão.
Fazendo justiça à tradição nortenha de bem receber e
facilmente estabelecer relações, o Porto promoveu a
geminação com dezoito cidades situadas em quatro
continentes.
A cidade do Porto é também um centro de excelência
de ensino e de investigação. Integra a maior
universidade do país (em número de cursos e alunos),
destacando-se pela inovação tecnológica e científica,
atraindo alunos de todo o país. A internacionalização
da universidade traduz-se no aumento do fluxo
de estudantes que, ao abrigo de programas de
intercâmbio, dão preferência à Universidade do Porto,
pelo reconhecimento científico-tecnológico do seu

ensino e ao mesmo tempo, à cidade. A Universidade
do Porto apresenta-se também como a maior
instituição de investigação científica portuguesa,
acolhendo grupos de investigação desenvolvimento e
inovação (I&D) das diversas áreas do saber.
Importa aludir ainda às potencialidades de que
a cidade dispõe do ponto de vista dos recursos
materiais, desde a rede de equipamentos culturais
e desportivos, aos espaços verdes e à rede de
transportes públicos.
Na verdade, a cidade dispõe de um vasto conjunto de
recursos que muito contribui para a formação integral
das crianças e jovens, atuando com intencionalidade
educadora e complementando o papel chave da
escola na educação e formação da população. Refirase, para além do mais, o tecido social e cultural que
dá vida à cidade.
Importa fazer uma breve referência a alguns dados
demográficos que se consideram essenciais para
caracterizar a população da cidade, recorrendo para
isso aos resultados preliminares dos Censos 2011.
O Porto, em termos demográficos, apresenta uma
população residente de 237.559 habitantes (INE,
Censos 2011) numa área de 41,66 km².
A cidade é constituída por quinze freguesias: Aldoar,
Bonfim, Campanhã, Cedofeita, Foz do Douro, Lordelo
do Ouro, Massarelos, Miragaia, Nevogilde, Paranhos,
Ramalde, Santo Ildefonso, São Nicolau, Sé e Vitória,
cuja distribuição demográfica está patente no quadro 1.
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Quadro 1: Variação da População na cidade do Porto por Freguesia

Freguesia

População
Residente
2001

População
Residente
2011

Taxa de
Variação
2011-2001

Valores
Absolutos

Densidade
Populacional
2001

Densidade
Populacional
2011

Aldoar

2,41

13.957

12.834

-8,0

-1.123

5.796

5.330

Bonfim

3,10

28.578

24.335

-14,8

-4.243

9.231

7.860

Campanha

8,04

38.757

32.659

-15,7

-6.098

4.819

4.061

2,71

24.784

22.022

-11,1

-2.762

9.159

8.138

Foz do Douro

2,02

12.235

11.105

-9,2

-1.130

6.063

5.503

Cedofeita

22

Área km2

Lordelo do Ouro

3,64

22.212

22.189

-0,1

-23

6.099

6.093

Massarelos

1,95

7.756

6.859

-11,6

-897

3.988

3.526

Miragaia

0,43

2.810

2.070

-26,3

-740

6.596

4.859

Nevogilde

1,84

5.257

4.998

-4,9

-259

2.854

2.713

Paranhos

7,17

48.686

44.247

-9,1

-4.439

6.792

6.173

Ramalde

5,83

37.647

38.002

0,9

355

6.463

6.524

1,24

10.044

8.995

-10,4

-1.049

8.126

7.278

0,25

2.937

1.908

-35,0

-1.029

11.748

7.632

Santo Ildefonso
São Nicolau
Sé

0,49

4.751

3.440

-27,6

-1.311

9.796

7.093

Vitória

0,33

2.720

1.896

-30,3

-824

8.293

5.780

Porto

41,42

263.131

237.559

-9,7

-25.572

6.353

5.736

AMP

1.884,56

1.647.469

1.671.536

1,5

24.067

874

887

Fonte: INE, Dados Provisórios Censos 2011

A analise dos resultados preliminares dos Censos
de 2011 referentes à cidade do Porto, revelam que o
Porto tem vindo a perder população residente. Todavia
o decréscimo de residentes não foi tão acentuado
quanto previam as estimativas demográficas do INE.
Com efeito, a taxa de variação 2001/2011 foi de -9,7%,
sendo que na década anterior havia sido de -13%.
Convém salientar que embora o último censo realizado
refira esta evolução, estes números referem-se apenas
à população que dorme na cidade e não aquela que
vive no município do Porto. Por exemplo, no referente
à população estudantil do ensino básico e secundário,
este concelho acolhe muitas crianças e jovens de
municípios limítrofes que por diferentes motivos,
nomeadamente o facto de os pais trabalharem no
Porto, torna o Porto mais apetecível como a cidade
de eleição para os seus filhos frequentarem a escola e
desenvolverem o seu projeto educativo.

Há um número significativo de pessoas que
permanece na cidade apesar de aí não dormir (fruto
dos significativos movimentos pendulares existentes
entre o município do Porto e os concelhos limítrofes),
e há ainda aqueles que dormem mas não estão
considerados como residentes. A título de exemplo, os
milhares de estudantes das universidades e institutos
politécnicos desta cidade ou mesmo os turistas que
visitam o Porto. Pelo que, o impulso económico e
social verificado recentemente nesta cidade traduz
esta realidade, ou seja é um reflexo do número
absoluto de pessoas que “vivem a cidade” apesar de
não “dormirem na cidade”, usufruindo de tudo aquilo
que esta tem para lhes oferecer.
Mais ainda, assinala-se o aumento do número de
famílias na cidade, conforme está patente no quadro
que se segue.

Quadro 2: Variação das famílias na cidade do Porto por Freguesia
Freguesia

Famílias 2001

Taxa de Variação
2001-2011

Famílias 2011

Valores
Absolutos

Aldoar

4.775

4.950

3,7

175

Bonfim

11.967

11.249

-6,0

-718

Campanhã

13.797

13.131

-4,8

-666

Cedofeita

10.299

10.772

4,6

473

Foz do Douro

4.391

4.473

1,9

82

Lordelo do Ouro

7.842

8.747

11,5

905

Massarelos

3.094

3.323

7,4

229

1.121

1.067

-4,8

-54

Nevogilde

1.893

1.989

5,1

96

Paranhos

19.326

20.733

7,3

1.407

Ramalde

13.756

15.414

12,1

1.658

4.526

4.825

6,6

299

São Nicolau

1.078

812

-24,7

-266

Sé

1.889

1.564

-17,2

-325

Vitória

1.139

916

-19,6

-223

Porto

100.893

103.965

3,0

3.072

AMP

561.363

629.861

12,2

68.498

Miragaia

Santo Ildefonso

Fonte: INE, Dados Provisórios Censos 2011

De referir que a taxa de variação de famílias apurada
nos Censos de 2011 é de 3%, enquanto, na década
anterior, esta taxa estava em 1,6%. Destacam-se as
freguesias de Ramalde (12,1%) e de Lordelo do Ouro
(11,5%) com valores muito superiores à média.
A dimensão média da família continua a diminiuir,
sendo agora de 2,3 individuos, comparartivamente
a 2001 que era de 2,6 e em 1991 de 3 indivíduos.
A redução do número médio de pessoas por família
enquadra-se na tendência geral do país, não se
distanciando muito dos valores nacionais de 2,6
indivíduos por família.

Sendo ainda esta informação proveniente dos
resultados preliminares, apenas enuncia traços
gerais da evolução destes indicadores, que são
representativos das alterações que têm vindo a
ocorrer na estrutura familiar. Todavia, só os resultados
definitivos poderão permitir uma análise mais
aprofundada.
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2.2. O Município e a Educação
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Nas últimas décadas, como vimos, os municípios
tornaram-se interlocutores incontornáveis no
tratamento e tomada de decisão relativos aos
assuntos das suas áreas geográficas de influência,
sendo a sua intervenção no domínio educativo
largamente excedente em relação ao legalmente
exigível. Assumem-se como instituições presentes
na ação educativa, parceiros ativos e dinamizadores
de várias redes que envolvem juntas de freguesia,
escolas e outras instituições de ensino e formação,
associações de pais, empresas, organizações culturais,
sociais, desportivas, etc.. Enquanto parceiros,
pretendem melhorar a definição dos objetivos e
dos processos da ação municipal e de cada um dos
intervenientes, bem como a respetiva harmonização,
procurando tirar partido das dinâmicas que pudessem
ser criadas em conjunto.

2.2.1. O Conselho Municipal de Educação do
Porto
O quadro legislativo enquadra a ação dos municípios
como agentes dinamizadores de estruturas
de participação e cooperação, com destaque,
desde logo, para a criação e dinamização dos
Conselhos Municipais de Educação, considerados
como órgãos essenciais de institucionalização da
intervenção das comunidades educativas a nível
concelhio. Igualmente, aos municípios compete
a responsabilidade de liderança do processo de
elaboração e aprovação da Carta Educativa, um
instrumento fundamental de ordenamento da rede de
oferta de educação e de ensino.
A criação do Conselho Municipal de Educação
do Porto foi aprovada por deliberação da Câmara
Municipal, de 15 de julho de 2003.
Considerado uma instância essencial de
institucionalização da intervenção das comunidades
educativas, o Conselho Municipal de Educação é
um órgão colegial de caráter consultivo que tem por
objetivo “promover, a nível municipal, a coordenação

da política educativa, articulando a intervenção, no
âmbito do sistema educativo, dos agentes educativos
e dos parceiros sociais interessados, analisando e
acompanhando o funcionamento do referido sistema
e propondo as acções consideradas adequadas à
promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia
do mesmo” (Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro,
CAPÍTULO II - Artigo 3.º).
São competências do Conselho Municipal de
Educação:
• deliberar sobre matérias como o sistema educativo
e articulação da política educativa com outras
políticas sociais, a carta educativa, os contratos de
autonomia, os projetos educativos municipais, a
ação social escolar, as medidas de desenvolvimento
educativo, a prevenção e segurança dos espaços
escolares e seus acessos, a qualificação e
requalificação do parque escolar;
• analisar o funcionamento dos estabelecimentos de
pré-escolar e de ensino, quanto à adequação das
instalações, desempenho do pessoal docente e
não docente, a assiduidade dos alunos e o sucesso
escolar;
• refletir sobre as causas das situações analisadas e
propor as ações adequadas à promoção da eficiência
e eficácia do sistema educativo.
De forma a estar assegurada a representatividade
dos diferentes agentes educativos e parceiros
sociais envolvidos, este órgão colegial conta com
a participação de representantes, para além da
autarquia e da Direção Regional de Educação,
representantes das instituições de ensino privado e de
ensino público, nos diferentes níveis de ensino até ao
ensino superior, do pessoal docente dos vários níveis
de ensino, das associações de pais e de encarregados
de educação, de associações de estudantes, dos
serviços públicos de segurança social, de saúde,
do emprego e formação profissional e da área da
juventude e do desporto, das instituições particulares
de solidariedade social com atividade na área da
educação e ainda das forças de segurança.

2.2.2. Carta Educativa do Porto
O Município do Porto aprovou a Carta Educativa em
2007, elaborada à luz do Decreto-Lei n.º 7/2003, de
15 janeiro que a define como “o principal instrumento
de apoio à decisão por parte de quem tem a
responsabilidade de gerir os destinos da educação
e formação num determinado território”. (in “Carta
Educativa – Visão do Decreto-Lei 7/2003, de 15
janeiro”, GIASE, fevereiro de 2006).
Constitui-se como um instrumento de planeamento
que, para além de se debruçar sobre a realidade
existente, contempla a estratégia municipal de
desenvolvimento dos sistemas de educação e de
formação.
A elaboração da Carta Educativa do Porto foi
entendida pelo município como um processo de
discussão alargada das questões da educação e
de definição de estratégias locais promotoras da
melhoria da qualidade e da eficácia dos sistemas de
educação e de formação. Resultou, assim, de um
processo participado e construído pelos agentes da
comunidade, em particular a educativa, pretendendose a sua continuidade, por ser ela capaz de mobilizar
as boas vontades e os esforços de todos para que o
Porto se torne uma Cidade Educadora.
A realização da Carta Educativa do Porto
compreendeu três fases. Numa primeira, procedeuse à realização do diagnóstico da situação e
ao lançamento de inquéritos para uma melhor
compreensão da realidade atual da educação. Numa
segunda fase, definiu-se a estratégia de atuação da
política educativa local, tendo-se identificado o quadro
de ações estruturantes de iniciativa municipal. Os
trabalhos culminaram numa terceira fase, respeitante
ao reordenamento da rede escolar a cargo do
Município do Porto.
Volvidos quatro anos sobre a sua aprovação, face
aos desenvolvimentos entretanto ocorridos na rede
escolar, afigurou-se a necessidade de a atualizar com
um documento de monitorização do “Reordenamento
da rede de ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino

básico” com uma reformulação das propostas então
apresentadas.
Resumindo, durante este período, inúmeras
intervenções ocorreram na rede escolar, tendo já
sido supridas algumas das carências inicialmente
detetadas. Importa, também, salientar que uma
das principais preocupações que tem norteado todo
este processo, prende-se com o objetivo de dotar o
Município do Porto de uma rede escolar equilibrada,
com instalações condignas que garantam o acesso
de todos à escola pública e que contribuam, na sua
medida, para o sucesso escolar.

2.2.3. Conselhos Gerais dos
Estabelecimentos de Ensino do Porto
A autonomia das escolas encontra-se consagrada
no Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, que
veio instituir um órgão de direção estratégica, com
representação de pessoal docente e não docente, dos
pais e encarregados de educação, dos alunos (no caso
dos adultos e do ensino secundário), das autarquias
e da comunidade local – o Conselho Geral, a quem
compete definir as linhas orientadoras da atividade da
escola. Os representantes da autarquia nos atuais 25
Conselhos Gerais, pertencentes aos agrupamentos
de escolas, às escolas não agrupadas e às escolas
secundárias da cidade, intervêm, nomeadamente,
na aprovação do regulamento interno da escola, do
projeto educativo, dos planos anual e plurianual de
atividades, do relatório e contas de gerência e na
eleição do diretor.

2.2.4. O Conselho Metropolitano de
Vereadores da Educação da Área
Metropolitana do Porto
A Junta Metropolitana do Porto (JMP) definiu no seu
mandato atual (2009-2013) como áreas estratégicas
prioritárias: a Ação Social, a Educação, o Ambiente, a
Cultura e o Turismo. E para funcionar como estruturas
informais de aconselhamento da JMP nestas mesmas
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áreas estratégicas, deliberou a criação de Conselhos
Metropolitanos, constituídos pelos vereadores que
assumem o pelouro em causa ou por representantes
por eles designados.
Destaca-se aqui o Conselho Metropolitano dos
Vereadores da Educação (CMVE), cuja coordenação
é assumida pela Câmara que preside à Junta
Metropolitana ou seja, neste mandato, pela Câmara
Municipal do Porto, através do Vereador do respetivo
pelouro.
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Estas estruturas são uma das grandes apostas
da Junta Metropolitana do Porto para partilha de
experiências e, ao mesmo tempo, para a concertação
de metodologias de intervenção em áreas
estruturantes como a educação.
O funcionamento do CMV está enquadrado no
regulamento concebido e aprovado para o efeito.
Neste documento está prevista a constituição de
grupos de trabalho, com a participação de técnicos
e vereadores, sobre as temáticas deliberadas pelo
Conselho e contempladas num Plano de Ação.
Os grupos de trabalho criados, neste mandato, versam
as seguintes temáticas:
• uniformização de critérios de atuação ao nível do
apoio escolar;
• elaboração de pareceres sobre projetos de lei e
regulamentos, no âmbito da política educativa;
• formação profissional;
• projeto educativo municipal;
• parque escolar;
• atividades de enriquecimento curricular;
• criação de um sistema de informação no site da Área
Metropolitana do Porto (AMP) e de um banco de
experiências pedagógicas;
• roteiro dos espaços educativos da AMP;
• projetos transnacionais.

2.3. Rede Escolar da Cidade
A Lei de Bases do Sistema Educativo estrutura o
sistema educativo por ciclos de aprendizagem – 1º,
2º e 3º ciclos do ensino básico, ensino secundário
e ensino superior (universitário e politécnico), assim
como determina diferentes modalidades de formação,
consoante o propósito educativo, designadamente, a
vertente do ensino, via profissionalizante e preparação
para a integração no ensino superior.
Decorridos mais de 20 anos sobre aquele documento
estruturante, foram alcançados grandes objetivos
com repercussões na configuração social do país,
nomeadamente, a universalização da educação
básica até ao limite de nove anos, estruturada em
ciclos específicos de aprendizagem – 1º ciclo com
a duração de 4 anos, 2º ciclo de 2 anos e 3º ciclo
de 3 anos que, com o Decreto-Lei n.º 85/2009, de
27 de agosto, estende-se à escolaridade obrigatória
aos 12 anos, abrangendo o atual ensino secundário;
a generalização da frequência do ensino préescolar, secundário e universitário; o incremento
das atividades de enriquecimento curricular em
horário pós-letivo; a requalificação do parque escolar
e o investimento em tecnologias de informação e
comunicação, com ganhos qualitativos para as novas
gerações.
Consideram-se integrados na rede pública os
estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do
1º ciclo do ensino básico, que funcionam na direta
dependência da administração central, das Regiões
Autónomas e das Autarquias.
A rede privada integra estabelecimentos de ensino
pré-escolar, básico e secundário que funcionam no
âmbito do ensino particular e cooperativo, como
em instituições particulares de solidariedade social
e em instituições sem fins lucrativos que prossigam
atividades no domínio da educação e do ensino. O
ensino superior está sob a tutela do Ministério da
Educação e Ciência, sendo que os estabelecimentos
de ensino superior gozam de um estatuto autónomo.

O desenvolvimento da oferta educativa constitui,
assim, um objetivo de alcance social, promotor da
integração e do sucesso escolar, devendo assegurar
igualdade de acesso e frequência a todas as crianças
e jovens. O ingresso nas escolas da rede pública é
feito com base na área de residência. No entanto,
no ensino secundário, a hipótese de escolha do
estabelecimento depende apenas da existência de
vagas e/ou da oferta do curso a frequentar.
Estimulando a reflexão com os dados referentes ao
plano temporal entre os anos letivos 2001/2002 e
2009/2010, com a análise do último estudo efetuado
em 2006/2007, no âmbito da Carta Educativa do

Porto (CEP) e ainda com as estatísticas apresentadas
pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do
Ministério da Educação (GEPE) (2009/2010), poderse-ão deixar aqui alguns contributos sobre a evolução
da educação até ao ensino secundário, dando
particular atenção ao pré-escolar e 1º ciclo do ensino
básico da rede pública, responsabilidade do Município
do Porto.
O quadro seguinte apresenta a distribuição do número
de crianças e de alunos por níveis de ensino e de
acordo com a oferta/procura da rede pública e privada.

Quadro 3: Oferta e procura da rede pública e privada por níveis, ciclos e modalidades 2009/2010

Níveis
Pré-Escolar

Ciclos
3 / 5 anos
1º Ciclo

Nº de Estabelecimentos

Modalidades

Público

Regular

2º Ciclo

3º Ciclo

Público

Privado

54

2.064

5.705

53

60

8.201

4.467

1

s.d.

45

0

17

22

4.814

2.234

1

s.d.

69

0

CEF

s.d.

s.d.

27

25

Regular

29

25

6.559

2.886

1

12

39

246

s.d.

s.d.

1.280

13

13

20

5.226

3.270

2

s.d.

780

102

Cursos Profissionais e Tecnológicos

s.d.

s.d.

1.958

2.869

TOTAL

169

193

31.062

21.817

Ensino artístico especializado

Ensino artístico especializado

Ensino artístico especializado
CEF
Ensino Regular

Ensino
Secundário

Nº de Crianças e Alunos

52

Regular
Campanha

Privado

27

Ensino artístico especializado

Fonte: Ministério de Educação e Ciência - GEPE 2011

No que diz respeito ao concelho do Porto,
desagregado por freguesia, focaliza-se a atenção nos
dados existentes da educação pré-escolar e do 1º ciclo

do ensino básico, nos quadros respetivos, tendo por
contraponto os censos 2001 e 2011.

Quadro 4: Distribuição da população do ensino pré-escolar da rede pública, por freguesias
Pré-Escolar Público
Freguesia

2001/2002 (a)
Crianças

Estab.

Crianças

Taxa evolução (%)

Estab

Crianças

Estab

Aldoar

34

2

57

2

40,35%

0,00%

Bonfim

115

6

245

5

53,06%

-20,00%

344

8

440

8

18,82%

0,00%

Cedofeita

117

4

206

4

43,20%

0,00%

Foz do Douro

90

2

87

2

-3,45%

0,00%

Lordelo do Ouro

76

3

105

3

27,62%

0,00%

Massarelos

82

1

82

1

0,00%

0,00%

Miragaia

20

1

21

1

4,76%

0,00%

Nevogilde

20

1

93

2

78,49%

50,00%

Paranhos

117

5

147

5

21,41%

0,00%

Ramalde

287

8

339

9

15,34%

0,11%

Santo Ildefonso

130

3

82

2

-58,54%

-50,00%

0

0

8

1

100,00%

100,00%

Sé

20

2

63

1

68,25%

-1,00%

Vitória

64

1

48

1

-33,33%

0,00%

1.516

47

2.023

47

25,06%

0,00%

Campanhã

28

2010/2011 (b)

S. Nicolau

Fonte: (a) Ministério de Educação, GIASE - 2005 (b) DMEJ 2011

Paralelamente ao decréscimo da população residente
na cidade do Porto, constatado pelos Censos de
2011, verifica-se um aumento da população escolar
da rede pública na educação pré-escolar no mesmo
período (25,06%), com destaque para as freguesias
de Nevogilde (78,49%) e da Sé (68,25%).
No entanto, no que concerne à rede pública, se
analisarmos os dados sistematizados pela Câmara
Municipal do Porto (CMP), nos últimos três anos
letivos, esta tendência alterou-se com o aumento
da frequência na educação pré-escolar. Este facto
é justificado pela ampliação da rede pública de
educação pré-escolar com abertura de salas de

atividades nas escolas do 1º ciclo do ensino básico.
Já no que diz respeito ao 1º ciclo do ensino básico,
regista-se um decréscimo de 16,81%, acentuando-se
nas freguesias do Centro Histórico, nomeadamente
em Miragaia com -117,53% e São Nicolau com
-81,48%.
Outras freguesias contrariam esta tendência, com
destaque para as freguesias de Massarelos com
54,50% e Nevogilde com 20,49%, são as que mais
têm contribuído nesta última década para o aumento
da população escolar do 1º ciclo do ensino básico,
conforme se verifica no quadro seguinte.

Quadro 5: Distribuição da população escolar do 1º ciclo do ensino básico da rede pública, por freguesias
1º ciclo ensino básico
Freguesia

2001/2002 (a)
Alunos

2010/2011 (b)

Estab

Alunos

Taxa evolução (%)

Estab

Alunos

Estab

Aldoar

328

2

242

2

-35,54%

0,00%

Bonfim

1.076

5

706

5

-52,41%

0,00%

Campanhã

2.028

10

1.546

11

-31,18%

-0,09%

Cedofeita

713

4

767

4

7,04%

0,00%

Foz do Douro

328

2

380

2

13,68%

0,00%

Lordelo do Ouro

498

4

403

4

-23,57%

0,00%

Massarelos

263

1

578

1

54,50%

0,00%

Miragaia

211

1

97

1

-117,53%

0,00%

Nevogilde

194

1

244

1

20,49%

0,00%

Paranhos

1.395

9

1.209

9

-15,38%

0,00%

Ramalde

1.440

7

1.202

7

-19,80%

0,00%

Santo Ildefonso

377

2

285

2

-32,28%

0,00%

S. Nicolau

196

1

108

1

-81,48%

0,00%

Sé

143

1

125

1

-14,40%

0,00%

Vitória

172

1

123

1

-39,84%

0,00%

9.362

51

8.015

52

-16,81%

1,92%

Fonte: (a) Ministério de Educação, GIASE - 2005 (b) DMEJ 2011

A análise da realidade educativa passa também
por abordar os fenómenos relacionados com o
abandono e as saídas do sistema educativo, e com o
desempenho medido em termos do sucesso escolar.
Recorreu-se, para isso, aos dados constantes na Carta
Educativa do Porto, reportados ao ano 2001, onde se
verificava, uma forte expressão da saída antecipada
ou precoce dos jovens do sistema de ensino. No
mesmo período, e no Município do Porto, 15,6% dos
jovens dos 18 aos 24 anos não tinham concluído o 3º
ciclo do ensino básico e 29,4% o ensino secundário
(UE – 19%).

Neste domínio, segundo as taxas líquidas de
escolarização em 2001, apenas 65% dos jovens
frequentavam o 2º ciclo e 58% o 3º ciclo do ensino
básico da rede pública.
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Quadro 6: Taxa líquidas de escolarização
Níveis de ensino
1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

secundário

91,9%

65,0%

58,0%

54,2%

Fonte: INE, Censos 2001; CCDR-N, Disparidades Territoriais em Educação na Região Norte (2003)
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O gráfico abaixo, apresentando a taxa de retenção e
abandono, por ano de escolaridade do ensino básico
da rede pública, no ano de 2009/2010, permite fazer
uma leitura que parece evidenciar uma diminuição
significativa neste domínio. Este facto poderá estar
relacionado com a evolução do sistema de ensino e o
aumento de anos da escolaridade obrigatória.

Gráfico 1: Taxa de retenção e desistência por ano escolaridade 2009/2010
%
15,0
10,0
5,0
0,0

1º ano

2º ano

3º ano

0,0

5,4

3,0

4º ano

5º ano

6º ano

7º ano

8º ano

9º ano

5,7

8,1

7,4

13,4

8,8

10,9

TX do 1º ano ao 9º ano de ensino básico
Fonte: Ministério da Educação, GEPE, 2011

2.4. Câmara Municipal do Porto – Serviços
de Educação

2.4.1. Histórico
A descentralização do sistema educativo levou
o Município do Porto a reposicionar-se face às
novas responsabilidades perante o ensino público,
mas também na relação administrativa e cultura
organizacional, suporte do compromisso com a Cidade
e com a Educação.
Nesta perspetiva, a Câmara Municipal do Porto tem
estruturado a sua política educativa no intuito de
responder a este e a outros desafios, nomeadamente
os conferidos pela estratégia de Lisboa 2000 e, mais
recentemente, pela estratégia “Europa 2020” assente
em prioridades como o crescimento económico
inteligente (baseado no conhecimento e na inovação),
sustentável (eficiente na utilização dos recursos,
ecológica e competitiva) e inclusivo (com níveis
elevados de emprego, coesão social e territorial).
Esta evolução é patente nas sucessivas
macroestruturas que o Município implementou ao
longo dos últimos 15 anos.
Até meados da década de 90, a área da educação não
configurava nenhuma unidade orgânica municipal. Em
1994, com a publicação da primeira macroestrutura
(“D.R. II Série” 258 (94-11-08) da Câmara Municipal
do Porto foi criado o Departamento de Ação
Educativa, com duas Divisões: a Divisão dos Serviços
Educativos e Ação Social e a Divisão de Educação e
Juventude. Este Departamento integrava a Direção
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social.
Decorrido um ano, foi alterada a designação da
Divisão Municipal de Serviços Educativos e da Ação
Social para Divisão de Serviços Educativos e de Ação
Social Escolar.
Mais tarde, em 2003, com a publicação da nova
macroestrutura da CMP, é alterada a denominação do
Departamento de Ação Educativa para Departamento

Municipal de Educação e Juventude (DMEJ), que se
mantém até hoje. É regulada a sua autonomização
como unidade orgânica e o Departamento assume
como funções: “Apoiar a actividade educativa. Prestar
apoio ao Conselho Municipal de Educação. Elaborar
a Carta Educativa em colaboração com a Direcção
Municipal de Planeamento e Gestão Urbanística.
Promover políticas de apoio à juventude. Administrar
os edifícios, equipamentos e matérias escolares.
Desenvolver e apoiar programas de formação de
âmbito infantil e juvenil. Assegurar os serviços de
acção social e da gestão dos refeitórios escolares.
Assegurar a colaboração com os centros de educação
pré – escolar” (“D.R. II Série” 113 (03-05-16), Apêndice
nº 75).
Com a delegação de competências da Administração
Central para a Administração Local, foram sendo
criadas novas parcerias e projetos na área da
educação. O alargamento da rede pública do préescolar e a reorientação da estratégia municipal em
matéria de educação terão, por certo, contribuído
para que em 2006, com a publicação de nova
macroestrutura (“D.R. II Série” 154 (06-08-10),
Apêndice nº 66), tenham mantido as duas divisões,
apesar da simplificação e racionalização de serviços
que a caracteriza. As duas divisões integradas no
DMEJ passam a denominar-se, Divisão Municipal
de Educação e Divisão Municipal de Promoção da
Infância e da Juventude. Esta última, a partir de 2010,
com a recente macroestrutura, passa a designar-se
Divisão Municipal de Apoio à Infância e à Juventude.
O Departamento Municipal de Educação e Juventude
vê, assim, ampliado o seu âmbito de intervenção,
alargando as suas competências para além das já
conhecidas como Serviços Educativos – designação
que ainda permanece na comunidade escolar menos
recente. Esta evolução e racionalização organizacional
decorrente da orientação política assumida, é também
visível na própria estruturação dos pelouros dos
sucessivos executivos camarários, que passam a
integrar, na mesma tutela, áreas de intervenção mais
diversificadas, interligando-as para o exercício de um
dos vetores de atuação prioritária do atual executivo –
a coesão social.
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Nesta perspetiva, o DMEJ passa de uma tutela
exclusivamente relacionada com a educação e
juventude, o Pelouro da Educação e Juventude (2001)
para uma tutela que amplia o âmbito de atuação, o
Pelouro de Educação, Juventude e Inovação (2005)
e, finalmente, o Pelouro do Conhecimento e Coesão
Social (2009), que se estende à cultura, à ciência, à
ação social, componentes estruturantes da sociedade
do conhecimento, à qual está sempre subjacente a
educação, no pressuposto de que, assim, se evolui
necessariamente para uma sociedade mais justa e
igualitária.

• garantir a generalização da administração das
refeições nos estabelecimentos do pré-escolar e do
1º ciclo do ensino básico;

De acordo com este novo modelo e em 2011, o DMEJ
vê alargada a sua atuação, integrando, do ponto de
vista funcional, os colaboradores da Câmara Municipal
do Porto que se encontram afetos aos Julgados de Paz
e às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.

• elaborar estudos/diagnósticos, planear, executar e
avaliar as ações e projetos nas áreas de intervenção
que promovam a qualidade da educação na cidade
do Porto.

2.4.2. Planeamento e Gestão Escolar
Municipal
O Município do Porto assume um conjunto de
competências relacionadas com o planeamento,
a gestão de equipamentos, a realização de
investimentos e a organização de algumas dimensões
do sistema educativo local, tais como:
• administrar os edifícios, equipamentos e materiais
escolares;
• garantir o apetrechamento dos estabelecimentos do
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico ao nível
dos materiais de educação, cultura e recreio;
• assegurar os serviços de ação social escolar, junto
das crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino
básico;
• apetrechar e manter o equipamento informático dos
estabelecimentos do pré-escolar e do 1º ciclo do
ensino básico;
• assegurar transportes escolares para visitas lúdicopedagógicas aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo
do ensino básico;

• implementar o sistema de informação e gestão
escolar;
• gerir o pessoal não docente do pré-escolar;
• administrar os jardins de infância da rede pública,
nas componentes pedagógica e de apoio à família;
• garantir a implementação dos Planos de Emergência
nos estabelecimentos de ensino;

Esta diversidade de ações implica a cooperação
constante com diversos serviços e entidades tuteladas
do universo da Câmara Municipal do Porto.
Como processos chave e marcos de tempo, desde
logo, será de destacar o ordenamento da rede
pública, no cumprimento da Carta Educativa do Porto.
Entende-se por rede educativa a configuração da
organização territorial dos edifícios escolares afetos
aos estabelecimentos do pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário. O planeamento da rede educativa
é encarado numa perspetiva integrada e integradora
da escola, não só no plano interno da organização,
mas também a nível da gestão de recursos e práticas,
e das relações com a comunidade. A rede educativa
não é estática, dado que há necessidade de adequar
a oferta segundo as orientações da política educativa
e das alterações que decorrem da procura, implicando
um processo de ajustamento permanente, bem assim
como a necessária articulação com as estratégias
nacionais.
Para o Município do Porto é fundamental assegurar
a racionalização e complementaridade das ofertas
educativas, o desenvolvimento qualitativo das
mesmas, reforçando os modelos de gestão dos
estabelecimentos de ensino público e respetivos
agrupamentos de escolas e a valorização do papel das
comunidades educativas e dos projetos educativos.

É importante promover a criação de condições
mais favoráveis ao desenvolvimento de centros de
excelência e de competências educativas, bem como
as condições para a gestão eficiente e eficaz dos
recursos educativos disponíveis. O objetivo é contribuir
para a melhoria da qualidade das aprendizagens
das crianças do pré-escolar e dos alunos do 1º ciclo
do ensino básico, tendo por base alguns objetivos
centrais, a saber:

2.4.3. Rede Escolar Municipal – pré-escolar
e 1º ciclo do ensino básico

• melhorar as condições de vida com uma oferta
educativa mais ampla;

No 1.º ciclo do ensino básico não se registaram
alterações no número de estabelecimentos, mas
sim na melhoria das condições da rede escolar,
tendo por indicadores o conforto, a segurança e a
funcionalidade, como resultado do investimento
realizado na rede pública do pré-escolar e do 1.º ciclo
do ensino básico.

• consolidar a implementação do conceito de escola a
tempo inteiro;
• colaborar com os diferentes agrupamentos de
escolas no sentido de cumprir as orientações
curriculares da tutela;
• continuar a adaptar os tempos de permanência
dos alunos na escola às necessidades das famílias
e, simultaneamente, garantir que os tempos de
permanência na escola sejam pedagogicamente
ricos e complementares das aprendizagens;
• disponibilizar atividades de enriquecimento curricular
a todas as crianças da educação pré-escolar e do 1º
ciclo do ensino básico.
Em síntese, a atuação do Município do Porto, no
que diz respeito à gestão e administração do parque
escolar, assegura a concretização do princípio da
subsidiariedade, e os processos são geridos tendo em
especial consideração os critérios de racionalidade,
eficácia e proximidade dos cidadãos.

Presentemente, a rede escolar municipal é constituída
por 53 escolas do 1.º ciclo do ensino básico regular, 1
escola de ensino artístico especializado e 52 jardins
de infância, sendo que 41 destes equipamentos se
encontram inseridos nas escolas do 1.º ciclo do ensino
básico e os restantes 11 em edifícios autónomos.
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Quadro 7: Salas de atividades, salas de aula e alunos do pré-escolar e 1º ciclo entre os anos letivos 2010/11 e
2011/12

Ano letivo

Total de salas
de atividades
JI

Total de
crianças de JI

Total de salas
de aula EB1

Total de alunos
EB1

2010/11

104

2.023

387

2011/12

110

2.247

422

Turmas EB1
Regime
Normal

Regime
Duplo

Total de
turmas
EB1

8.015

314

49

363

7.609

359

14

373

Fonte: Dados recolhidos base GAEC dezembro 2010. DMEJ setembro 2011
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Considerando os dados do quadro supra, entre os anos
letivos 2010/11 e 2011/12, registou-se um aumento da
capacidade da rede da educação pré-escolar e do 1.º
ciclo do ensino básico, permitindo um crescimento
significativo do número de grupos no pré-escolar e
do número de turmas no 1.º ciclo do ensino básico a
funcionar em regime normal.

Esta situação expressa o compromisso da Carta
Educativa que visa reduzir as turmas do 1º ciclo em
regime duplo (- 35 turmas do que em 2010/2011).

Quadro 8: Oferta do Parque Escolar da rede pública do pré-escolar e 1º ciclo entre os anos letivos 2010/11 e
2011/12

Níveis

Ciclos

Pré-Escolar
Ensino Básico

Nº de Estabelecimentos

Nº de Crianças e Alunos

(a) 2010/11

(b) 2011/12

%

(a) 2010/11

(b) 2011/12

%

3/5 anos

52

53

1,92%

2.023

2.247

9,96%

1º ciclo

54

54

0,00%

8.015

7.609

-5,334%

Fonte: (a) Dados recolhidos base GAEC dezembro 2010. (b) DMEJ setembro 2011

Constata-se que frequentam a educação préescolar um total de 2.247 crianças, representando
um aumento percentual de 9,96% face ao ano
letivo 2010/11. Por outro lado, os alunos do 1.º ciclo
do ensino básico perfazem um total de 7.609,
configurando um decréscimo percentual de 5,33%
face ao ano letivo 2010/11 (- 406 alunos).
No concelho do Porto, encontram-se distribuídos,
pelas 15 freguesias do município, os equipamentos

públicos que disponibilizam as valências mencionadas
anteriormente e que estão afetos aos 17 agrupamentos
de escolas (fig 1). Os agrupamentos de escolas (AEs)
têm a sua sede em escolas que disponibilizam o
2.º e o 3.º ciclos do ensino básico e em algumas
das escolas secundárias do Porto, sendo a gestão
destas últimas da responsabilidade do Ministério da
Educação e Ciência. O Conservatório de Música do
Porto não se encontra afeto a nenhum agrupamento.

Figura 1: Estabelecimentos de ensino da rede municipal agregados por Agrupamentos de Escolas
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Fonte: CMP / GEP-DME, 2011

Analisando a distribuição geográfica da rede escolar
municipal do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino
básico, constante na figura anterior, pode verificar-se
que o concelho do Porto possui já uma excelente
cobertura no que concerne à rede pública de
estabelecimentos de gestão municipal.

“Se aplicadas estas recomendações aos
estabelecimentos municipais de ensino do concelho
do Porto (cada círculo seria 9 vezes maior do que
os apresentados na figura anterior), não existiria
praticamente qualquer parcela da cidade fora da área
de influência da rede escolar.” (CMP/GEP, 2010).

Poderá confirmar-se esta apreciação, considerando
as recomendações do critério de irradiação aos
estabelecimentos municipais de ensino do concelho
do Porto que indicam que:

Apresenta-se de seguida um quadro com a
distribuição de crianças e alunos, referente ao ano
letivo 2011/2012, agregada por agrupamentos de
escolas e por modalidades de ensino. Constata-se
uma maior frequência escolar nas escolas básicas
do 1º ciclo da Torrinha (360 alunos), de S. Miguel
de Nevogilde (298 alunos) e de João de Deus (362
alunos), sendo S. João de Deus e Cruzes as escolas
básicas que apresentam menor frequência escolar
com 47 e 40 alunos, respetivamente.

• num percurso escola-habitação a pé, a distância
preferencial é até 1 Km ou 15 minutos, sendo o
máximo aceitável até 1,5 km ou 30 minutos;
• em transporte coletivo até 40 minutos.

Agrupamento de
escolas

Escolas

Modalidade

Número alunos 2011/2012
Pré escolar

1º ciclo

António Nobre

EB1/JI S. João de Deus

Pré-Escolar+1º Ciclo

20

47

Amial

EB1/JI S. Tomé

Pré-Escolar+1º Ciclo

44

87

EB1Azenha

1º Ciclo

EB1/JI Agra

Pré-Escolar+1º Ciclo

51

82

EB1/JI Miosótis

1º Ciclo

24

156

EB1/JI Fontinha

Pré-Escolar+1º Ciclo

32

163

EB1 José Gomes Ferreira

1º Ciclo

98

EB1 Fernão de Magalhães

1º Ciclo

169

EB1 Florinhas

1º Ciclo

90

JI Aurélia de Sousa

Pré-Escolar

110

JI Agostinho Jesus Sousa

Pré-Escolar

91

JI João das Regras

Pré-Escolar

59

EB1/JI Corujeira

Pré-Escolar+1º Ciclo

50

156

EB1/JI Falcão

Pré-Escolar+1º Ciclo

20

160

EB1/JI S. Roque da Lameira

Pré-Escolar+1º Ciclo

25

108

EB1/JI Cerco do Porto

Pré-Escolar+1º Ciclo

44

194

EB1/JI N. S. Campanhã

Pré-Escolar+1º Ciclo

24

78

JI Dó-Ré-Mi 1

Pré-Escolar

63

Clara de Resende

EB1 João de Deus

1º Ciclo

Dr. Augusto César Pires
de Lima

EB1/JI Campo 24 de Agosto

Pré-Escolar+1º Ciclo

25

250

EB1/JI Alegria

Pré-Escolar+1º Ciclo

25

95

EB1/JI Sol

Pré-Escolar+1º Ciclo

57

122

EB1/JI Condominhas

Pré-Escolar+1º Ciclo

48

106

EB1/JI Lordelo

Pré-Escolar+1º Ciclo

38

78

EB1/JI Pasteleira

Pré-Escolar+1º Ciclo

14

62

EB1/JI Augusto Lessa

Pré-Escolar+1º Ciclo

50

178

EB1 Costa Cabral

1º Ciclo

EB1/JI Covelo

Pré-Escolar+1º Ciclo

Augusto Gil
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Cerco do Porto

Dr. Leonardo Coimbra
(Filho)

Eugénio de Andrade

66

352

258
20

169

Agrupamento de
escolas
Francisco Torrinha

Infante D. Henrique

Irene Lisboa

Manoel de Oliveira

Maria Lamas

Nicolau Nasoni

Ramalho Ortigão

Escolas

Modalidade

Número alunos 2011/2012
Pré escolar

1º ciclo

EB1 S. João da Foz

1º Ciclo

266

EB1/JI Paulo da Gama

Pré-Escolar+1º Ciclo

20

96

EB1/JI S. Miguel de Nevogilde

Pré-Escolar+1º Ciclo

130

298

JI Foz do Douro

Pré-Escolar

70

EB1 Bom Sucesso

1º Ciclo

JI Barbosa Du Bocage

Pré-Escolar

85

EB1/JI Constituição

Pré-Escolar+1º Ciclo

70

150

EB1/JI Ribeiro de Sousa

Pré-Escolar+1º Ciclo

21

203

EB1/JI Bom Pastor

Pré-Escolar+1º Ciclo

50

68

JI Miminho

Pré-Escolar

22

EB1 Fonte da Moura

1º Ciclo

EB1/JI António Aroso

Pré-Escolar+1º Ciclo

EB1 Ponte

1º Ciclo

EB1/JI Vilarinha

Pré-Escolar+1º Ciclo

50

JI Aldoar

Pré-Escolar

49

EB1/JI Caramila

Pré-Escolar+1º Ciclo

20

82

EB1/JI Castelos

Pré-Escolar+1º Ciclo

65

159

EB1/JI Padre Américo

Pré-Escolar+1º Ciclo

19

73

EB1/JI Antas

Pré-Escolar+1º Ciclo

75

147

EB1/JI Montebello

Pré-Escolar+1º Ciclo

50

213

EB1/JI Monte Aventino

Pré-Escolar+1º Ciclo

25

92

EB1/JI Flores

Pré-Escolar+1º Ciclo

20

167

EB1/JI Lomba

Pré-Escolar+1º Ciclo

40

119

EB1/JI Lagarteiro

Pré-Escolar+1º Ciclo

35

124

EB1/JI Noeda

Pré-Escolar+1º Ciclo

37

61

260

37

151
22

80
156
172

Agrupamento de
escolas
Rodrigues de Freitas

Viso

38

Escola secundária
artística com 1º, 2º e 3º
ciclos

Escolas

Modalidade

Número alunos 2011/2012
Pré escolar

1º ciclo

EB1/JI Torrinha

Pré-Escolar+1º Ciclo

40

360

EB1/JI Bandeirinha

Pré-Escolar+1º Ciclo

28

113

EB1S. Nicolau

Pré-Escolar+1º Ciclo

79

EB1 Carlos Alberto

1º Ciclo

111

JI Vitória

Pré-Escolar

54

EB1/JI Viso

Pré-Escolar+1º Ciclo

25

144

EB1/JI Cruzes

Pré-Escolar+1º Ciclo

14

40

EB1/JI Correios

Pré-Escolar+1º Ciclo

25

118

EB1/JI Campinas

Pré-Escolar+1º Ciclo

25

93

JI Ferreira de Castro

Pré-Escolar

40

JI Vasco da Gama

Pré-Escolar

87

Conservatório de Música do
Porto

1º Ciclo

90

Total crianças / alunos

2.247

7.609

3.0

Política
Educativa
Municipal

3.0 Política Educativa Municipal
3.1. Estratégia Municipal de Educação
No desígnio de que “...o capital humano é um dos
activos mais preciosos da sociedade actual, baseada
no conhecimento...”, o Município do Porto colocou
como desafio principal contribuir para que o Porto se
assuma como cidade educadora. Tal implica que faça
da formação, da promoção e do desenvolvimento de
todos os seus habitantes, com especial atenção para
as crianças e para os jovens, um objetivo central da
sua ação (Oliveira, L.., 2009).
O Município do Porto, na definição e concretização
da sua política educativa, tem vindo a chamar à
intervenção uma vasta rede de parceiros de acordo
com uma estratégia participada, integrada e inclusiva,
envolvendo diferentes agentes da comunidade
com uma preocupação comum – contribuir para a
promoção educacional das novas gerações, atuando
numa vertente preventiva e construtiva.
A materialização da estratégia municipal de educação
contempla a conceção e implementação de um
projeto educativo de cidade e para a cidade, refletindo
uma visão progressista da Educação, assente em 3
princípios:
• a Educação tem de estar orientada para fortalecer a
cultura e os valores de uma cidadania democrática;
• a Educação é um dos fatores básicos necessários
para se promover e assegurar o progresso, a
mobilidade, a integração e a coesão social;
• a Educação é um instrumento básico e essencial de
renovação, criação e mudança cultural.
A Câmara Municipal do Porto implementa atividades
em matéria de educação decorrentes das suas
atribuições legais mas vai muito além das mesmas,
promovendo e apoiando ações inovadoras em termos
de conteúdos e metodologias, através das quais
pretende incentivar a participação ativa dos diversos
agentes sociais.

Compete ao Departamento Municipal de Educação e
Juventude (DMEJ), no cumprimento de orientações
do executivo municipal, assegurar a implementação
de uma política municipal de educação que assenta
em 4 eixos estratégicos que importa enunciar: o
reforço da educação pré-escolar; a requalificação
da rede escolar; o desenvolvimento de atividades
extracurriculares; a promoção de programas e projetos
inovadores.
Materializa-se através de um conjunto de programas
e projetos estruturantes que pela sua centralidade,
abrangência e enfoque devem ser destacados:
“Porto de Atividades”, “Porto de Crianças”, “Porto
de Futuro”, “Porto a Ler”, “Crescer Interativo” e
“Educação para os Valores”.
Centralidade face aos grandes desafios das sociedades
contemporâneas, na procura de uma cultura do
conhecimento baseada no mérito, na criatividade
e na inovação, trabalhando o desenvolvimento
pessoal, a cidadania, a educação financeira, o
empreendedorismo, as novas tecnologias, a ciência, o
património e o ambiente.
Abrangência dos vários estádios de desenvolvimento,
investindo mesmo antes do início da escolaridade
obrigatória e ao longo dos doze anos em que esta
decorre, tendo sempre presentes as diferentes
dimensões do ser humano. A formação das crianças
e jovens extravasa os conteúdos curriculares, pelo
que não é descurada a sua integralidade enquanto
indivíduo e cidadão.
Perfilhando a filosofia de que a educação é um
assunto que a todos diz respeito, aposta na
responsabilidade partilhada, numa ótica de território,
envolvendo atores que frequentemente estão
alheados do sistema educativo e promovendo o
trabalho em rede com o tecido empresarial local,
as grandes instituições de ensino superior da
cidade, entidades cientificas, culturais e artísticas de
referência e personalidades de relevo da sociedade
civil.
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3.2. Oferta Educativa Municipal
O Município entendeu que, ao generalizar o acesso
aos contributos da comunidade local ao nível da
sua vitalidade cívica, à cultura, à arte, à ciência,
ao património físico, ambiental e cultural imaterial,
estaria a determinar o sucesso educativo dos alunos.
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Norteada por grandes áreas de atuação, que decorrem
de normativos legais e dos objetivos subjacentes
às políticas locais, organiza-se e orienta-se a oferta
educativa do município a partir de vetores de atuação
específicos, que congregam programas, projetos,
ações e atividades dirigidas, não apenas à educação
pré-escolar e ao 1º ciclo do ensino básico da rede
pública do Porto, mas também aos 2º e 3º ciclos do
ensino básico e ao ensino secundário, a toda a rede
privada, às famílias e a todos os jovens (até aos 18
anos) que residem ou estão presentes na cidade.
Trata-se apenas de uma orientação meramente
organizativa e de exposição, facilitadora da
consulta e do acesso à informação, considerando
a transversalidade, a interligação e o cruzamento
das dimensões operacionais e dos conteúdos dos
diferentes vetores.
Do mesmo modo, não se valorizando nenhum vetor
em especial, atendendo à contribuição de todos para
o desenvolvimento integral das crianças e jovens,
optou-se pela sua apresentação por ordem alfabética.
Ambiente e sustentabilidade – Ambiente e
sustentabilidade são conceitos que estão na ordem
do dia, claramente associados ao desenvolvimento.
A implementação de programas de informação e
sensibilização ambiental dirigidos à comunidade
escolar e população em geral, através de um
programa permanente de educação ambiental, são
meios disponíveis para alcançar uma consciência
critica que os mais novos facilmente veiculam junto de
progenitores e outros familiares, produzindo um efeito
em espiral para que se atinja a consciência global da
importância de um ecossistema equilibrado, fonte da
sobrevivência humana.

Animação e tempos livres – Para alguns pensadores,
a educação do ócio e para o ócio deve ser
conceptualizada como a educação do lúdico, do
ecológico, do criativo, do festivo e da solidariedade.
Deve ser entendida como um direito que é da mesma
essência do direito ao trabalho. Mais do que uma
vivência expressiva de descanso, o ócio deve propiciar
uma experiência de participação. Aceder a essa
participação é possível por diferentes caminhos, quer
seja o encontro com a natureza, a vivência artística,
a reflexão filosófica, entre outros, sendo por isso
também fator de desenvolvimento humano.
Arte e cultura – A cultura e a arte pertencem ao
sistema social, económico e político, pelo que
as práticas culturais institucionais, as originadas
nas dinâmicas independentes da sociedade civil,
participam no conceito de cidade integradora,
educadora, sustentável e solidária. Nesta lógica,
é fundamental sensibilizar para a importância do
património cultural nacional e internacional nas suas
mais diversas manifestações (a música, o teatro,
a dança, a pintura, a fotografia, o livro…), assim
como apoiar e fomentar novas propostas culturais e
artísticas, instigando-se a curiosidade e a reflexão.
Cidadania, desenvolvimento vocacional e pessoal
– A cidadania é um “… projecto de construção de si
mesmo enquanto membro activo de uma comunidade
política que confere direitos e deveres...” (Barbosa M.,
1999). Deste projeto, fazem parte o desenvolvimento
pessoal e vocacional, componentes fundamentais
para alicerçar a identidade pessoal, social e o futuro
profissional. Potenciam-se e incentivam-se as crianças
e jovens a fazer perguntas e procurar as respostas,
desenvolvendo simultaneamente a capacidade crítica,
a autonomia e participação plena.
Cidade, memória e património – A memória é a
capacidade para adquirir, conservar, recordar e
reconhecer informação e é também a capacidade
humana para reter e guardar o tempo que se foi,
salvando-o da perda total. É um campo complexo
de mecanismos biológicos, fisiológicos, psicológicos
e históricos. Importa investir na relação do homem
com o tempo. A construção das relações das crianças
e jovens com o passado e respetivas heranças são

fomentadas nos mais diferentes contextos e cenários,
incrementando os processos de conhecimento e
compreensão do presente. A memória surge inscrita
nos monumentos, nos textos, nos costumes, na
língua, nas leis, etc. Há uma relação de cumplicidade
entre a memória e a História.
Coadjuvação curricular – É entendida como o reforço
e suporte interdisciplinar aos docentes do pré-escolar
e do 1º ciclo do ensino básico, em áreas curriculares
como a educação artística, científica, formação cívica
e para a cidadania. Conjuga-se educação não formal
com a educação formal exercitando estratégias, áreas
e espaços pedagógicos diferenciados.
Conhecimento e divulgação científica e tecnológica –
questionamento, observação, pesquisa, experiência,
análise, verificação, síntese, são elementos que
constituem o pensamento científico e competências
que se desenvolvem, desde cedo, a partir de
estratégias específicas e adequadas a cada nível
etário. Ciência e tecnologia são fundamentos da
competitividade e do desenvolvimento sustentado,
sendo pois emergente a divulgação científica assente
na experimentação, a promoção e o desenvolvimento
do ensino experimental das ciências e a promoção da
literacia tecnológica.
Desporto e saúde – A educação para estilos de
vida saudáveis, pela promoção e sensibilização
para a importância da atividade física e desportiva,
da qualidade alimentar, da higiene corporal, como
fatores de desenvolvimento integral, bem estar físico e
psicológico, pessoal e coletivo.
Empreendedorismo e inovação – Assumidos
como conceitos chave das sociedades modernas,
constituem uma dimensão crucial do desenvolvimento
sócio-económico. Trabalho árduo, criatividade,
inovação, resiliência, autonomia e autoconfiança,
entre outros, são elementos que qualificam um
empreendedor, um profissional de sucesso, um
cidadão. São conhecimentos e competências que
todo o indivíduo deve adquirir e aprimorar ao longo
da sua vida, pelo que emerge trabalhar com a rede de
educação, a formação, apoio, promoção e fomento da
iniciativa e cultura empreendedora e de cidadania.

Enriquecimento curricular – As atividades de
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino
básico, incidem nos domínios desportivo, artístico,
científico, tecnológico e das tecnologias da informação
e comunicação, de ligação da escola com o meio,
de solidariedade e voluntariado e da dimensão
europeia da educação. Nos termos do Despacho n.º
14460/2008, o enriquecimento curricular serve o
desígnio de adaptar “... os tempos de permanência
dos alunos na escola às necessidades das famílias…”,
garantindo que sejam “pedagogicamente ricos e
complementares das aprendizagens associadas à
aquisição das competências básicas”.
Ensino articulado – Propõe uma redução progressiva
do currículo geral e um reforço do currículo específico,
enquadrando a formação artística especializada de
nível básico, através da organização da oferta de
cursos do ensino artístico especializado.
Promoção do livro, da leitura e da escrita – A
aquisição de competências de leitura e de escrita,
como a literacia, bem como o gosto e o prazer de ler
são fundamentais para a formação do Homem como
sujeito autónomo, ético, crítico e consequentemente
consciente e responsável pelas suas opções. As
bibliotecas públicas municipais e as bibliotecas
escolares são espaços privilegiados de cultura,
educação, informação e lazer para pessoas de todas
as idades.
Recursos e benefícios – A maior participação das
autarquias e outros parceiros locais permite a
adequação local dos currículos, integração de outros
equipamentos sociais, organização de atividades de
extensão curricular, gestão da rede escolar, construção
de equipamentos entre outros, fundamentais para
as crianças e jovens que frequentam o ensino.
Nesta linha, a intervenção autárquica é fruto das
competências legais que lhes têm sido atribuídas,
mas também de iniciativas das próprias autarquias,
que esgrimam soluções para colmatar as necessidade
dos alunos da cidade, promovendo e democratizando
experiências e saberes basilares para a construção de
uma cidadania ativa. O seguinte quadro sistematiza a
oferta por vetores de atuação, organizada por ciclos de
ensino e grupos etários.
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Grupos alvo
Vetores de
Intervenção

Designação

Ciclos
pré

Ambiente e
Sustentabilidade

Os Jardins
da Quinta do
Sacramento
Vem Viver os
Jardins da Quinta
da Macieirinha
Eco-escolas
Comemorações de
dias temáticos
Concurso “À
Velocidade do Sol”

44

Projeto "Fio
Condutor"
Oficina “À conversa
com os animais”
Oficina “Anfíbios:
uma vida dupla”
Oficina “As árvores
do Parque”
Oficina “As grandes
árvores do Porto”
Oficina “As quatro
estações no
Parque”
Oficina ”
Ecossistemas na
Cidade”
Oficina “Faça-se
luz!”
Oficina “Granja,
Ribeira de tantos
nomes”
Oficina “Historias
de ambientar”
Oficina “Horta
pedagógica”
Oficina “Mil e uma
patas”
Oficina “O
Ambiente na
cozinha”
Oficina “Os 4
elementos”
Oficina “Ovos, bicos
e penas”

1º

2º

Grupos etários
3º

Sec

0-3

3-6

6-10 10-12 12-15 15-18

<18

Todos

Grupos alvo
Vetores de
Intervenção

Designação

Ciclos
pré

1º

2º

Grupos etários
3º

Sec

0-3

3-6

6-10 10-12 12-15 15-18

<18

Todos

Oficina “Percurso
interpretativo a
linhas de água do
Concelho do Porto”
Oficina “Pim, pam,
shiuuu ! …que se
vai fazer ruído”
Oficina “
Reciclarium”
Oficina “Rochas:
suporte da nossa
vida quotidiana”
Oficina “Trilho dos
sentidos”
Oficina “Vivo na
água, mas não sou
peixe…”
Oficinas Sazonais
Programa de
palestras “A falar
é que a gente se
ambienta”
Semana da Energia
e do Ambiente

Animação e
Tempos Livres

Férias na Quinta
Os brinquedos
Oficina de
Eco-Animação e
Chocolate Biológico
– Projeto "Sair da
Gaveta"
Carnaval na Invicta
Festa da Criança
Missão Verão

Arte e Cultura

A ida para a cama o quarto de dormir
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Grupos alvo
Vetores de
Intervenção

Designação

Ciclos
pré

A moda no séc. XIX
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A profissão de
pintor na Casa
Oficina António
Carneiro
A talha barroca na
coleção da Casa
Oficina António
Carneiro
Ser colecionador na
Casa Museu Guerra
Junqueiro
Fantoches &
Companhia
Dança
Música
Poesia
Quintas de Leitura
Teatro
À volta de um
biombo pintado por
Aurélia de Souza
Sentir o Porto
através da escultura
O barroco na cidade
A pintora Aurélia de
Souza
O álbum das glórias
Aurélia de Souza –
diferentes técnicas
de pintura
Os arquitetos
somos nós

1º

2º

Grupos etários
3º

Sec

0-3

3-6

6-10 10-12 12-15 15-18

<18

Todos

Grupos alvo
Vetores de
Intervenção

Designação

Ciclos
pré

Cidadania,
Desenvolvimento
Vocacional e
Pessoal

1º

2º

Grupos etários
3º

Sec

0-3

3-6

6-10 10-12 12-15 15-18

<18

Todos

Atendimento aos
cidadãos – Europ
Direct Porto
A Europa vai à
escola
Atitudes e Sinais a
Aprender para Viver
Educação para os
Valores
Educação
Financeira
– Territórios
de Educação
Financeira
Concurso
“Descobre Outra
Cidade”
Atendimento
personalizado
- Cidade das
Profissões
Club Exploração
Vocacional
Cresce a Aparece
Escolas
Conscientes,
Escol(h)as
Consequentes
(És)tudo
Setor de Atividade
em Análise
Fórum Anual sobre
o Voluntariado

Cidade, Memória e
Património

Percurso na cidade
que tem como
ponto de partida
temas das coleções
municipais
Percursos de uma
família portuense
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Grupos alvo
Vetores de
Intervenção

Designação

Ciclos
pré

O comércio e as
lojas emblemáticas
do Porto
A cidade de Garrett
À descoberta da Sé
- pedipapper
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A História da
Casa de Saboia percurso de uma
família
Acontecimentos no
Porto em 1881
Carlos Alberto
de Saboia, Rei
de Piemonte e
Sardenha
O Porto – uma
janela aberta sobre
o Porto dos finais
do século XIX
O Porto que o Rei
Carlos Alberto de
Saboia viu na 1º
metade do séc. XIX
Os 27 dias de
viagem do Rei
Carlos Alberto - de
Navarra a…
Um dia no nº 219
da Rua de Entre
Quintas em 1880
A Lenda dos
Tripeiros
Descobrir o porto
do Porto
Da Sé à Ribeira Pedipapper
Oficina do Escrivão
Os Romanos entre
nós
Porto Lúdico
Qual é a
Mensagem?

1º

2º

Grupos etários
3º

Sec

0-3

3-6

6-10 10-12 12-15 15-18

<18

Todos

Grupos alvo
Vetores de
Intervenção

Designação

Ciclos
pré

1º

2º

Grupos etários
3º

Sec

0-3

3-6

6-10 10-12 12-15 15-18

<18

Todos

Um dia no Porto
Descida de Barco
Rabelo
Aulas na Biblioteca
Pública Municipal
do Porto

Coadjuvação
Curricular

Porto de Crianças

Conhecimento
e Divulgação
Científica e
Tecnológica

A Alma e a
procura das
origens – sessão do
Planetário
À Descoberta do
Sistema Solar –
Laboratório de
astronomia
A Dinâmica da
Terra - Laboratório
de Astronomia
A Impressão Digital
dos Astros
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A Nossa Estrela
O Sol
A Paralaxe - um
método para medir
a distância às
estrelas
Conhecer a Terra, a
Lua e o Sol
Ótica, a nossa
janela para
o Universo –
Laboratório de
Astronomia
Visões dos Cosmos
Vitor à descoberta
do sistema
solar – sessão do
Planetário

Grupos alvo
Vetores de
Intervenção

Designação

Ciclos
pré

Vitor vai à
Lua - sessão do
Planetário
Rotas da Ciência
Laboratório Aberto
Ciência e poesia de
mãos dadas
Crescer Interativo
Portal Extranet
50

Formação em
novas tecnologias
de informação e
comunicação - TIC

Desporto e Saúde

Estrelas vão à
Escola
Kit da higiene
Mundo dos Sabores

Empreendedorismo Porto de Futuro
e Inovação

Enriquecimento
Curricular

Crescer com a
Música
Porto de Atividades

Ensino Articulado

Música para Todos

Promoção do Livro, O Porto a Ler
da Leitura e da
Escrita
Kit sobre a leitura
no séc. XIX

1º

2º

Grupos etários
3º

Sec

0-3

3-6

6-10 10-12 12-15 15-18

<18

Todos

Grupos alvo
Vetores de
Intervenção

Designação

Ciclos
pré

1º

2º

Grupos etários
3º

Sec

0-3

3-6

6-10 10-12 12-15 15-18

<18

Todos

A rimar e a
adivinhar à casa de
Guerra Junqueiro
eu vou
Hora do conto para
a infância
Cartas e Vinhos
História da Dona
Uva
Fantasmas de
papel
A Casa dos Livros
Comemoração de
Dias Mundiais
Exposições
Temáticas - BPMP
Leitura Animada
Ler também é
brincar
O fio da memória
– pesquisa
nos catálogos
convencionais da
BPMP
Teatro de Sombras
Uma Biblioteca
com História –
visita guiada
Visita guiada às
exposições na
BPMP
Bibliocarro Serviço de Apoio
às Escolas sem
Biblioteca
Conta-me um conto
Está-se a ler
Histórias à lupa
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Grupos alvo
Vetores de
Intervenção

Designação

Ciclos
pré

Mistério na
Biblioteca
Poesia é fixe
Projeto de
Animação Comum
- SABE
Teatro de fantoches
Visita guiada à
BMAG
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Recursos e
Benefícios

Biblioteca
de assuntos
portuenses –
atendimento ao
público
Cartão Jovem
Municipal (DMAIJ)
Circo de Natal
Concertos
Promenade –
distribuição de
bilhetes
Espaço Multimédia
Perfis Profissionais
e Sistema de
Ensino
Exposições
itinerantes
Escola Solidária
Kit Escolar
Plano de Visitas
de Interesse lúdico
pedagógico
Protocolo Sea Life
Programa Municipal
Generalização
Refeições
Regime de Fruta
Escolar e Lanche
Escolar

1º

2º

Grupos etários
3º

Sec

0-3

3-6

6-10 10-12 12-15 15-18

<18

Todos

Grupos alvo
Vetores de
Intervenção

Designação

Ciclos
pré

1º

2º

Grupos etários
3º

Sec

0-3

3-6

6-10 10-12 12-15 15-18

<18

Todos

Planos de
Segurança –
Prevenir para
Proteger
Programa Municipal
de Expansão e
Desenvolvimento
de Educação PréEscolar
Programa das 8
às 8
Descentralização
e Autonomia dos
Agrupamentos
Vistas ao Parque de
Nova Sintra
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Visitas aos
Subterrâneos –
Arca de Água
Visita ao Pavilhão
da Água
Visitas aos Paços
de Concelho

O Plano Municipal de Educação do Porto, na sua
componente de divulgação das ações educativas
promovidas pela Câmara Municipal do Porto e
entidades participadas, visa contribuir para o
desenvolvimento das competências das crianças e
dos alunos e auxiliar as práticas pedagógicas dos
professores. Visa também ser um instrumento de
reflexão e de avaliação para técnicos e profissionais
que atuam nesta área, bem como para os decisores.
Na verdade, o Plano Municipal de Educação contém
um acervo de informação para as instituições de
âmbito educativo que desenvolvem ações com
crianças e jovens dos 3 anos 18 anos. A oferta
educativa municipal é uma mais-valia do Plano
Municipal de Educação, sobretudo pelo trabalho de
sistematização da diversidade de programas, projetos,
ações e atividades que favorecem o enriquecimento

da população a nível educacional, social, ambiental,
científico, desportivo e cultural, sobretudo para
as crianças e os jovens que integram o ciclo da
escolaridade básica e obrigatória.
Com enfoque exclusivo nas escolas, os vetores
de intervenção denominados de enriquecimento
curricular e coadjuvação curricular contemplam
programas de grande amplitude que podem ser
desdobrados em vários projetos e iniciativas.
Encontram-se descritos com maior profundidade
no documento complementar ao Plano Municipal
de Educação que inclui, com detalhe, a oferta
educativa do Departamento Municipal de Educação e
Juventude. São aí explanadas em fichas de atividades
as diversas componentes de programas estruturantes,
como o Porto de Crianças e Porto de Atividades.

Evidencia-se um outro vetor estruturante, designado
de inovação e empreendedorismo, e que contempla
o programa Porto de Futuro, cuja implementação
obteve já um grau de maturidade que se traduz na
diversidade e complementaridade de projetos e
atividades bem estruturados e consolidados. A sua
descrição será igualmente mais detalhada na Oferta
Educativa do DMEJ.
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Como oferta educativa municipal, envolvendo os
vários serviços municipais e entidades participadas,
apresentam-se, ainda, 9 vetores de atuação,
relacionados com: Ambiente e Sustentabilidade,
com 29 iniciativas; Arte e Cultura, com 12 projetos;
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal,
com 10 ações; Cidade, Memória e Património, com
19 projetos; Conhecimento e Divulgação Científica e
Tecnológica, com 13 ações; Desporto e Saúde, com
3 atividades; Empreendedorismo e Inovação, com 1
programa; Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita,
com 26 projetos e iniciativas; e, por fim, 25 Recursos
e Benefícios. Há ainda o vetor de Animação e tempos
livres, com 6 ações.

Ambiente e Sustentabilidade
Animação e Tempos Livres
Arte a Cultura
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Cidade, Memória e Património
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Empreendorismo e Inovação
Desporto e Saúde
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Recursos e Benefícios

Sobressai, desde já, o vetor de atuação referente
aos Recursos e Benefícios para os estabelecimentos
de ensino e para as crianças e jovens em particular.
Inclui ações como o Kit Escolar, o Lanche Escolar, o
Plano de Visitas de Interesse Lúdico e Pedagógico, as
Visitas aos Paços do Concelho, as Visitas ao Pavilhão
da Água e as Visitas à Arca d' Água, o Protocolo com
o Sea Life, o Atendimento aos Cidadãos no âmbito
do Europe Direct, o Cartão Jovem Municipal, entre
outros.
Um vetor que se destaca tem a ver com uma
preocupação crescente da sociedade contemporânea,
e que diz respeito ao Ambiente e Sustentabilidade,
com ações como as oficinas: “Rochas, suporte da
nossa vida quotidiana”, a “Reciclarium” e “Os 4
elementos”.
Outro vetor com expressão, relaciona-se com a
problemática da "Promoção do Livro, da Leitura e
da Escrita", numa política de promoção da língua
portuguesa, designadamente com projetos como o:
Porto a ler, as horas do conto, as oficinas de escrita
criativa, as exposições temáticas, a pesquisa no
catálogo das bibliotecas, e os kits. O vetor designado,
Cidade, Memória e Património, também se destaca,
abordando temáticas afins à História da Cidade do
Porto, aos seus monumentos, às suas gentes e a
alguns acontecimentos relevantes ocorridos no nosso
território.
De salientar ainda o vetor do Conhecimento e
Divulgação Científica e Tecnológica, onde se
destacam ações como: as “Rotas da Ciência”,
o “Crescer Interativo”, as “Visões do Cosmo”, o
“Conhecer a Terra, a Lua e o Sol” e a “Ciência e
poesia de mãos dadas”.

4.0

Considerações
Finais

4.0 Considerações Finais
O Plano Municipal de Educação tem subjacente
a mobilização de parceiros e recursos, associados
por interesses e objetivos afins, e empenhados em
conceber formas de satisfazer as necessidades ou
de encontrar respostas para as questões educativas.
Envolvendo a participação de diferentes atores,
pretende-se melhorar a definição dos objetivos e
dos processos da ação municipal e de cada um dos
parceiros, bem como a respetiva harmonização,
procurando tirar partido das dinâmicas criadas em
conjunto.
Procura, igualmente, refletir sobre a estratégia
educativa municipal, definindo a relação entre o que
existe, efetivamente, e o que se pretende alcançar
em termos futuros, num movimento que acompanha
também as preocupações da Área Metropolitana do
Porto, do País e do Mundo, e tendo como horizonte a
construção de um Projeto Educativo de Cidade.
A Câmara Municipal do Porto tem um longo e
difícil caminho a percorrer. Terá tanto mais sucesso
quanto mais e melhor envolver os diversos atores
e parceiros educativos. Será necessário, assim, dar
a conhecer este documento em espaços e tempos
adequados, como nos conselhos onde o Município
está representado, bem como em grupos de trabalho
e em redes colaborativas, designadamente na Rede
Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras. Assim,
ambiciona-se que este primeiro Plano Municipal de
Educação seja um instrumento ao serviço das escolas,
dos professores, dos alunos, dos pais, bem como dos
serviços e dos seus colaboradores, e que seja um
documento que vá sendo melhorado e aprofundado.
Com efeito, a um passo de concluir a época
dos grandes investimentos materiais, como o
apetrechamento e a edificação de completos
equipamentos escolares, tal como os centros
escolares, o olhar deverá incidir na consolidação
dos currículos e das competências dos alunos, dos
professores, dos pais e dos técnicos, sobretudo numa
época em que a informação perde atualidade a um
ritmo vertiginoso.

Assim, o enfoque terá mesmo que ser dado na
formação e na aprendizagem ao longo da vida, desde
os 0 aos 99 anos, no reconhecimento da capacidade
das pessoas a se adaptarem e de aprenderem
e apreenderem um património imaterial vasto e
complexo. A aposta terá que ser numa comunicação
especializada para os vários segmentos escolares e
educativos, onde a comunidade extraescolar é e será
sempre bem-vinda, nomeadamente em Escolas de
Pais ou em Universidades Seniores.
O valor do conhecimento deverá ser sublinhado
para lá das portas da Câmara Municipal do Porto,
promovendo ações de formação acreditadas, oficinas,
ou cursos em horários alargados. O conhecimento
tem que se afirmar para lá da imagem, isto é, não
basta parecer ser educado, é preciso aprender a
sê-lo - a dúvida metódica e a interrogação, o estudo,
a capacidade de análise e de reflexão têm que ser
valorizados. O conhecimento exige tempo, e isso pode
parecer paradoxal num tempo de urgências, mas o
conhecimento exige amadurecimento. A coesão social
não pode ser menosprezada, bem pelo contrário, o
voluntariado e o empreendedorismo social são vias já
exploradas e que dão frutos. A interdisciplinaridade, a
germinação de bancos de saberes e de experiências,
os portais de educação, os processos já referenciados
na Carta Educativa do Porto contra o insucesso e o
abandono escolar, as redes colaborativas contribuirão
certamente para este reforço de competências
essencial à sociedade do conhecimento e da coesão
social.
Postula-se, por tudo isto, a constituição de uma futura
Rede Educadora do Porto e de um Projeto Educativo
da Cidade.
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PARTE II

5.0

Oferta
Educativa
Municipal
- Catálogo -

5.0 Oferta Educativa Municipal
- cATÁLOGOVetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Os Jardins da Quinta do Sacramento
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Breve introdução ao tema, situando a Quinta do Sacramento no Porto do
século XIX, através de apresentação multimédia, seguida de visita orientada
ao Museu.
Apreciar a paisagem, o terreno, a natureza da vegetação e a qualidade da
água e inserido o lugar na História.
Escolas públicas e privadas
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Museu Romântico da Quinta da Macieirinha

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua de Entrequintas, nº 220 | 4050-241 Porto
Tel. 226 057 000
Email: museuromantico@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Vem Viver os Jardins da Quinta da Macieirinha
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
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Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Exploração dos jardins com o apoio de uma mala de atividades que contém
jogos, histórias e materiais que permitem seguir diferentes pistas. Um
mapa indica o percurso e as paragens a fazer, seguindo mensagens com
informação, por exemplo sobre a história dos jardins. O percurso é pontuado
mediante o número de tarefas cumpridas.
Conhecer os jardins da Quinta da Macieirinha
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 10 aos 12 anos
2º ciclo
Não se aplica
Gratuito
Sem inscrição
Museu Romântico da Quinta da Macieirinha

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua de Entrequintas, 220 | 4050-241 Porto
Tel. 226 057 000
Email: museuromantico@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Eco-Escolas
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação

O Eco-Escolas é um programa internacional que faculta fundamentalmente
metodologia, formação, materiais pedagógicos, apoio e enquadramento ao
trabalho desenvolvido pela escola, ao nível da educação ambiental.
Pretende reconhecer e encorajar ações de cariz ambiental e premiar
o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu ambiente,
sensibilizando a comunidade.
Escolas públicas e privadas
Dos 6 aos 15 anos
1º, 2º, 3º ciclos; secundário
Não se aplica
Gratuito

Participação

Mediante inscrição na Associação Bandeira Azul da Europa

Local de Execução

Centros de educação ambiental, estabelecimento de ensino

Entidade Promotora

Associação Bandeira Azul da Europa

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Observações

Edifício Vasco da Gama Rua General Gomes Araújo, Bloco C Piso 1 | 1350355 Lisboa | Tel. 21 394 27 40
Email: fee.portugal@abae.pt
Para mais informações ver Conselhos Eco-Escolas.
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Comemoração de dias temáticos
Breve Descrição
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Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Programa realizado ao longo do ano e em complemento às oficinas da rede
de Centros de Educação Ambiental:
Dia Mundial das Zonas Húmidas - 2 fevereiro
Dia Mundial da Árvore - 21 de março
Dia Mundial da Água - 22 de março
Dia Mundial da Terra - 22 de abril
Dia Internacional da Biodiversidade - 22 de maio
Dia Nacional da Energia - 29 de maio
Dia Mundial do Ambiente - 5 de junho
Dia Internacional de Ação Contra as Alterações Climáticas - 15 de julho
Dia Nacional da Conservação da Natureza - 28 de julho
Dia Mundial para a Preservação da Camada de Ozono - 6 de agosto
Dia Europeu Sem Carros - 22 de setembro
Dia Mundial do Habitat - 1ª segunda-feira de outubro
Dia Nacional da Água - 1 de outubro
Dia Mundial do Animal - 4 de outubro
Dia Internacional Para a Redução dos Desastres Naturais - 11 de outubro
Dia da Floresta Autóctone - 23 de novembro
Dia Internacional das Montanhas - 11 de dezembro
Complementar as atividades de educação ambiental com a comemoração de
dias temáticos que servem de mote à exploração de aspetos etnográficos e de
conservação do património cultural.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo;
famílias
Dos 3 aos 18 anos
Pré-escolar; 1º,2º,3º ciclos; secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Equipamentos municipais e outros

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Divisão Municipal de Gestão Ambiental
Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto | Tel. 22 834 94 90 | Fax: 22 834 94
99 | Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Ver guia de atividades interativo em: http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/
aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Concurso "À velocidade do Sol"
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo

O concurso, que agrega os municípios associados da Agência de Energia
do Porto, visa a conceção e construção de carrinhos solares recorrendo a
tecnologias de conversão de energia solar. Os participantes competem numa
corrida municipal, onde são apurados três concorrentes que participarão
numa corrida intermunicipal, organizada no âmbito da Semana da Energia e
Ambiente.
Sensibilizar os jovens e aumentar o interesse dos concorrentes, através da
atividade experimental, para as diferentes tecnologias utilizadas na conversão
das fontes de energia renováveis.
Escolas públicas e privadas

Faixa Etária

Dos 12 aos 18 anos

Nível de Ensino

3º ciclo; secundário

Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Equipamento municipal

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 22 834 94 90 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Projeto "Fio Condutor"
Breve Descrição

Projeto que inclui palestras, visitas de estudo, atividades práticas e oficinas
de escrita criativa que visa a ampliação e o enriquecimento de competências
de alunos e professores/educadores em áreas chave. Dessa sinergia pode
resultar a concretização de iniciativas de promoção ambiental, com reflexos
práticos nos diferentes contextos de aprendizagem da comunidade educativa
(sala de aula, edifício ou espaço exterior da escola, freguesia, património
natural local).

Objetivo Principal

Fomentar a interação e complementaridade entre os programas curriculares
escolares e a oferta pedagógica do Município (e da sua rede de parceiros), ao
nível da educação para o desenvolvimento sustentável e ambiental.
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Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Escolas públicas e privadas
Dos 10 aos 15 anos
2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Equipamento municipal

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto
Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto | Tel. 22 834 94 90 |
Fax: 22 834 94 99 | Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "À conversa com os animais"
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Oficina/atelier de educação ambiental centrada nos animais domésticos
e em questões como a sanidade dos animais de companhia, os direitos
dos animais, os deveres dos donos, as espécies exóticas e a perda da
biodiversidade, bem como questões de saúde pública.
Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL´s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental instalados nos principais parques urbanos da
Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio de Cristal, Parque da
Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 22 834 94 90 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Anfíbios: uma vida dupla"
Breve Descrição

Partindo à descoberta dos lagos, tanques e charcos existentes nos espaços
verdes da cidade, vamos conhecer um dos grupos de animais mais
ameaçados de extinção e compreender a sua importância no funcionamento
dos ecossistemas.

Objetivo Principal

Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.

Grupo Alvo
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Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL´s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental instalados nos principais parques urbanos da
Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio de Cristal, Parque da
Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 22 834 94 90 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "As árvores do Parque"
Breve Descrição

Nesta oficina os participantes poderão, durante a saída de campo, reconhecer
e identificar algumas árvores representativas da flora portuguesa, assinalando
as suas principais diferenças ou semelhanças e recolhendo elementos para a
construção de um pequeno herbário.

Objetivo Principal

Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 22 834 94 90 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

71

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "As grandes árvores do Porto"
Breve Descrição

Objetivo Principal
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Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Quem são as “7 Magníficas” dos Jardins do Palácio de Cristal? Existiu mesmo
uma “árvore da forca”? A ancestral Ginkgo das Virtudes é um senhor ou uma
senhora árvore? Pois bem, nesta oficina os protagonistas são as árvores! Os
participantes terão oportunidade de conhecer os exemplares mais notáveis, a
sua origem e as particularidades que lhes permitiram resistir durante séculos e
ter um contributo decisivo na história natural da nossa Cidade.
Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-Escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 22 834 94 90 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
ntegrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros de
educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "As quatro estações no Parque"
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Porque caem as folhas no outono? Porque migram as aves? Esta oficina
propõe a descoberta da sazonalidade dos fenómenos naturais através da
observação e da experimentação.
Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 228 349 490 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Ecossistemas na Cidade"
Breve Descrição

Esta oficina propõe a descoberta da biodiversidade na cidade e das relações
que os seres vivos estabelecem entre si e com o meio que os rodeia. Será um
espaço verde da cidade um ecossistema?

Objetivo Principal

Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.

Grupo Alvo
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Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano.
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 228 349 490 | Fax: 228 349 499
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Faça-se luz!"
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Vamos experimentar e jogar para conhecer as diferentes fontes de energia,
os combustíveis fósseis e as energias renováveis, percebendo onde e como
gastamos energia, bem como descobrir formas de a poupar.
Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclo; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 228 349 490 | Fax: 228 349 499
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Granja, ribeira de tantos nomes"
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Breve Descrição

Para que serve a água dos rios e ribeiras? Que plantas são estas que nascem
nas margens? Para onde caminha? Será isto um antigo moinho de água?
Porque está suja a ribeira? Estas e outras dúvidas serão esclarecidas nesta
oficina, que encontra inspiração na Ribeira da Granja para proporcionar aos
participantes a (re)descoberta da fauna, flora e dos aspetos etnográficos das
linhas de água.

Objetivo Principal

Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 228 349 490 | Fax: 228 349 499
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Histórias de ambientar"
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Calendarização
Local de Execução

Uma história, um conto ou uma fábula servem de ponto de partida à
exploração de diferentes temáticas ambientais, suscitando uma reflexão
crítica e a adoção de comportamentos menos lesivos para os ecossistemas.
Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Ano letivo
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 228 349 490 | Fax: 228 349 499
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Horta pedagógica"
Breve Descrição

Na horta pedagógica, as crianças têm oportunidade de desenvolver
atividades de horticultura, fazendo a sementeira e toda a preparação da terra,
acompanhando o crescimento e a maturação das plantas, tomando contacto
com as técnicas de compostagem caseira e vermicompostagem.

Objetivo Principal

Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.

Grupo Alvo
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Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 228 349 490 | Fax: 228 349 499
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Mil e uma patas"
Breve Descrição

Pesquisa e observação de pequenos animais que nos passam despercebidos
no dia a dia, tais como os macro-invertebrados presentes no solo, analisando
a sua morfologia externa e relacionando-a com os habitats e nichos que estes
seres vivos ocupam nos ecossistemas.

Objetivo Principal

Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 228 349 490 | Fax: 228 349 499
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "O Ambiente na cozinha"
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
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Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Com as mãos bem lavadas vamos trabalhar para a cozinha, levando
connosco o ambiente. Poupamos água e energia, separamos os resíduos e
preparamos coisas boas e saborosas.
Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 22 834 94 90 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Os 4 elementos"
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Antigamente o homem dividia a terra em 4 elementos essenciais: AR,
TERRA, FOGO e ÁGUA. Através da realização de experiências, esta oficina
pretende alertar os participantes para a incorreta utilização destes recursos
naturais, quais os principais perigos e ameaças a que estão sujeitos e como
podemos atuar no dia a dia para a sua preservação.
Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudos
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 22 834 94 90 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Ovos, bicos e penas"
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
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Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

(Re)conhecer as aves mais frequentes nos parques urbanos, com uma breve
introdução à utilização de binóculos e guias de campo.
Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL´s/centros de Estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 22 834 94 90 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Percurso interpretativo às linhas de água do Concelho do Porto"
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária

As visitas têm início na exposição permanente sobre “Rios e Ribeiras do
Porto” (Centro Interpretativo no Parque da Pasteleira), na qual se faz o
acolhimento prévio dos participantes inscritos e se procede ao enquadramento
técnico sobre o esforço de reabilitação e valorização ambiental de linhas
de água em curso. Segue-se um circuito (autocarro) acompanhado por
técnicos municipais, de cerca de 3h, que contempla diversas paragens para
observação dos aspetos mais relevantes associados à gestão de linhas de
água em áreas urbanas.
Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.
Escolas públicas e privadas; centros de estudo
A partir dos 10 anos

Nível de Ensino

2º e 3º ciclos; secundário

Condições de Participação

Lotação limitada a grupos

Custo Participação
Participação
Local de Execução

Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 22 834 94 90 |Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Pim, pam, sshiuuu!...que se vai fazer ruído"
Breve Descrição

Objetivo Principal
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Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

‘Som’, ‘incómodo’, ‘decibel’, ‘fontes ruidosas’, ‘sossego’, ‘efeitos na saúde’…
são algumas das palavras-chave que servem de ponto de partida para uma
viagem ao complexo mundo do ruído nos grandes centros urbanos.
Toda a oficina decorre de modo interativo, acompanhada de pequenas
experiências práticas que exploram princípios básicos da acústica e despertam
os participantes para o conhecimento dos respetivos direitos, deveres e o
papel dos Municípios
Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL´s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 22 834 94 90 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Reciclarium"
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Durante esta oficina, que aborda a temática dos 4 R’s (Reduzir, Reutilizar,
Recuperar e Reciclar), damos asas à criatividade (re)utilizando materiais
provenientes das principais fileiras de resíduos urbanos (vidro, papel,
embalagens, têxteis, resíduos verdes e cortiça).
Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL´s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 22 834 94 90 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Rochas: suporte da nossa vida quotidiana"
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Breve Descrição

Esta oficina procura explorar as propriedades das rochas e minerais que
nos rodeiam, demonstrando e ilustrando a sua aplicação nos diferentes
equipamentos e contextos da nossa vida quotidiana. Haverá ainda tempo
para compreender, observar e reconhecer os diferentes aspetos da Geologia/
Litologia dos parques da região do Porto, onde esta oficina decorre.

Objetivo Principal

Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto |
Tel. 228 349 490 | Fax: 228 349 499
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Trilho dos sentidos"
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Propõe-se a exploração sensorial e o contacto cativante com o mundo das
plantas aromáticas e medicinais, que se complementa com exercícios práticos
de degustação de chás ou pela confeção de perfumes naturais.
Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 228 349 490 | Fax: 228 349 499
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficina "Vivo na água, mas não sou peixe …"
Breve Descrição

Descobrir os seres vivos microscópicos que habitam os lagos dos nossos
parques públicos, através da colheita e observação de água, compreendendo
o seu contributo no funcionamento dos ecossistemas.

Objetivo Principal

Introduzir preocupações de sustentabilidade no processo formativo, versando
as temáticas ambientais mais prementes.

Grupo Alvo
88

Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 12 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos; 7º Ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental que se encontram instalados nos principais
parques urbanos da Cidade: Quinta do Covelo, Parque de S. Roque, Palácio
de Cristal, Parque da Pasteleira, Parque da Cidade e Quinta de Bonjóia

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 228 349 490 |Fax: 228 349 499
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Integrado no Programa: Oficinas permanentes na rede municipal de centros
de educação ambiental.
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Oficinas Sazonais
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Trata-se de um conjunto de ateliers e atividades de expressão plástica que
têm normalmente lugar no Natal, Carnaval, Páscoa e verão que versam
diversas temáticas ambientais, estando abertas a toda a população
interessada e em especial as famílias.
Tirar partido das férias escolares e abrir as atividades de educação ambiental
às famílias e comunidade não-escolar.
Jardim de infância; escolas privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Definido para cada oficina (de acordo com programa especifico)
Pré-escolar; 1º. 2º, 3º ciclos; secundário
De acordo com programa especifico
Gratuito
Com inscrição
Equipamento Municipal

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 228 349 490 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html
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Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Programa de palestras "A Falar é que a gente se ambienta"
Breve Descrição

90

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

São palestras/sessões de esclarecimento sobre uma panóplia de temas
atuais, realizadas, por exemplo, na escola, para suscitar o debate e a
reflexão. Estas palestras podem ser solicitadas em qualquer altura do ano,
podendo constituir o ponto de partida de projetos temáticos a desenvolver
durante o ano letivo, ou como reforço pontual de uma disciplina. Os temas
propostos são: “Recursos hídricos“; “Biodiversidade”; “A qualidade do ar que
respiramos”; “A energia no nosso dia a dia”; “O ar interior e o bem-estar”; “Tu
controlas as alterações climáticas”.
Assegurar coerência e apreensão sequencial da múltipla oferta municipal ao
nível da educação ambiental.
Escolas públicas e privadas; ATL´s/centros de estudo
Dos 12 aos 18 anos
3º ciclo (recomendada para o 9º ano); secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Escolas; juntas de freguesia; associações de moradores

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 22 834 94 90 | Fax: 22 834 94 99
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html

Vetor de Intervenção
Ambiente e Sustentabilidade
Designação
Semana da Energia e Ambiente
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Entre 29 de maio e 5 de junho, a Câmara Municipal do Porto/Direção
Municipal de Ambiente e Serviços Urbanos e a Agência de Energia do Porto
promovem, desde o ano de 2008, a “Semana da Energia e do Ambiente”
assinalando o Dia Nacional da Energia (29 de maio) e do Dia Mundial do
Ambiente (5 de junho), numa semana temática com atividades dirigidas
a toda a população. Nos centros de educação ambiental são dinamizadas
atividades lúdicas relacionadas com os referidos temas. As turmas do ensino
secundário têm a oportunidade de visitar uma casa termicamente otimizada.
São ainda organizados seminários técnicos que procuram versar e debater
estas temáticas. Durante este período tem ainda lugar a corrida de carrinhos
solares, a atribuição de prémios do concurso “À velocidade do Sol” e a "Festa
do Ambiente".
Complementar as atividades de educação ambiental com a comemoração de
dias temáticos, que neste caso agregam o Dia Nacional da Energia e do Dia
Mundial do Ambiente.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo;
famílias
Dos 3 aos 18 anos
Pré-escolar; 1º, 2º e 3º ciclos; secundário
Lotação limitada a grupos.
Gratuito
Com inscrição
Centros de educação ambiental, Casa termicamente otimizada, Parques
urbanos, Escolas, Auditórios, outros

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Gestão Ambiental

Contacto

Observações

Rua de S. Dinis, 249 | 4250-434 Porto
Tel. 228 349 490 |Fax: 228 349 499
Email: dm.gestaoambiental@cm-porto.pt
Semana compreendida entre os dois dias comemorativos. O programa
completo da “Semana da Energia e do Ambiente” está normalmente
disponível nas páginas da Internet da Câmara Municipal do Porto (Hiperlig a
http://www.cm-porto.pt) e Agência de Energia do Porto (hiperli a http://www.
adeporto.eu).
Ver guia de atividades interativo em:
http://cmpweb.cm-porto.pt/cea/aplicacao/aplicacao.html
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Vetor de Intervenção
Animação e Tempos Livres
Designação
Férias na Quinta

92

Breve Descrição

Implementação de atividades de ocupação lúdica dos tempos livres,
contribuindo para que sejam desenvolvidas competências pessoais
relacionadas com os valores da cidadania, tais como comportamentos cívicos,
relacionamento interpessoal, comportamentos ecológicos, ciência, respeito
pela natureza, entre outros.

Objetivo Principal

Apoiar as famílias e instituições na ocupação ativa e criativa dos tempos livres
das suas crianças.

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições Participação
Custo Participação
Local Execução

Famílias; instituições de acolhimento de crianças e jovens
Dos 6 aos 12 anos
Não se aplica
Lotação limitada a grupos
Pago
Quinta da Bonjóia

Serviço Responsável

Fundação Porto Social

Entidade Promotora

Fundação Porto Social

Contacto

Observações

Rua de Bonjóia 185 | 4300-082 Porto Tel. 22 589 92 60
Email: fundacaosocial.porto@bonjoia.org
Site: www.bonjoia.org
50% dos participantes nas "Férias na Quinta" estão integrados em instituições
de acolhimento sendo a sua inscrição a custo zero.

Vetor de Intervenção
Animação e Tempos Livres
Designação
Os brinquedos
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições Participação
Custo Participação
Local Execução

Através do brinquedo, cria-se uma pequena história, passada no século XIX,
em torno das bonecas, da casa de bonecas, dos transportes, dos livros/jogos
e dos autómatos. Apresentação em Multimédia, seguida de visita orientada ao
Museu.
Conhecer o brinquedo como ligação entre a criança e o mundo que a rodeia.
Creches; jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de
estudo
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Museu Romântico da Quinta da Macieirinha

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua de Entre Quintas, 220 | 4050-241 Porto |
Tel. 226 057 000 | Email: museuromantico@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Animação e Tempos Livres
Designação
Oficina de Eco-Animação e Chocolate Biológico - "Projeto Sair da Gaveta"
Breve Descrição

Objetivo Principal

94

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições Participação
Custo Participação
Local Execução

Atividade de ocupação dos tempos livres das crianças nas férias de verão,
versando temáticas da ecologia e desenvolvimento sustentável, como
o chocolate biológico. Durante as sessões é utilizada uma metodologia
pedagógica designada por "learning by doing".
Permitir a cada participante adquirir e/ou aperfeiçoar técnicas, atitudes e
comportamentos de uma forma lúdica, pedagógica e criativa, através da
experimentação e vivência das atividades propostas.
Famílias
Dos 3 aos 12 anos
Não se aplica
Lotação limitada ao espaço
Pago
Museu do Vinho do Porto

Entidade Promotora

ECO-ANIMAÇÃO

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Observações

Carla Pinheiro | Rua de Pedro Hispano, 434-2º Dto,
4100-394 Porto| Tel. 932 800 147 / 912 663 344
Email: ces.ecoanimacao@gmail.com
Datas de realização: De 1 setembro a 30 de dezembro.

Vetor de Intervenção
Animação e Tempos Livres
Designação
Carnaval na Invicta
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições Participação
Custo Participação
Local Execução

Iniciativa lúdico-cultural para a cidade do Porto, com várias diversões dirigidas
especialmente aos mais novos, como os insufláveis, os carrosséis e tudo com
muita diversão. Juntam-se também os tradicionais vendedores de algodão
doce, pipocas e balões, que fazem as delícias dos mais novos e despertam as
memórias dos mais velhos.
Manter a tradição do carnaval portuense.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 3 aos 15 anos
Pré-escolar (recomendado a partir dos 4/5 anos); 1º e 2º
Sem limite
Variável
Avenida dos Aliados

Entidade Promotora

Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do Município do Porto, E.E.M

Serviço Responsável

Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do Município do Porto, E.E.M

Contacto

Porto Lazer | Rua Bartolomeu Velho, 648 | 4150-124 Porto
Tel. 226 199 860 | Email: geral@portolazer.pt
Site: www.portolazer.pt
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Vetor de Intervenção
Animação e Tempos Livres
Designação
Festa da Criança
Breve Descrição
Objetivo Principal

Grupo Alvo
96

Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições Participação
Custo Participação
Local Execução

A Festa da Criança, nos Jardins do Palácio de Cristal, é uma mega festa de
celebração do Dia Mundial da Criança, organizada pela PortoLazer - EEM.
Nos últimos anos, a participação de muitas entidades/empresas da cidade na
organização do programa, em parceria com a PortoLazer, tem enriquecido o
leque de atividades disponíveis.
Comemoração de um dia mundial, com uma festa destinada às crianças.
Creches; jardins de infância; escolas públicas e privadas; famílias
Dos 3 aos 18 anos
Pré-escolar (4 e 5 anos); 1º e 2º ciclos;
Sem limite
Gratuito

Entidade Promotora

Parque/Jardim

Serviço Responsável

Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do Município do Porto, E.E.M

Contacto

Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do Município do Porto, E.E.M

Contacto

Porto Lazer | Rua Bartolomeu Velho, 648 | 4150-124 Porto
Tel. 226 199 860 | Email: geral@portolazer.pt |
Site: www.portolazer.pt

Vetor de Intervenção
Animação e Tempos Livres
Designação
Missão Verão Porto
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Ocupação dos tempos livres durante a semana, no período de verão (de 27 de
junho a 2 de setembro).
Ocupação dos tempos livres.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 6 aos 15 anos
1º, 2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Pago
Sem inscrição
Equipamentos Municipais

Entidade Promotora

Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do Município do Porto, E.E.M
Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do Município do Porto, E.E.M

Contacto

Porto Lazer | Rua Bartolomeu Velho, 648 | 4150-124 Porto
Tel. 226 19 98 60 | Email: geral@portolazer.pt |
Site: www.portolazer.pt
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Vetor de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
A ida para a cama - o quarto de dormir
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
98

Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Local Execução

Breve apresentação multimédia, seguida de visita orientada ao Museu,
sobre o entrar no mundo do quarto: os móveis e os acessórios; os modos de
limpeza.
Reconhecer o quarto de dormir e identificar objetos do mundo do quarto e as
suas funções.
Escolas públicas e privadas
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Museu Romântico da Quinta da Macieirinha

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua de Entre Quintas, 220 4050-241 Porto |
Tel. 226 057 000 | Email: museuromantico@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
A Moda no século XIX
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Local Execução

A moda no século XIX vista em três grandes momentos: 1º - Princípios do
século XIX e Império; 2º - A crinolina e tournure; 3º - O fim do século XIX.
Apresentação multimédia, seguida de visita orientada ao Museu.
Conhecer o papel da moda no século XIX - a sua evolução.
Escolas públicas e privadas; centros de estudos
Dos 10 aos 15 anos
2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Museu Romântico da Quinta da Macieirinha

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua de Entre Quintas, 220 4050-241 Porto |
Tel. 226 057 000 | Email: museuromantico@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
A profissão de pintor na Casa Oficina António Carneiro
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
100

Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Local Execução

Apresentação multimédia sobre a evolução da pintura, desde os primórdios
até ao século XX. O pintor António Carneiro no contexto da corrente
simbolista. A atividade finaliza com um atelier de pintura e desenho.
Compreender a História da Pintura e experimentar, na prática, alguns
materiais de pintura
Escolas públicas
Dos 6 aos 10 anos
1º ciclo
Lotação limitada ao espaço
Gratuito
Casa Oficina António Carneiro

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua António Carneiro, 363 | 4300-027 Porto
Tel. 225 379 668 | Email: oficinaacarneiro@cm-porto.pt
Site: www.cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
A talha barroca na coleção da Casa Oficina António Carneiro
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Local Execução

Apresentação multimédia sobre a talha barroca na cidade do Porto e os
interiores de igrejas, executados pelo pintor António Carneiro. A atividade
finaliza com um atelier de pintura e desenho.
Compreender aspetos do património cultural da cidade do Porto e
experimentar, na prática, alguns materiais de pintura.
Escolas públicas
Dos 6 aos 10 anos
1º ciclo
Lotação limitada ao espaço
Gratuito
Casa Oficina António Carneiro

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua António Carneiro, 363 | 4300-027 Porto
Tel. 225 379 668 | Email: oficinaacarneiro@cm-porto.pt
Site: www.cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
Ser colecionador na Casa Museu Guerra Junqueiro
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
102

Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Local Execução

Conhecer as coleções de arte e a casa do poeta Guerra Junqueiro. Colecionar
os cromos, seguindo as pistas e os jogos que são lançados na caderneta, e
descobrir a emoção de ser colecionador.
Divulgar e interpretar as coleções de artes decorativas e evocar a figura do
Poeta Guerra Junqueiro.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 6 aos 12 anos
1º e 2º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Casa Museu Guerra Junqueiro

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua D. Hugo, nº32 – 4050-305 Porto
Tel. 222 003 689 |
Email: museuguerrajunqueiro@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
Fantoches & Companhia
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Visita animada à Casa do Infante. As peças do museu contam histórias que
servem como inspiração para a atividade. Cada criança recebe um fantoche
de papel onde deve desenhar olhos, nariz e boca e pintar a sua roupa. Em
pequenos grupos combinam uma mini-encenação com as personagens das
histórias e apresentam ao resto do grupo no teatrinho de fantoches.
Estimular a criatividade e a expressão artística e oral.
Escolas públicas e privadas ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Casa do Infante

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto

Contacto
Observações

Rua da Alfândega | 4050-029 Porto | Tel.222060423
Email: casadoinfante@cm-porto.pt
Cada criança leva o seu fantoche para a escola onde poderão continuar a
contar histórias.
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Vetor de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
Dança
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
104

Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Local Execução

Dança para novos públicos, com especial enfoque nos mais jovens. O estudo
do movimento e a sua relação com diversas áreas do conhecimento, como
por exemplo a matemática, leva o Serviço Educativo do Teatro do Campo
Alegre a promover espetáculos e ações de formação relacionadas com a
dança.
Criar relações efetivas e afetivas com a dança.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 3 aos 18 anos
1º, 2º e 3º ciclos; secundário
Lotação limitada ao espaço
Pago
Teatro do Campo Alegre

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Contacto

Observações

Rua das Estrelas, s/n | 4150-762 Porto
Tel. 226 063 000 | Email: bilheteira@tca-porto.pt
Site: www.fcd-porto.pt
O Serviço Educativo da FCD atua no espaço do Teatro do Campo Alegre.
A calendarização das suas atividades vai sendo apresentada em cada ano
letivo. O Teatro do Campo Alegre encerra em agosto.

Vetor de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
Música
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Local Execução

A música nos seus mais diversos formatos é levada aos públicos mais jovens,
através de compositores e intérpretes oriundos dos mais distintos quadrantes.
Divulgação da música e formação de novos públicos.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 3 aos 18 anos
Não se aplica
Lotação limitada ao espaço
Pago
Teatro do Campo Alegre

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Contacto

Observações

Rua das Estrelas, s/n | 4150-762 Porto
Tel. 226 063 000 | Email: bilheteira@tca-porto.pt
Site: www.fcd-porto.pt
O Serviço Educativo da FCD atua no espaço do Teatro do Campo Alegre.
A calendarização das suas atividades vai sendo apresentada em cada ano
letivo. O Teatro do Campo Alegre encerra em agosto.
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Vetor de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
Poesia
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
106

Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Local Execução

A poesia trabalhada e encenada de forma a chegar aos públicos mais jovens.
Através do Serviço Educativo do Teatro do Campo Alegre, a Câmara Municipal
do Porto encomenda espetáculos a criativos (atores, encenadores, bailarinos)
de forma a abordar a poesia e a palavra escrita de vários ângulos possíveis.
Divulgar textos e autores de língua portuguesa, incentivando a leitura e o
interesse pelos livros.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 3 aos 18 anos
Pré-escolar; 1º e 2º ciclos
Lotação limitada ao espaço
Pago
Teatro do Campo Alegre

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Contacto

Observações

Rua das Estrelas, s/n | 4150-762 Porto
Tel. 226 063 000 | Email: bilheteira@tca-porto.pt
Site: www.fcd-porto.pt
O Serviço Educativo da FCD atua no espaço do Teatro do Campo Alegre.
A calendarização das suas atividades vai sendo apresentada em cada ano
letivo. O Teatro do Campo Alegre encerra em agosto.

Vetor de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
Quintas de Leitura
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Local Execução

As “Quintas de Leitura” são um ciclo poético que celebra a palavra
cruzando-a, numa atitude inovadora e multidisciplinar, com outras formas de
expressão artística, como a música, a dança, a performance e a imagem. São
momentos únicos e irrepetíveis que acontecem uma vez por mês.
Divulgação da Língua Portuguesa, de uma forma lúdica e dessacralizada,
através do conhecimento da obra de poetas consagrados e das novíssimas
vozes.
Público em geral
Dos 15 aos 18 anos
Não se aplica
Lotação limitada ao espaço
Pago
Teatro do Campo Alegre

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Contacto

Rua das Estrelas, s/n | 4150-762 Porto
Tel. 226 063 000 | Email: bilheteira@tca-porto.pt
Site: www.fcd-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
Teatro
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
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Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Local Execução

Teatro para novos públicos, com especial enfoque nos mais jovens. Através do
Serviço Educativo do Teatro do Campo Alegre, a Câmara Municipal do Porto
encomenda peças de teatro a autores e criativos de forma a abordar diversos
temas do interesse do seu público-alvo.
Mostrar teatro e abordar temas importantes na formação da pessoa.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 3 aos 18 anos
1º e 2º ciclos
Lotação limitada ao espaço
Pago
Teatro do Campo Alegre

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Contacto

Observações

Rua das Estrelas, s/n | 4150-762 Porto
Tel. 226 063 000 | Email: bilheteira@tca-porto.pt
Site: www.fcd-porto.pt
O Serviço Educativo da FCD atua no espaço do Teatro do Campo Alegre.
A calendarização das suas atividades vai sendo apresentada em cada ano
letivo. O Teatro do Campo Alegre encerra em agosto.

Vetores de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
À volta de um biombo pintado por Aurélia de Souza – estórias e contos
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Teatro de fantoches, seguido de atividades lúdicas relacionadas com as
temáticas das histórias e sua interação com as peças das coleções.
Ensinar a estar, ver e sentir um museu.
Escolas públicas e privadas
Dos 4 aos 5 anos
Pré-escolar
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Marcação prévia
Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua Nossa Senhora de Fátima, 291 - 299
4050-428 Porto | Tel. 226 06 6568 |
Email: museumartaortigao@cm-porto.pt
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Vetores de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
Sentir o Porto através da escultura
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
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Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Observação de maquetas e modelagem de barro a partir da obra do escultor
Henrique Moreira, das quais se evidencia a escultura “Memória às Guerras
Peninsulares”.
Conhecer a cidade através da escultura.
Escolas públicas e privadas
Dos 6 aos 10 anos
1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Marcação Prévia
Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua Nossa Senhora de Fátima, 291 – 299
4050-428 Porto | Tel. 226 06 6568 |
Email: museumartaortigao@cm-porto.pt

Vetores de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
O barroco na cidade
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária

Observação de diapositivos sobre a talha dourada e o seu contexto histórico,
seguida de visita à Casa-Museu, com enfoque nas peças do século XVIII,
complementada com circuito pela à cidade.
Promover o gosto pelo património
Escolas públicas e privadas
Dos 10 aos 18 anos

Nível de Ensino

2º e 3º ciclos; secundário

Condições de Participação

Lotação limitada a grupos

Custo Participação
Participação
Local de Execução

Gratuito
Marcação prévia
Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio e Cidade

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua Nossa Senhora de Fátima, 291-299 |
4050-428 Porto | Tel. 226 06 6568 |
Email: museumartaortigao@cm-porto.pt
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Vetores de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
A pintora Aurélia de Souza
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
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Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Apresentação multimédia sobre a vida e obra da pintora Aurélia de Souza.
Dar a conhecer a vida e obra da pintora.
Escolas públicas e privadas
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Marcação prévia
Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio e Cidade

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua Nossa Senhora de Fátima, 291 - 299
4050-428 Porto | Tel. 226 06 6568 |
Email: museumartaortigao@cm-porto.pt

Vetores de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
Álbum das glórias
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Apresentação multimédia nas escolas, referente à vida e obra de Ramalho
Ortigão, tio-avô de Marta Ortigão Sampaio.
Dar a conhecer a obra na vertente da caricatura e dos textos de Ramalho
Ortigão.
Escolas públicas e privadas
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Marcação prévia
Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio e Cidade

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua Nossa Senhora de Fátima, 291 - 299
4050-428 Porto | Tel. 226 06 6568 |
Email: museumartaortigao@cm-porto.pt
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Vetores de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
Aurélia de Souza: diferentes técnicas de pintura
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
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Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Observação de diapositivos da coleção de pintura de Aurélia de Souza,
através da experimentação de materiais.
Dar a conhecer diferentes técnicas de pintura.
Escolas públicas e privadas
Dos 10 aos 15 anos
2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Marcação prévia
Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio e Cidade

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua Nossa Senhora de Fátima, 291 - 299
4050-428 Porto | Tel. 226 06 6568 |
Email: museumartaortigao@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Arte e Cultura
Designação
Os arquitetos somos nós
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Visita orientada à Casa do Infante e exploração da maquete interativa do Porto
Medieval. As crianças aprendem noções de escala e perspetiva, comparando
o mapa da cidade de hoje com o modelo do Porto da Idade Média. A atividade
consiste na construção em conjunto duma maquete com moldes de casas
pintadas, recortadas e coladas e também elementos urbanos feitos com
materiais reaproveitados.
Conhecer a cidade e representar o modelo em miniatura.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 6 aos 12 anos
Pré-escolar (5 anos); 1º e 2º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Casa do Infante

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto

Contacto

Rua da Alfândega | 4050-029 Porto
Tel. 222 060 423 |Email: casadoinfante@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
Atendimento aos cidadãos – Europ Direct
Breve Descrição

Objetivo Principal
116

Grupo Alvo

O Europe Direct Porto é um serviço de informação europeia dinamizado
pela Câmara Municipal do Porto. O atendimento presencial aos cidadãos é
realizado no Gabinete do Munícipe, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30
e as 13h e entre as 14h30 e as 17h. Os cidadãos podem também colocar as
suas questões através do email europedirect@cm-porto.pt ou do telefone
222090412.
Informar os cidadãos sobre as questões europeias, as suas instituições e o
processo de construção da União.
Público em geral;

Faixa Etária

Não se aplica

Nível de Ensino

Não se aplica

Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Sem limite
Gratuito
Sem inscrição
Gabinete do Munícipe

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Relações Internacionais e de Protocolo Europe Direct
Porto

Contacto
Observações

Praça General Humberto Delgado, 6º | 4049-001 Porto
Tel. 222 090 412 | Email: europedirect@cm-porto.pt
Para o público em idade escolar o Europe Direct Porto pode responder a
questões relacionadas com projetos europeus e intercâmbios e fornecer
informações e materiais complementares às matérias lecionadas no espaço
aula.

Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
A Europa vai à escola
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Sessão realizada no espaço aula sobre a construção europeia e as instituições
comunitárias.
Dar a conhecer o processo de construção europeia e as instituições
comunitárias.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 6 aos 18 anos.
1º, 2º e 3º ciclos; secundário.
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Relações Internacionais e de Protocolo Europe Direct
Porto

Contacto

Praça General Humberto Delgado, 6º | 4049-001 Porto
Tel. 222 090 412 | Email: europedirect@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
Atitudes e Sinais a Aprender para Viver
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
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Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Sensibiliza a comunidade educativa para a temática da prevenção rodoviária.
Desenvolve-se através da implementação de ações de formação e
sensibilização, bem como através de outras ações de cariz mais prático, como
circuitos.
Promover a reflexão sobre uma problemática que a todos diz respeito,
implementando conceitos e comportamentos sobre a prevenção rodoviária.
Escolas públicas do Porto
Dos 6 aos 10 anos
1º ciclo
Não se aplica
Gratuito
Sem inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 | 4050 – 210 Porto
Tel. 222 061 750 | Email: dmeducacao@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
Educação para os Valores
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

O projeto "Educação para os Valores" é um projeto multidimensional e
pluridisciplinar e desenvolve-se através da implementação de diferentes
Unidades Temáticas
Educar para os valores, contribuindo para uma vivência saudável,
individualizada, informada e responsável, favorecendo o conhecimento de
si próprio, alicerçado na interação positiva com os outros; pretende-se com
este projeto contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e
inclusiva. Tem ainda como objetivos: a promoção dos valores humanistas,
o desenvolvimento de capacidades de comunicação e de um pensamento
crítico, essencial para o desenvolvimento do adolescente, visando o exercício
de uma autonomia responsável, criando condições para a concretização de
escolhas saudáveis e socialmente responsáveis.
Escolas públicas do Porto
14/15 anos
9º ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto
Observações

Rua O Comércio do Porto, 55 | 4050 – 210 Porto
Tel. 222 061 750 | Email: dmeducacao@cm-porto.pt
Projeto promovido pela Câmara Municipal do porto, em parceria com
a Fundação Ciência e Desenvolvimento, Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto e Fundação António Cupertino Miranda.
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Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
Educação Financeira – Territórios de Educação Financeira
Breve Descrição

"Educação Financeira" é um projeto promovido pela Fundação Dr. António
Cupertino Miranda que pretende contribuir para uma maior consciencialização
da importância do dinheiro na vida quotidiana e aquisição de uma tomada
de decisões corretas, aprender a fazer um orçamento e a definir objetivos
financeiros.

Objetivo Principal

Capacitar as crianças a lidar com o dinheiro e a desenvolver competências
que contribuam para a formação de uma sociedade com hábitos de consumo
mais responsáveis e seguros. Pretende-se ainda dar a conhecer outros
conceitos no âmbito da gestão financeira dotando os alunos de competências
práticas, como por exemplo, abrir uma conta bancária, preencher um cheque
ou ainda elaborar um plano de gastos.
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Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Escolas públicas
Dos 6 aos 15 anos
1º, 2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Estabelecimentos de ensino e Museu Papel Moeda

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto
Observações

Rua O Comércio do Porto, 55 | 4050 – 210 Porto
Tel. 222 061 750 | Email: dmeducacao@cm-porto.pt
Projeto desenvolvido em parceria com a Fundação António Cupertino
Miranda, tendo o apoio logístico da CMP.

Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
Concurso "Descobre Outra Cidade"
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Concurso, que decorre em simultâneo nas cidades do Porto e Lisboa,
dirigido aos estudantes do ensino secundário e profissional e que visa
aproximar, promover o intercâmbio e a partilha de conhecimento, de ideias
e experiências entre os jovens das duas cidades, bem como valorizar o seu
percurso académico. Os melhores trabalhos são premiados, respetivamente,
com uma visita à «Outra Cidade».
Promover junto dos jovens o conhecimento e a reflexão sobre o papel das
suas cidades no desenvolvimento do país e no contexto europeu, destacando
os aspetos comuns a ambas, bem como as características próprias que as
diferenciam.
Escolas públicas do Porto
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Apoio à Infância e Juventude

Contacto

Rua O Comércio do Porto, nº 55/59-1º | 4050-210 Porto
Telefone: 222 061 750 |Email: dmaij@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
Atendimento personalizado – Cidade das Profissões
Breve Descrição

Objetivo Principal
122

Grupo Alvo

Serviço permanente de atendimento personalizado, sem marcação, centrado
na informação e aconselhamento sobre a oferta educativa, os perfis e as
saídas profissionais. É um serviço onde se informa e apoia na resolução de
dúvidas sobre estes temas, na exploração de opções e oportunidades, na
definição de estratégias e na mobilização de recursos, encaminhando, sempre
que necessário, para as estruturas e serviços de apoio mais adequados ao
pedido/necessidades dos jovens.
Aconselhar e orientar os jovens nas suas escolhas e nos seus percursos
educativos.
Escolas públicas e privadas

Faixa Etária

Dos 12 aos 18 anos

Nível de Ensino

3º ciclo; secundário

Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Sem limite
Gratuito
Sem inscrição
Cidade das Profissões

Entidade Promotora

Associação Porto Digital

Serviço Responsável

Cidade das Profissões

Contacto

Observações

Rua das Flores, 152-158, 4050-263 Porto
Tel. 223392360 | Email: info@cdp.portodigital.pt
Site: http://cdp.portodigital.pt
O atendimento personalizado é um serviço permanente da Cidade das
Profissões.

Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
Club Exploração Vocacional
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo

Os clubes consistem numa atividade de pequeno grupo, em torno de um
tema, estruturada em quatro a cinco sessões, cuja dinâmica e conteúdos
vão sendo coproduzidos pelos participantes. O Club Exploração Vocacional
procura potenciar um espaço de discussão onde possam ser resolvidos
problemas e ser partilhadas soluções, fomentando a mobilização de recursos
e apoiando a definição de estratégias facilitadoras da tomada de decisão.
Promover a construção autónoma de ferramentas de desenvolvimento
vocacional.
Escolas públicas e privadas

Faixa Etária

Dos 12 aos 18 anos

Nível de Ensino

3º ciclo; secundário

Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Cidade das Profissões

Entidade Promotora

Associação Porto Digital

Serviço Responsável

Cidade das Profissões

Contacto

Rua das Flores, 152-158 | 4050-263 Porto |
Tel. 223 392 360 | Email: info@cdp.portodigital.pt |
Site: http://cdp.portodigital.pt
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Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
Cresce e Aparece
Breve Descrição

Projeto de intervenção precoce que tem como população-alvo os educadores
e alunos do ensino pré-escolar. Visa apoiar os educadores numa primeira
abordagem ao mundo das profissões, dotando-os de recursos lúdicos
(atividades lúdico-pedagógicas, com possibilidade de recorrer à componente
tecnológica), a apropriar na sua prática educativa ao longo do ano letivo,
que lhes permita, acima de tudo, explorar a questão género nas escolhas
vocacionais das crianças.

Objetivo Principal

Incentivar a descoberta e a exploração do mundo das profissões, fomentando
uma postura crítica acerca dos estereótipos e preconceitos socialmente
veiculados para que estes não limitem as escolhas vocacionais.
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Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Escolas públicas e privadas
Dos 0 aos 6 anos
Creche; pré-escolar
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Creches e jardins de infância

Entidade Promotora

Associação Porto Digital

Serviço Responsável

Cidade das Profissões

Contacto

Observações

Rua das Flores, 152-158 | 4050-263 Porto|
Tel. 223 392 360 |Email: info@cdp.portodigital.pt
Site: http://cdp.portodigital.pt
Este projeto integra, também, o portefólio de projetos do Programa Porto de
Futuro.

Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
Escolas Conscientes, Escol(h)as Consequentes
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária

É uma iniciativa de intervenção ao abrigo do Acordo de Cooperação
estabelecido entre a Cidade das Profissões e o Serviço de Consulta
Psicológica de Orientação Vocacional da FPCEUP – Faculdade de Psicologia
e Ciências da Educação da Universidade do Porto. O projeto visa apoiar a
organização de práticas de infusão curricular de objetivos de exploração
vocacional.
Favorecer a compreensão das variáveis críticas na estruturação do projeto
vocacional e promover a reflexão em torno do papel do professor enquanto
agente de desenvolvimento vocacional.
Escolas públicas e privadas
Não se aplica

Nível de Ensino

2º e 3º ciclos; secundário.

Condições de Participação

Lotação limitada a grupos

Custo Participação
Participação
Local de Execução

Gratuito
Sem inscrição
Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Associação Porto Digital

Serviço Responsável

Cidade das Profissões

Contacto

Observações

Rua das Flores, 152-158 | 4050-263 Porto |
Tel. 223 392 360 | Email: info@cdp.portodigital.pt |
Site: http://cdp.portodigital.pt/
O projeto destina-se a professores do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do
ensino secundário, entendendo-se os respetivos alunos como beneficiários do
mesmo. Este projeto integra, também, o portefólio de projetos do Programa
Porto de Futuro.
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Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
(És)tudo
Breve Descrição

(És)tudo visa intervir junto dos alunos no desenvolvimento de competências
de estudo, com ênfase nas transversais ao mundo do trabalho, favorecendo,
em última instância, a aprendizagem e o sucesso escolar.

Objetivo Principal

Promover o desenvolvimento de competências de estudo que permitam aos
jovens ter sucesso na vida escolar e que sejam úteis à futura integração dos
jovens no mercado de trabalho.

Grupo Alvo
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Faixa Etária

Escolas públicas e privadas
Dos 10 aos 18 anos

Nível de Ensino

2º e 3º ciclos; secundário.

Condições de Participação

Lotação limitada a grupos

Custo Participação
Participação
Local de Execução

Gratuito
Sem inscrição
Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Associação Porto Digital

Serviço Responsável

Cidade das Profissões

Contacto

Rua das Flores, 152-158 | 4050-263 Porto |
Tel. 223 392 360 | Email: info@cdp.portodigital.pt |
Site: http://cdp.portodigital.pt/

Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
Setor de atividade em análise
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo

Sessão informativa em que se promove o contacto direto com profissionais,
empresas e instituições de ensino e formação enquadrados numa
determinada área profissional, possibilitando a exploração de forma
transversal dos diversos setores de mercado. São analisadas as profissões
e os perfis profissionais associados ao setor, as tendências de ocupação, as
áreas emergentes e os cursos existentes.
Aprofundar o conhecimento sobre os setores de atividade, promovendo uma
tomada de decisão mais informada por parte dos jovens.
Escolas públicas e privadas

Faixa Etária

Dos 12 aos 18 anos

Nível de Ensino

3º ciclo; secundário

Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Cidade das Profissões

Entidade Promotora

Associação Porto Digital

Serviço Responsável

Cidade das Profissões

Contacto

Observações

Rua das Flores, 152-158 | 4050-263 Porto
Tel. 223 392 360 | Email: info@cdp.portodigital.pt |
Site: http://cdp.portodigital.pt/
Atividade de natureza informativa.
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Vetor de Intervenção
Cidadania, Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Designação
Fórum anual sobre o voluntariado
Breve Descrição

Objetivo Principal
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Grupo Alvo
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local Execução

Desde 2007, ano em que foi inaugurado o Serviço Municipal de Apoio
ao Voluntariado (SMAV), que a Câmara Municipal do Porto, em parceria
com a Fundação Porto Social (FPS), promove e organiza um fórum sobre
voluntariado, no qual se lançam temas para o debate e a reflexão.
Promover o debate sobre diversas vertentes à volta do tema do voluntariado,
convidando as organizações, a sociedade civil e personalidades distintas da
nossa realidade a refletir sobre temas previamente propostos.
Toda a população interessada
Não se aplica
Lotação limitada ao espaço
Gratuito
Com inscrição
Equipamento municipal

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto e Fundação Porto Social

Serviço Responsável

Gabinete do Munícipe

Contacto

Observações

Gabinete do Munícipe - Praça General Humberto Delgado, 266 | 4000-286
Porto | Email: smav.gm@cm-porto.pt
Fundação Porto Social - Rua da Bonjóia, 185
Tel: 225 899 260
Email:fundacaosocial.porto@bonjoia.org |
Essa iniciativa costuma ocorrer a 5 de dezembro, Dia Internacional do
Voluntário. No entanto, e dado que 2011 é o Ano Europeu do Voluntariado
(AEV), o fórum irá realizar-se a 19 de novembro, marcando assim o fim oficial
das comemorações do AEV na cidade do Porto.

Vetores de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Percursos na cidade que têm como ponto de partida temas das coleções municipais
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Pedipapers e percursos: À volta da Casa-Museu; Porto Desaparecido; Joias
e Joalharias do Porto; Os Caminhos do Romântico. Percursos que têm
como ponto de partida, de passagem ou de chegada, espaços museológicos
municipais. Os temas relacionam-se com as coleções e com personagens
presentes nos museus.
Manter viva a história e o valor patrimonial da cidade.
Escolas públicas e privadas
A partir dos 11 anos
2º e 3º ciclos, secundário; adultos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Marcação prévia
Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio e Cidade

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua Nossa Senhora de Fátima, 291 - 299
4050-428 Porto | Tel. 226 066 568 |
Email: museumartaortigao@cm-porto.pt
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Vetores de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Percursos de uma família portuense
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
130

Observação de diapositivos sobre a família de Marta Ortigão Sampaio e a
cidade do Porto, com visita orientada de caráter geral.
Divulgar a história da doadora e a sua relação com a cidade.
Escolas públicas e privadas
Dos 11 aos 18 anos

Nível de Ensino

2º e 3º ciclos; secundário

Condições de Participação

Lotação limitada a grupos

Custo Participação
Participação
Local de Execução

Gratuito
Marcação prévia
Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua Nossa Senhora de Fátima, 291 - 299
4050-428 Porto | Tel. 226 066 568
Email: museumartaortigao@cm-porto.pt

Vetores de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
O Comércio e as lojas emblemáticas do Porto
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Percurso na cidade com início no Mercado do Bolhão e visita às lojas mais
emblemáticas do Porto, terminando no Gabinete de Numismática e Banco de
Materiais.
Despertar e promover o gosto pelo património.
Escolas públicas e privadas
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Marcação prévia

Local de Execução

Equipamentos municipais

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua Nossa Senhora de Fátima, 291 – 299
4050-428 Porto | Tel. 226 066 568
Email: museumartaortigao@cm-porto.pt
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Vetores de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
A cidade de Garrett
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
132

Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Tendo como ponto de partida os postais pintados por Aurélia de Souza e Sofia
de Souza que representam as “Viagens na minha terra”, faz-se o percurso de
saída pela cidade de Garrett com início na Cordoaria.
Dar a conhecer a vida e a obra de Almeida Garrett.
Escolas públicas e privadas
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Marcação prévia
Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio e Cidade

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua Nossa Senhora de Fátima, 291 - 299
4050-428 Porto | Tel. 226 066 568
Email: museumartaortigao@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
À descoberta da Sé - pedipapper
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Percurso efetuado pela zona histórica da Sé Catedral com partida e chegada
na Casa Museu Guerra Junqueiro, proporcionando aos participantes um dia
diferente em contacto com a História da cidade do Porto, através do jogo de
adivinhas e descobertas.
Promover a Casa Museu Guerra Junqueiro e dar a conhecer o burgo medieval
classificado de Património Histórico da Humanidade.
Todos
Dos 3 aos 18 anos
Todos
Sem limite
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Local Execução
Contacto

Casa Museu Guerra Junqueiro
Rua D. Hugo, nº32 | 4050-305 Porto | Tel. 222 003 689
Email: guerrajunqueiro@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
A História da Casa de Saboia - percurso de uma família na encruzilhada da história da Europa
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
134

Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Breve apresentação multimédia e encontro com diferentes retratos da família
de Saboia. Visita orientada ao Museu.
Ligar o passado e o presente, numa aproximação à família da Saboia.
Escolas públicas e privadas
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Local de Execução
Contacto

Museu Romântico da Quinta da Macieirinha
Rua de Entre Quintas, nº220, 4050-241 Porto
Tel. 226 057 000 | Email:museuromantico@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Acontecimentos no Porto em 1881
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Aproximação ao ambiente vivido na cidade que recebeu a visita régia de D.
Maria Pia e D. Luís em 1881, através de apresentação multimédia, seguida de
uma visita ao Museu.
Sensibilizar para a História e acontecimentos do Porto em 1881.
Escolas públicas e privadas; centros de estudos
Dos 10 aos 15 anos
2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Local de Execução
Contacto

Museu Romântico da Quinta da Macieirinha
Rua de Entrequintas, 220 | 4050-241 Porto
Tel. 226 057 000 | Email: museuromantico@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Carlos Alberto de Saboia, Rei do Piemonte e Sardenha
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
136

Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Apresentação multimédia sobre o Rei Carlos Alberto de Saboia (Turim 1798 Porto 1849) e o Porto. O encontro com diferentes retratos e a observação de
um exemplar de um retrato régio nos meados do século XIX. Visita orientada
ao Museu.
Olhar de mais perto um exemplar de um retrato régio. Os retratos e a sua
importância na descoberta do passado.
Escolas públicas e privadas
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Local de Execução
Contacto

Museu Romântico da Quinta da Macieirinha
Rua de Entrequintas, 220 | 4050-241 Porto
Tel. 226 057 000 | Email: museuromantico@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
O Porto - Uma janela aberta sobre o Porto dos finais do século XIX
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Visita e apresentação multimédia sobre o Porto e a pintura de Charles Napier
Hemy. Exploração, junto da pintura a óleo sobre tela (1881), com uma folha de
trabalho.
Aproximação ao Porto através de uma pintura a óleo de Charles Napier
Hemy, ligado ao rio e à cidade em 1881.
Escolas públicas e privadas; centros de estudos
Dos 10 aos 15 anos
2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Local de Execução
Contacto

Museu Romântico da Quinta da Macieirinha
Rua de Entrequintas, 220 | 4050-241 Porto
Tel. 226 057 000 | Email: museuromantico@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
O Porto que o Rei Carlos Alberto de Saboia viu na 1ª metade do século XIX - Arquitetura e Urbanismo
Breve Descrição

Objetivo Principal

138

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível De Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

As marcais deixadas no Urbanismo Medieval. As importantes transformações
do século XVIII. A residência urbana e residência de recreio - a Casa de Entre
Quintas. A Estadia no Porto do Rei Carlos Alberto. Apresentação multimédia
a partir de gravuras, plantas, desenhos, aguarelas e fotografias, seguida de
visita orientada ao Museu.
Aproximação ao Porto da 1ª metade do século XIX - aspetos antigos da cidade.
A estadia do Rei Carlos Alberto na Casa de Entre Quintas.
Escolas públicas e privadas
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Local Execução
Contacto

Museu Romântico da Quinta da Macieirinha
Rua de Entre Quintas, 220 | 4050-241 Porto
Tel. 226 057 000 | Email: museuromantico@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Os 27 dias de viagem do Rei Carlos Alberto - de Navarra ao Porto - e a breve estadia
Breve Descrição

O equipamento de viagem, os transportes, o traje, o pessoal doméstico, o
estado de saúde e a doença - apresentação multimédia através de gravuras,
desenhos e fotografias, seguida de visita orientada ao Museu.

Objetivo Principal

Conhecer os países envolvidos, as localidades, a passagem, a pernoita e as
refeições.

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Creches; jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de
estudo
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Local de Execução
Contacto

Museu Romântico da Quinta da Macieirinha
Rua de Entre Quintas, 220 | 4050-241 Porto
Tel.226 057 000 | Email: museuromantico@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Um dia no nº 219 da Rua de Entre Quintas em 1880
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
140

Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Participação
Custo Participação

Adaptação do tema ao mundo da criança, focando os costumes, a vida
social e o estilo de vida no Porto, em meados do século XIX. Apresentação
multimédia a partir de gravuras, plantas, desenhos, aguarelas e fotografias,
seguida de visita orientada ao Museu.
A casa de Entre Quintas como documento de pedra e cal de importância
extraordinária para focar a vida no século XIX.
Creches; jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/ centros de
estudo
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Com inscrição
Gratuito

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Local de Execução

Museu Romântico da Quinta da Macieirinha

Contacto

Rua de Entre Quintas, 220 | 4050-241 Porto
Tel. 226 057 000 |
Email: museuromantico@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
A Lenda dos Tripeiros
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Visita orientada à Casa do Infante: visualização do quadro "Estaleiros de
Miragaia", no Auditório, onde as crianças ouvem a lenda dos Tripeiros e ligam
as imagens do quadro a elementos da lenda; construção do jogo (a atividade
é inspirada no tradicional "jogo da glória" e, em subgrupos, as crianças vão
inserir os números das casas, pintar a base, recortar os cartões, colar o dado e
moldar pequenos barcos de papel que servem como peões). No final, têm um
jogo com perguntas e respostas sobre a lenda dos tripeiros.
Conhecer a lenda dos tripeiros e ligar à época dos Descobrimentos.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 6 aos 12 anos
1º e 2º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto

Local Execução
Contacto
Observações

Casa do Infante
Rua da Alfândega nº10, 4050-029 Porto
Tel.222 060 423 | Email: casadoinfante@cm-porto.pt
O jogo construído pelas crianças será levado para a sala de aula onde poderão
continuar o trabalho em equipa e jogar o jogo.
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Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Descobrir o porto do Porto
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
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Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Visita orientada à Casa do Infante e exploração da maquete interativa do Porto
Medieval. Divisão do grupo em subgrupos que irão descobrir a zona ribeirinha
à volta da Casa do Infante (Cais da Estiva, Muralha Fernandina, Postigo do
Carvão, Praça da Ribeira) com pistas, desafios e tarefas em equipa.
Explorar o património cultural da zona histórica do Porto.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 6 aos 12 anos
1º e 2º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto

Local Execução
Contacto
Observações

Casa do Infante e área circundante na Ribeira
Rua da Alfândega nº10 | 4050-029 Porto
Tel.222 060 423 | Email: casadoinfante@cm-porto.pt
Cada subgrupo (até 6 crianças) deve ser acompanhado por um adulto. As
crianças devem trazer calçado confortável e chapéu.

Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Da Sé à Ribeira
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

O ponto de encontro é o Terreiro da Sé, onde os alunos recebem as
orientações do pedipaper. São escolhidos subgrupos que recebem uma
prancheta, folhas de atividades (perguntas, desenhos, charadas e desafios) e
lápis. O percurso vai da Sé, pelas ruas do Centro Histórico, até à Ribeira. No
final irão visitar a Casa do Infante e visualizar na maquete interativa do Porto
Medieval a cidade de outros tempos.
Conhecer o Centro Histórico do Porto e sensibilizar para a preservação do
património cultural.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 10 aos 15 anos
2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto

Local Execução
Contacto
Observações

Zona Histórica do Porto e Casa do Infante
Rua da Alfândega, nº10 | 4050-029 Porto
Tel.222 060 423 | Email: casadoinfante@cm-porto.pt
Cada subgrupo (até 5 alunos) deve ser acompanhado por um adulto. As
crianças devem trazer calçado confortável e chapéu.
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Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Oficina do Escrivão
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
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Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Visita orientada à Casa do Infante (Museu e Sala Memória do Arquivo
Histórico) e visualização de manuscritos medievais. Na oficina os alunos
experimentam escrever uma carta com tinta da china e com um instrumento
de escrita que caiu em desuso, a pena.
Redigir uma carta com um instrumento de escrita medieval - a pena.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 6 aos 12 anos
1º e 2º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto

Local Execução
Contacto
Observações

Casa do Infante
Rua da Alfândega, nº10 4050-029 Porto
Tel.222 060 423 | Email: casadoinfante@cm-porto.pt
As crianças devem ter proteção/cuidado com a roupa quando escrevem com
tinta da China.

Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Os Romanos entre nós
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação

Visita orientada à Casa do Infante onde as crianças irão visualizar a réplica do
mosaico romano do séc. IV d.c. encontrado nas escavações arqueológicas.
São exploradas cores, formas geométricas, desenhos e materiais do mosaico.
Na oficina, as crianças constroem o seu mosaico (rasgar, colar e pintar) com
papel de revista.
Explorar a potencialidade do mosaico e a época romana; trabalhar com
materiais reaproveitados.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto

Local Execução
Contacto
Observações

Casa do Infante
Rua da Alfândega nº10 4050-029 Porto
Tel.222 060 423 | Email: casadoinfante@cm-porto.pt
Cada criança leva o seu mosaico para a escola
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Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Porto Lúdico
Breve Descrição
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Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Após uma breve visita à Casa do Infante, onde as crianças aprendem a
orientar-se naquele espaço, segue-se o jogo de descoberta. Em pequenos
grupos, irão procurar a resposta à pergunta que lhes é feita através de um
cartão. Para cada resposta certa, cada grupo recebe um quadrante com as
coordenadas que irá colocar num mapa gigante do Centro Histórico do Porto.
No final, irão recortar, pintar e colar 7 monumentos da cidade (Sé, Casa do
Infante, Torre dos Clérigos, Muralha, Postigo do carvão, Estação S. Bento e
Ponte Luís I).
Explorar a Casa do Infante e o Centro Histórico incentivando o espírito de
equipa e de descoberta.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 10 aos 15 anos
2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto

Local de Execução
Contacto
Observações

Casa do Infante
Rua da Alfândega nº10 | 4050-029 Porto
Tel.222 060 423 | Email: casadoinfante@cm-porto.pt
Os alunos que pretendam participar devem já ter visualizado o mapa da
cidade do Porto e conhecer alguns monumentos emblemáticos antes da visita

Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Qual é a mensagem?
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo

Visita orientada à Casa do Infante (Museu e Sala Memória do Arquivo
Histórico). Os alunos visualizam manuscritos medievais em pergaminho
(recibos das despesas do batizado do Infante D. Henrique em 1394 e do Foral
Manuelino de 1517). A atividade consiste na transcrição de pequenas frases de
textos medievais articulando as atuais mensagens de sms.
Incentivar o gosto pela pesquisa em documentos originais e a utilização do
serviço do Arquivo Histórico.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo

Faixa Etária

Dos 12 aos 18 anos

Nível de Ensino

3º ciclo; secundário

Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto

Contacto

Rua da Alfândega nº10 | 4050-029 Porto
Tel.222 060 423 | Email: casadoinfante@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Um dia no Porto
Breve Descrição

148

Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Este projeto envolve vários equipamentos municipais, edifícios da cidade e
espaços públicos em que o SIM-Cultura sugere um dia diferente no Porto. Os
temas são:
-Percursos do Romântico;
-À volta da Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio: aspetos do Porto na 1ª
metade do séc.XX;
-O Barroco na Cidade.
Disponibiliza-se aos grupos escolares um "pacote" de atividade e sugestões
para um dia inteiro no Porto, em torno de um tema condutor.
Proporcionar um dia divertido em que os alunos conheçam a cidade do
Porto e explorem nessa visita um tema relevante para o nível de ensino que
frequentam.
Escolas públicas e privadas
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Local de Execução
Contacto

Equipamentos culturais do município e cidade ou espaços públicos da cidade
Casa Museu Marta Ortigão Sampaio
Rua de Nossa Senhora de Fátima, 291 | 4050-428 Porto
Tel.: 226 066 568

Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Descida de Barco Rabelo
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível De Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Jogo entre duas equipas, com o objetivo de percorrer o Rio Douro, entre
Espanha e a cidade do Porto.
Mostrar o rio Douro como grande via de comunicação.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 6 aos 15 anos
1º, 2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Local de Execução
Contacto
Observações

Museu do Vinho do Porto
Rua de Monchique, 45/52, 4050 - 394 Porto
Tel. 222 076 300 | Email: museuvinhoporto@cm-porto.pt
Todas as atividades são precedidas de uma visita ao Museu.
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Vetor de Intervenção
Cidade, Memória e Património
Designação
Aulas na Biblioteca Pública Municipal do Porto - Os livros são a memória do mundo
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
150

Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Substituir o espaço da sala de aula por um espaço da biblioteca, onde serão
mostrados os fundos documentais da Biblioteca Pública Minicipal do Porto,
em torno dos quais será lecionada a aula.
Dar a conhecer os fundos da BPMP.
Escolas públicas e privadas; público em geral
Dos 15 aos 18 anos; maiores de 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Coleções e Desenvolvimento

Local Execução
Contacto

Biblioteca Pública Municipal do Porto
Rua de D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro)
4049-017 Porto |Tel. 225 193 481 | Fax: 225 193 488
Email: bpmp@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Coadjuvação Curricular
Designação
Porto de Crianças
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Programa de coadjuvação curricular de reforço e suporte ao pré-escolar e
ao 1º ciclo, em áreas curriculares como a educação artística e cientifica, a
formação cívica e para a cidadania, ou ainda no exercício de estratégias
pedagógicas diferenciadas, articuladas numa perspetiva de gestão flexível
do currículo. Anualmente são apresentados aos agrupamentos de escolas o
tema e o portfólio das atividades para o ano letivo corrente. A estruturação
das atividades e o seu desenvolvimento envolvem vários parceiros
educativos: universidades, museus, instituições ligadas ao teatro, à ciência,
à música, à dança, ao cinema e ao património, sendo a planificação geral, a
monitorização e os transportes assumidos pela autarquia.
Contribuir para o sucesso escolar e desenvolvimento integral das crianças,
criando condições de interação máxima entre os jardins de infância, a escola
e a restante comunidade educativa, pela articulação de diferentes contextos
de ensino/aprendizagem: sala de aula, espaço escola, cidade/património e
expressões artísticas.
Jardins de infância e escolas públicas do Porto
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada ao número de turmas/grupos pré-definidos para cada
atividade
Gratuito
Com inscrição
Estabelecimento de ensino e/ou espaços exteriores à escola

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Apoio à Infância e Juventude

Contacto
Observações

Rua O Comércio do Porto, 55/59 -1º | 4050-210 Porto
Tel. 222 061 750 | Email: dmaij@cm-porto.pt
As escolas e jardins de infância inscrevem-se em formulário próprio, de
acordo com as suas necessidades; as atividades são atribuídas considerando
a ordem de entrada das inscrições na Divisão Municipal de Apoio à Infância e
Juventude e o número de atividades pré-definido para cada estabelecimento
de ensino (determinado a partir do número de turmas/grupo de existentes).
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Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
Alma à procura das origens – sessão do Planetário
Breve Descrição

Um fugaz olhar para o céu estrelado revela-nos um universo deslumbrante
mas complexo. Compreender a sua origem, o modo como funciona, os
mecanismos que estão na origem das estrelas e das galáxias e perceber qual
vai ser o seu futuro, sempre foi um desígnio do Homem. Mas serão os nossos
olhos suficientes para recolher toda a informação, necessária para responder
a estas questões…? Os nossos olhos são sensíveis a uma fração muito
reduzida do espectro eletromagnético, a que chamamos ótico ou visível.

Objetivo Principal

Dar a conhecer as características d’O ALMA – Atacama Large Millimeter Array
– o primeiro grande projeto da Astronomia moderna globalizado.
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Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação

Escolas públicas e privadas; famílias; ATL’s/centros de estudo
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Pago

Participação

Com inscrição para escolas ou grupos

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Local Execução
Contacto

Observações

Planetário do Porto
Rua das Estrelas s/n | 4150-762 Porto
Tel:226 089 800 |Fax:226 089 874
Email: geral@planetario-porto.pt
Site: www.fcd-porto.pt
Para escolas e grupos a sessão é marcada através de inscrição prévia e de
acordo com o dia de interesse da escola. O Planetário do Porto encerra ao
Domingo

Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
À Descoberta do Sistema Solar - Laboratório de astronomia
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação

Baseada em modelos dos principais astros do sistema solar e na realização
de uma experiência distinta em cada astro – de acordo com as características
mais notórias de cada um – esta atividade apresenta uma visão geral do
sistema solar, permitindo não só compreender melhor as particularidades de
cada astro, mas também a interação que constantemente ocorre entre eles.
Conhecer o sistema solar, a sua classificação, a sua nomenclatura e os
aspetos mais relevantes de cada astro.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 10 aos 12 anos
2º ciclo (recomendado para 6º ano)
Lotação limitada a grupos
Pago

Participação

Com inscrição para escolas ou grupos.

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Local de Execução
Contacto

Observações

Planetário do Porto
Rua das Estrelas s/n | 4150-762 Porto
Tel:226 089 800 | Fax:226 089 874
Email: geral@planetario-porto.pt
Site: www.fcd-porto.pt
Os Laboratórios não têm dia específico para ocorrerem, são marcados
conforme o interesse dos grupos. O Planetário do Porto encerra aos
Domingos.
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Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
A Dinâmica da Terra - Laboratório de Astronomia
Breve Descrição

Objetivo Principal
154

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Para se entender verdadeiramente a causa das estações é necessário
perceber como varia ao longo do ano a trajetória do Sol no céu, desde
a alvorada ao ocaso. Através desta experiência interativa, utilizando o
instrumento Simulador da Posição do Sol, será investigada a variação das
posições do Sol ao longo do ano e do dia. Poderão ser representadas as
posições solares para qualquer lugar do Hemisfério Norte, ou seja, para
qualquer latitude desde o Equador até ao Pólo Norte.
Compreender a trajetória aparente do Sol, ao longo do ano e explicar as suas
implicações nas estações, na duração dos dias e das noites, no porquê de
regiões da Terra terem só uma estação, assim como compreender o facto de a
altura do Sol depender da latitude do lugar de observação.
Escolas públicas e privadas ATL’s/centros de estudo
Dos 12 aos 15 anos
3º ciclo (recomendado para o 7º ano)
Lotação limitada a grupos
Pago
Com inscrição

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Local de Execução
Contacto

Observações

Planetário do Porto
Rua das Estrelas s/n | 4150-762 Porto
Tel:226 089 800 | Fax:226 089 874
Email: geral@planetario-porto.pt | Site: www.fcd-porto.pt
Os laboratórios não têm dia específico para ocorrerem, são marcados
conforme o interesse dos grupos. O Planetário do Porto encerra aos
domingos, segundas-feiras e em agosto.

Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
A Impressão Digital dos Astros - Laboratório de Astronomia
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo de Participação
Participação

Através da formação do espectro visível é demonstrado a separação da luz
nas cores que a constituem, e utilizado o espectro resultante na identificação
de diferentes gases. A atividade consiste na montagem de um simples, mas
efetivo, espectroscópio, recorrendo a materiais baratos e utilizados no dia
a dia. Utilizando o espectroscópio montado, observa-se a luz emitida por
um conjunto de lâmpadas de descarga com diferentes gases, de modo a
verificar que cada elemento, ou composto de elementos, possui um espectro
único. Através de um registo simples do espectro emitido pelo gás presente
em algumas das lâmpadas é proposto que se identifiquem os elementos ou
compostos emissores da luz observada. A identificação é feita comparando
o registo efetuado com os espectros identificados num poster desenvolvido
especificamente para esta atividade.
Compreender a utilidade da luz na obtenção de conhecimento acerca dos
astros que povoam o universo.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 15 aos 18 anos
Secundário
Lotação limitada a grupos
Pago
Com inscrição

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Local Execução
Contacto

Observações

Planetário do Porto
Rua das Estrelas s/n | 4150-762 Porto
Tel:226 089 800 | Fax:226 089 874
Email: geral@planetario-porto.pt | Site: www.fcd-porto.pt
Os laboratórios não têm dia específico para ocorrerem, são marcados
conforme o interesse dos grupos. O Planetário do Porto encerra aos
domingos, segundas-feiras e em agosto.
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Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
A Nossa Estrela - o SOL
Breve Descrição
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Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

A beleza do céu noturno talvez nunca tenha sido contemplada por muitos
habitantes do nosso planeta. As luzes das cidades iluminam o céu, cobrindo
com uma cortina luminosa a nossa herança universal. Como é de facto o céu
à noite? O que escondem alguns daqueles pontos brilhantes a que chamamos
estrelas? Que segredos esconde também a nossa estrela, o sol? Para além
de fornecer a energia que suporta a vida, o sol é responsável pelas auroras
boreais, por alterações climáticas e por interrupções nas comunicações e no
fornecimento de energia elétrica. A imutabilidade do sol é apenas aparente.
Uma simples observação com equipamento adequado revela afinal uma
estrela em atividade.
Dar a conhecer as características do sol.
Escolas públicas e privadas; famílias; ATL’s/centros de estudo
Dos 12 aos 18 anos
3º ciclo (recomendado para o 7º ano)
Lotação limitada ao espaço
Pago
Com inscrição

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Local Execução
Contacto

Observações

Planetário do Porto
Rua das Estrelas s/n | 4150-762 Porto
Tel:226 089 800 | Fax:226 089 874
Email: geral@planetario-porto.pt |
Site: www.fcd-porto.pt
Para escolas e grupos a sessão é marcada através de inscrição prévia e de
acordo com o dia de interesse da escola. Para o público em geral a sessão
poderá ser vista durante o período não letivo às quintas-feiras, às 16h00,
excluindo agosto. O Planetário do Porto encerra ao domingo.

Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
A Paralaxe - um método para medir a distância às estrelas.
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

O método da paralaxe trigonométrica permite medir a distância a qualquer
corpo, em particular às estrelas. Os alunos serão convidados a medir a
distância a vários objetos colocados no jardim, ficando assim com uma ideia
de como em astronomia se determina a distância às estrelas que observamos
no céu.
Medir a distância às estrelas.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 12 aos 15 anos
3º ciclo (recomendado para o 7º ano)
Lotação limitada a grupos
Pago
Com inscrição

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Local Execução
Contacto

Observações

Planetário do Porto
Rua das Estrelas s/n | 4150-762 Porto
Tel:226 089 800 | Fax:226 089 874
Email: geral@planetario-porto.pt
Site: www.fcd-porto.pt
Os laboratórios não têm dia específico para ocorrerem, são marcados
conforme o interesse dos grupos. O Planetário do Porto encerra aos
domingos, segundas-feiras e em agosto.
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Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
Conhecer a Terra, a Lua e o Sol
Breve Descrição
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Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Experiência desenvolvida com base nos programas dos alunos do 3º e 4º ano
do 1º ciclo do ensino básico. Durante a sua execução, os alunos irão medir e
calcular a dimensão relativa da Terra, do Sol, da Lua e a distância a que se
encontram. Usando vários modelos, descobrirão explicações para fenómenos
astronómicos básicos como: as fases da Lua, os eclipses e as estações do
ano. Para a execução da experiência os alunos irão manipular uma fita
métrica, fazer operações aritméticas simples e utilizar modelos do sistema
Terra Lua.
Medir e calcular a dimensão relativa do Sol, da Terra e da Lua.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 6 aos 10 anos
1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Pago
Com inscrição

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Local Execução
Contacto

Observações

Planetário do Porto
Rua das Estrelas s/n | 4150-762 Porto
Tel:226 089 800 | Fax:226 089 874
Email: geral@planetario-porto.pt | Site: www.fcd-porto.pt
Os laboratórios não têm dia específico para ocorrerem, são marcados
conforme o interesse dos grupos. O Planetário do Porto encerra aos
domingos, segundas-feiras e em agosto.

Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
Ótica, a nossa janela para o Universo - Laboratório de Astronomia
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação

Usando fontes laser, conjuntos de lentes e espelhos especialmente
desenvolvidos para atividades experimentais, os alunos verificam a forma
como a luz é refratada e refletida. Ao longo da atividade, têm a possibilidade
de determinar o índice de refração de uma lente, verificar a lei da reflexão e
construir o sistema ótico de um telescópio simples.
Com esta atividade, os alunos estudam precisamente dois fenómenos básicos
– a refração e a reflexão.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
3º ciclo (recomendado para 8º ano)
Lotação limitada a grupos
Pago

Participação

Com inscrição para escolas ou grupos

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Local de Execução
Contacto

Observações

Planetário do Porto
Rua das Estrelas s/n, 4150-762 Porto |
Tel:226 089 800 | Fax:226 089 874
Email: geral@planetario-porto.pt | www.fcd-porto.pt
Os laboratórios não têm dia específico para ocorrerem, são marcados
conforme o interesse dos grupos.
O Planetário do Porto encerra aos domingos.
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Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
Visões do Cosmos
Breve Descrição
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Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

As estrelas sempre tiveram um lugar muito especial na nossa imaginação.
Desde tempos imemoriais que o Homem desenha figuras com as estrelas
para representar os seus deuses ou acontecimentos do seu dia a dia. Desde
esses tempos longínquos que o Homem se pergunta: "O que serão aqueles
pontinhos brilhantes?" A resposta a esta pergunta, no entanto, teve de esperar
milénios até poder ser respondida. Só com o aparecimento dos telescópios
é que começámos a observar e compreender que as estrelas são enormes
esferas de plasma superaquecido, semelhantes ao próprio Sol.
Ficar a conhecer melhor o cosmos com as suas estrelas, planetas e outros
corpos celestes.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 12 aos 18 anos
3º ciclo (Recomendado para o 7º ano de escolaridade)
Lotação limitada ao espaço
Pago
Com inscrição (para escolas ou grupos)

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Local Execução
Contacto

Observações

Planetário do Porto
Rua das Estrelas s/n, 4150-762 Porto|
Tel:226 089 800 | Fax:226 089 874
Email: geral@planetario-porto.pt | www.fcd-porto.pt
A sessão realiza-se aos dias de semana, em período escolar, de acordo com
as marcações de escolas e grupos, e ainda no período de férias escolares às
quartas, aos sábados e feriados, às 16h00. O Planetário está encerrado aos
domingos e em agosto.

Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
O Vitor à descoberta do sistema solar – sessão do Planetário
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

O sistema solar está diferente daquele que conhecemos há alguns anos atrás.
O conhecimento evolui e a classificação dos planetas também. Esta sessão é
uma viagem através do "novo" sistema solar, para ficamos a conhecer melhor
o sol, os planetas principais e descobrir os planetas anões e outros corpos
de pequena dimensão que existem neste sistema, tais como os cometas e
os asteroides. A nomenclatura e classificação do sistema solar apresentadas
nesta sessão estão de acordo com as novas resoluções da União Astronómica
Internacional.
Dar a conhecer tópicos de cariz científico que dizem respeito ao sistema solar
e ainda desenvolver os conceitos de dinâmica e de formação deste sistema,
sendo que são ainda tratados temas como o movimento aparente do sol e a
possibilidade de orientação através da observação do céu noturno.
Escolas públicas e privadas; famílias; ATL’s/centros de estudo
Dos 10 aos 15 anos
Recomendado a partir do 1º ciclo
Lotação limitada ao espaço
Pago
Com inscrição
Planetário do Porto

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Contacto

Observações

Rua das Estrelas s/n |4150-762 Porto
Tel. 226 089 800 | Fax: 226 089 874
Email: geral@planetario-porto.pt | Site: www.fcd-porto.pt
Esta sessão do Planetário ocorre à escolha da escola, em período escolar, e
nas férias escolares à sexta-feira, às 16h00, excluindo agosto. Ocorre ainda
aos sábados e feriados às 15h00. O Planetário está encerrado ao domingo.
Apenas as escolas e os grupos necessitam fazer inscrição prévia. O público
em geral não.
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Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
O Vítor vai à Lua – sessão do Planetário
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
162

Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Uma aventura especialmente criada para crianças, com informações sobre o
céu noturno e as suas estrelas, os planetas e a rotação da Terra.
Dar a conhecer aos mais novos a Lua e o céu noturno.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; famílias ATL’s/centros de
estudo
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar e 1º ciclo
Lotação limitada ao espaço
Pago
Com inscrição

Entidade Promotora

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Serviço Responsável

Fundação Ciência e Desenvolvimento

Local Execução
Contacto

Observações

Planetário do Porto
Rua das Estrelas s/n, 4150-762 Porto
Tel: 226 089 800 | Fax: 226 089 874
Email: geral@planetario-porto.pt | Site: www.fcd-porto.pt
Realiza-se em todas as férias escolares, às terças-feiras, às 16h00, excluindo
em agosto. Durante o período letivo, realiza-se à escolha da escola em
qualquer dia da semana. Apenas as escolas e os grupos necessitam fazer
inscrição prévia. O Planetário está encerrado ao domingo.

Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
Rotas da Ciência
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local Execução

São roteiros científicos para a divulgação da atividade desenvolvida em
diferentes áreas, dando a conhecer os recursos da ciência e da tecnologia.
Centrados em diferentes temáticas de grande atualidade, cada roteiro
apresenta no seu programa um conjunto de atividades, tais como: visitas a
centros de investigação, laboratórios, palestras e debates com especialistas,
atividades experimentais, saídas de campo, entre outras.
Divulgar e promover a cultura científica e tecnológica dos cidadãos.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Maiores de 12 anos
Não se aplica
Lotação limitada a grupos
Pago
Com inscrição
Laboratórios, universidade, museus de ciência, centros de investigação,
equipamentos/espaços municipais

Entidade Promotora

Fundação Porto Social

Serviço Responsável

Fundação Porto Social - Rua de Bonjóia, 185 |
4300-082 Porto | Tel. 225 899 260
Email: porto.cidadeciencia@bonjoia.org
site: www.bonjoia.org

Observações

O custo de participação depende da idade e se a inscrição é individual ou em
família/grupo.
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Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
Laboratório Aberto
Breve Descrição

Objetivo Principal
164

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local Execução

Atividade composta por um conjunto de experiências cientificas para
diferentes faixas etárias, todas relacionadas com um tema específico,
organizadas de modo a oferecerem uma experiência rica, coerente e
interdisciplinar.
O saber fazer-saber é o convite feito aos visitantes, num espaço onde cada
um poderá, com a ajuda dos monitores, descobrir novas formas de pensar e
encontrar respostas para as suas dúvidas científicas.
Promover o ensino experimental da ciência.
Escolas públicas e privadas
Dos 3 aos 18 anos
Pré-escolar; 1º, 2º e 3º ciclos; secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Laboratório Aberto

Entidade Promotora

IPATIMUP - Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do
Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Apoio à Infância e Juventude

Contacto

Rua do Tâmega, Ex-Escola 45 | 4200-502 Porto
Email: laboratorioaberto@ipatimup.pt
Site: www.laboratorioaberto.pt

Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Científica e Tecnológica
Designação
Ciência e poesia de mãos dadas
Breve Descrição

Oficina de exploração de dois livros da autora Regina Gouveia, que leva os
alunos a descobrir a ciência escondida em poemas divertidos e a realizar
pequenas experiências científicas com eles relacionadas.

Objetivo Principal

Estimular o gosto pela poesia e pelo conhecimento científico.

Grupo Alvo

Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias

Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Dos 6 aos 15 anos
1º ciclo (recomendada para o 3º e 4º ano); 2º ciclo; 7º ano
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal da Rede de Leitura

Local Execução

Biblioteca Municipal Almeida Garrett

Contacto

Rua de Entrequintas, 328 | 4050-239 Porto
Tel: 226 081 000 | Email: bib.agarrett@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
Crescer interativo
Breve Descrição

Objetivo Principal
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Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

O Crescer interativo 2.0 pretende ser uma resposta aos desafios lançados
pela sociedade do conhecimento que proporcione aos alunos, professores e
escolas as competências e os recursos necessários para utilizar o potencial
das tecnologias de informação e de comunicação em prol da sua atividade
letiva.
Facilitar o acesso ao saber, democratizando e valorizando as tecnologias
de informação e comunicação, despertando o interesse pela matemática,
pelas ciências (Meio Físico), pela Língua Portuguesa e pelas tecnologias,
desenvolvendo competências essenciais como a pesquisa, a autonomia, o
conhecimento científico (experiências).
Escolas públicas do Porto
Dos 6 aos 10 anos
1º ciclo
Não se aplica
Gratuito
Com inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55/59 - 2º | 4050-210 Porto Tel. 222 061 750/51
Email: dmeducacao@cmp.pt

Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
Portal Extranet
Breve Descrição

Plataforma de gestão concebida para melhorar os canais de comunicação
com os diferentes utilizadores, de forma a agilizar os circuitos procedimentais.

Objetivo Principal

Contribuir para a desmaterialização de processos, através de uma plataforma
eletrónica, melhorando os canais de comunicação entre os diferentes
intervenientes e tornado-os mais eficazes e transparente.

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Escolas públicas do Porto
Não se aplica
Pré-escolar e 1º ciclo
Não se aplica
Gratuito
Sem inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação em parceria com a Direção Municipal de
Sistemas de Informação

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55/59 - 2º | 4050-210 Porto | Tel. 222 061 750/51
Email: dmeducacao@cmp.pt
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Vetor de Intervenção
Conhecimento e Divulgação Cientifica e Tecnológica
Designação
Formação em novas tecnologias de informação e comunicação - TIC
Breve Descrição

Objetivo Principal
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O Espaço Internet do Gabinete do Munícipe (EIGM) disponibiliza um espaço
de acesso genérico com 20 computadores, no qual as pessoas podem aceder
livre e gratuitamente à internet, durante uma hora por dia. Paralelamente,
o EIGM contempla uma sala de formação, com oito computadores, na qual
promove diversas ações de formação ligadas às TIC, bem como ações de
sensibilização. Estas ações são ministradas por uma entidade externa - a
Fundação para a Divulgação das Novas Tecnologias (FDTI), com quem a CMP
tem um contrato anual de prestação de serviços.
Disseminação e massificação das novas tecnologias de informação e
comunicação junto das populações.

Grupo Alvo

Toda a população interessada

Faixa Etária

Toda a população interessada

Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local Execução

Não se aplica
Lotação limitada ao espaço
Variável
Com inscrição
Gabinete do Munícipe

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Gabinete do Munícipe

Contacto

Observações

Gabinete do Munícipe - Espaço Internet |
Praça General Humberto Delgado, 266 | 4000-286 Porto
Tel. 222097091
Durante 2011 o EIGM ministrou os seguintes cursos:
– Formação modular certificada (financiada);
– CDO (cria documentos Office), onde se abordam as principais ferramentas
do Office (Word, Excel, Multimédia);
– Utilização avançada da internet. Prevista até ao final do ano está a
realização das seguintes ações:
– Formação Modular Certificada (financiada)
– Office 2010;
– Utilização avançada da internet;
– Excel avançado.
De referir igualmente que o EIGM tem outra modalidade de formação,
mas desta feita sem qualquer intervenção direta da CMP nos conteúdos e/
ou modelos. Trata-se da modalidade de cedência do espaço de formação,
gratuitamente, a organizações de caráter social que pretendam oferecer
cursos de informática aos seus utentes e/ou públicos-alvo. A CMP
disponibiliza todo o equipamento e espaço durante o período solicitado.

Vetor de Intervenção
Desporto e Saúde
Designação
Estrelas vão à Escola
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

O programa "Estrelas Vão à Escola" é uma iniciativa de âmbito desportivo,
que engloba ações mensais e que consiste na divulgação de modalidades
desportivas pouco conhecidas e no contacto com figuras do desporto
nacional, promovendo e potenciando desta forma a prática desportiva nos
mais jovens.
Promover o espírito desportivo e a prática desportiva regular.
Escolas públicas
Dos 6 aos 10 anos
1º ciclo
Lotação limitada ao espaço
Gratuito
Sem inscrição
Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do Município do Porto, E.M.

Serviço Responsável

Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do Município do Porto, E.E.M

Contacto

Rua Bartolomeu Velho, 648 | 4150-124 Porto
Tel. 226 199 860 | Email: geral@portolazer.pt
Site: www.portolazer.pt
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Vetor de Intervenção
Desporto e Saúde
Designação
Kit da higiene
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
170

Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

"Kit" que, a partir de alguns objetos ligados à toilette, procura ser um auxiliar
pedagógico, reportando-se aos cuidados de higiene e beleza a ter com o
corpo, bem como ao vestuário do século XIX.
Refletir sobre a higiene no século XIX.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 10 aos 12 anos
2º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Museu Romântico da Quinta da Macieirinha
Rua de Entrequintas, 220 | 4050-241 Porto
Tel. 226 057 000
Email: museuromantico@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Desporto e Saúde
Designação
O Mundo dos Sabores
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Durante o ano letivo propõe-se às turmas do ensino básico do 2º e 3º ciclo,
a participação num projeto de pesquisa e trabalho sobre a alimentação. A
alimentação ao longo dos tempos, a alimentação saudável, o gosto pela
cozinha, a decoração, as boas maneiras e os livros de receita são alguns
dos temas a explorar. O processo de trabalho em parceria com as escolas
que queiram aderir implica a participação num mínimo de 3 sessões em
espaços municipais, e o desenvolvimento de trabalho na escola. No final, será
apresentada uma exposição de livros de receitas feitos pelas várias escolas e
produtos únicos criados pelos participantes para decoração de mesas.
Promover uma alimentação saudável e equilibrada e promover a utilização
continuada dos equipamentos culturais municipais por parte das escolas.
Escolas públicas e privadas
Dos 10 aos 15 anos
2º e 3º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição

Local de Execução

Equipamentos municipais

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Arquivo Histórico

Contacto

Casa do Infante
Rua da Alfandega nº 10
4050-029 Porto | Telf: 222060423
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Vetor de Intervenção
Empreendedorismo e Inovação
Designação
Porto de Futuro
Breve Descrição

Objetivo Principal
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Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local Execução

Programa educativo que assenta em parcerias entre escolas e empresas que,
em conjunto, implementam projetos desenhados em torno de vetores de
atuação estruturantes: consultoria de gestão, empreendedorismo e cidadania,
modelos de referência, prevenção do abandono escolar e promoção do
sucesso escolar, mérito escolar, desenvolvimento vocacional e pessoal,
promoção da saúde juvenil.
Promover uma maior participação da sociedade civil na vida das escolas
e transferir boas práticas e conhecimento do mundo empresarial para
as escolas. Gerar uma cultura do conhecimento baseada no mérito, na
competitividade, na criatividade, na inovação e no empreendedorismo.
Escolas públicas do Porto
Dos 3 aos 18 anos
Todos
Condicionada pela disponibilidade material dos promotores
Gratuito
Com inscrição
Estabelecimentos de ensino e empresas parceiras do Porto de Futuro,
faculdades e centros de investigação da Universidade do Porto, equipamentos
de ciência e outros locais de interesse

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Apoio à Infância e Juventude

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55/59 - 1º | 4050-210 Porto
Tel. 222 061 750 | Email: dmaij@cm-porto.pt
Email: portodefuturo@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Enriquecimento Curricular
Designação
Crescer com a Música
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local Execução

Programa municipal de enriquecimento curricular para os jardins de infância,
que diversifica e melhora a componente de apoio à família, tendo como um
dos momentos alto o "Cantar das Janeiras” nos Paços do Concelho.
Dar a conhecer as técnicas de expressão musical e desenvolver a
capacidade de expressão e de comunicação, potenciando a criatividade e o
desenvolvimento de competências que facilitam uma maior integração intra e
interpessoal.
Jardins de infância da rede pública do Porto
Dos 3 aos 6 anos
Pré-escolar
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Estabelecimentos de ensino e Paços do Concelho

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55/59 - 2º | 4050-210 Porto
Tel. 222 061 750/51 | Email: dmeducacao@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Emriquecimento Curricular
Designação
Porto de Atividades
Breve Descrição

Programa municipal de enriquecimento curricular que organiza e implementa
atividades de ensino extracurricular, entre as quais o ensino da música, o
inglês, a atividade desportiva, as expressões artísticas, a informática e a
matemática. Este programa é cofinanciado pelo Ministério da Educação
e emana da lei, promovendo respostas diversificadas de apoio às
escolas, famílias e alunos, implementando atividades pedagogicamente
enriquecedoras, consolidando o conceito de "escola a tempo inteiro".

Objetivo Principal

Garantir no espaço escola e a todos os alunos, de forma gratuita, um conjunto
de aprendizagens enriquecedoras do currículo, promovendo a articulação
entre o funcionamento da escola e o fornecimento de respostas de apoio às
famílias.
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Grupo Alvo

Escolas públicas do Porto

Faixa etária

Não se aplica

Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

1º ciclo
Nos termos do Despacho 14460/2008 de 26 de maio alterado e publicado
pelo Despacho 8683/11 de 28 de junho.
Gratuito
Com inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55/59 - 2º | 4050-210 Porto
Tel. 222 061 750/51 | Email: dmeducacao@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Ensino Articulado
Designação
Música para Todos
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação

Implementação do ensino articulado da música para crianças que frequentam
o 4º ano do 1º ciclo e alunos do 2º ciclo. O projeto desenvolve-se de acordo
com o calendário e currículo escolar, em articulação com as escolas
envolvidas e as famílias, proporcionando às crianças a possibilidade de
usufruírem de formação específica na área da música.
Facilitar o acesso à aprendizagem da música a grupos de crianças e jovens
com parcos recursos financeiros.
Escolas públicas
Dos 6 aos 12 anos
1º e 2º ciclos
Lotação limitada a grupos

Custo de Participação

Não aplicável

Participação

Não aplicável

Local de Execução

Espaço Municipal e estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Fundação Porto Social

Serviço Responsável

Fundação Porto Social

Contacto

Rua de Bonjóia, 185 | 4300-082 Porto| Tel. 225 899 260 Email:
fundacaosocial.porto@bonjoia.org
Site: www.bonjoia.org
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Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
O Porto a Ler
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Breve Descrição

Desenvolvimento de um conjunto de atividades de sensibilização e incentivo
à leitura, em articulação com diferentes parceiros, e que, pelas suas
características, consubstanciam uma mais valia na prossecução dos objetivos
e linhas estratégicas do Plano Nacional de Leitura (PNL).

Objetivo Principal

Contribuir, a nível local, para o aumento dos níveis da literacia da população
em geral e, especificamente, da população infantil do pré-escolar e 1º ciclo do
ensino básico, no âmbito do Plano Nacional da Leitura (PNL).

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Jardins de infância e escolas públicas do Porto
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Variáveis, de acordo com os projetos e ações em desenvolvimento
Gratuito
Com inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Apoio à Infância e Juventude

Contacto

Rua do Comércio do Porto, 55/59 – 1º | 4050-210 Porto Tel. 222 061 750 |
Email: dmaij@cm-porto.pt

Observações

Protocolo assinado entre a Câmara Municipal do Porto e a Comissão para o
Plano Nacional de Leitura.

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Kit sobre a leitura no século XIX
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Neste "Kit" são desvendados alguns aspetos dos hábitos de leitura do século
XIX - um dia da família Pinto Basto no Seminário Colégio da Irmandade de
Nossa Senhora da Lapa e na Casa de Entre Quintas.
Reflexão sobre hábitos de leitura no século XIX e o ensino (livros escolares, de
catequese, de contos, de etiqueta e de civilidade para a educação).
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 10 aos 18 anos
2º, 3º ciclos; secundário
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua de Entrequintas, 220 | 4050-241 Porto
Tel. 226 057 000 | Email: museuromantico@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
A rimar e a adivinhar à casa do Guerra Junqueiro vou brincar
Breve Descrição

O teu guia de quadras e adivinhas leva-te a explorar a coleção de arte de
Guerra Junqueiro num jogo divertido de procura, observação e de imaginação
que explora, também, a escrita criativa.

Objetivo Principal

Evocar a figura do poeta Guerra Junqueiro e as coleções de artes decorativas.

Grupo Alvo
Faixa Etária
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Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 6 aos 12 anos
1º e 2º ciclos
Lotação limitada ao espaço
Gratuito
Sem inscrição
Casa Museu Guerra Junqueiro

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Contacto Rua D. Hugo, nº32 - Porto | Tel. 222 003 689
Email: museuguerrajunqueiro@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Hora do conto para a infância
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Leitura de contos infantis do século XIX compilados por Guerra Junqueiro.
Descobrem-se as personagens e as diferenças que encontram nas histórias
que conhecem.
Evocar a figura do poeta Guerra Junqueiro e promover a imaginação.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas;
ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Casa Museu Guerra Junqueiro

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua D. Hugo, nº32 - Porto | Tel. 222 003 689
Email: museuguerrajunqueiro@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Cartas e Vinhos
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
180

Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Oficina de escrita criativa – baralhando personagens, objetos, ações e lugares,
os participantes são convidados a elaborar um pequeno conto.
Trabalhar a imaginação e as capacidades de expressão escrita.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 6 aos 15 anos.
1º, 2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Local de Execução
Contacto
Observações

Museu do Vinho do Porto
Rua de Monchique, 45/52 | 4050-394 Porto |
Tel. 222 076 300 | Email: museuvinhoporto@cm-porto.pt
Museu.

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
História da Dona Uva
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

A partir de “um livro gigante”, conta-se aos mais pequenos a história de uma
uva. É o ponto de partida para contar a história do vinho aos mais novos. No
final, as crianças são convidadas a construir “puzzles” relacionados com a
temática.
Contar, de forma divertida, a história do vinho.
Creches; jardins de infância; famílias
Dos 3 aos 6 anos
Pré-escolar
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição

Local de Execução

Museu do Vinho do Porto.

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Museus e Património Cultural

Contacto

Rua de Monchique, 45/52 | 4050-394 Porto |
Tel. 222 076 300 | Email: museuvinhoporto@cm-porto.pt

Observações

Esta atividade pode ser desenvolvida nos jardins de infância da rede pública.
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Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Fantasmas de papel
Breve Descrição

Objetivo Principal
182

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Visita orientada à Casa do Infante (Museu e Biblioteca de Assuntos
Portuenses). Na biblioteca, ouvem a história "Um mistério no Porto" e é-lhes
dado a conhecer a organização da biblioteca (estantes, prateleiras, grupos de
livros, cotas e "fantasmas"). O grupo é dividido em equipas que irão receber
um “boneco fantasminha” com a tarefa de encontrarem os fantasmas de
papel que são usados na biblioteca sempre que um livro é retirado da estante.
Depois fazem e pintam um marcador de livro.
Estimular a leitura e sensibilizar para o uso da biblioteca.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo
Dos 6 aos 12 anos
1º e 2º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Casa do Infante

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto

Contacto
Observações

Rua da Alfândega nº10 | 4050-029 Porto
Tel.222 060 423 | Email: casadoinfante@cm-porto.pt
A biblioteca situa-se no 2º piso sem acesso por elevador.

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
A Casa dos Livros
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Os alunos conhecem a Casa dos Livros (Biblioteca Pública Municipal do Porto)
e desenvolvem um conjunto de atividades que incluem a descoberta dos seus
espaços, uma oficina sobre o livro e uma visita ao Serviço de Conservação e
Restauro.
Promover o conhecimento da biblioteca e estimular a utilização dos seus
serviços.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias.
Dos 10 aos 15 anos
2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Pública Municipal do Porto

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal Rede de Leitura

Contacto

Rua D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro)
4049-017 Porto | Tel. 22 519 34 80
Email: bpmp@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Comemoração de Dias Mundiais
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
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Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Exposição dos fundos documentais da Biblioteca Pública Municipal do Porto
(BPMP), associada a efemérides nas mais variadas áreas: literatura, ciência,
arte, filosofia, entre outros.
Dar a conhecer os fundos documentais da BPMP.
Todos os utilizadores da BPMP
Não se aplica
Todos
Sem limite
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Pública Municipal do Porto

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Coleções e Desenvolvimento

Contacto

Rua de D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro)
4049-017 Porto | Tel: 225 193 481 | Fax: 225 193 488
Email: bpmp@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Exposições Temáticas - BPMP
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Exposição de fundos documentais da Biblioteca Pública Municipal do Porto
(BPMP) e/ou outras instituições sobre um tema de relevante interesse.
Dar a conhecer os fundos da BPMP e promover parcerias com outras
instituições.
Famílias; todos os utilizadores da BPMP
Não se aplica
Todos
Sem limite
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Pública Municipal do Porto

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Coleções e Desenvolvimento

Contacto

Rua de D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro)
4049-017 Porto | Tel: 225 193 481 | Fax: 225 193 488
Email: bpmp@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Leitura Animada
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
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Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Os adereços vão surgindo à medida que a história é contada. Os alunos
participam de forma interativa e, no final, constroem uma personagem, um
objeto ou qualquer outro elemento da história para a recontar.
Estimular o gosto pela leitura.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Pública Municipal do Porto

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal Rede de Leitura

Contacto

Rua D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro)
4049-017 Porto | Tel. 225 193 480
Email: bpmp@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Ler também é brincar
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Os alunos participam num jogo à escolha relacionado com o livro e a leitura,
ou o conhecimento. Os jogos disponíveis são: 1. jogo da glória gigante ou jogo
trivial sobre um livro, um autor ou um tema; 2. baralhando histórias - jogo de
escrita criativa, em que os alunos são convidados a escrever uma história a
partir de elementos de diferentes contos clássicos.
Promover o gosto pela leitura e pelo conhecimento.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 6 aos 12 anos
1º ciclo (3º e 4º ano); 2º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Pública Municipal do Porto

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal Rede de Leitura

Contacto

Rua D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro) | 4049-017 Porto
Tel. 225 193 480 | Email: bpmp@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
O fio da memória – como pesquisar nos catálogos da Biblioteca Pública Municipal do Porto
Breve Descrição

Pequeno historial da Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP), para
contextualização histórica e desenvolvimento das competências na utilização
dos recursos bibliográficos disponíveis. Apresentação e exploração das
sucessivas gerações de catálogos, desde a sua fundação até aos nossos dias
(abarcando a evolução dos catálogos convencionais até ao catálogo em linha)
e aplicação prática da metodologia de pesquisa característica a cada geração
de catálogos.

Objetivo Principal

Desenvolver as aptidões de pesquisa dos utilizadores, de forma a elevar a taxa
de recuperação de informação pertinente e aumentar o grau de qualidade dos
Serviços de referência prestados.
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Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Todos os utilizadores da BPMP
Não se aplica
3º ciclo; secundário
Lotação limitada ao espaço
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Pública Municipal do Porto

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Coleções e Desenvolvimento

Contacto

Observações

Rua de D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro) |
4049-017 Porto | Tel: 225 193 481 | Fax: 225 193 488 |
Email: bpmp@cm-porto.pt
Datas das ações de formação: 13 de julho, às 17h30; 20 de julho, às 10h30; 7
de setembro, às 10h30; 21 de setembro, às 17h30; 12 de outubro, às 10h30;
19 de outubro, às 17h30; 9 de novembro, às 10h30; 30 de novembro, às
17h30.

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Teatro de Sombras
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Os alunos ouvem uma história no escuro. O fantocheiro enche-se de luz e
dezenas de sombras surgem e dançam à medida que a história é contada. No
final, os alunos são convidados a construir uma sombra chinesa relacionada
com a história e a experimentá-la.
Estimular o gosto pela leitura.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 3 aos anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Pública Municipal do Porto

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal Rede de Leitura

Contacto

Rua de D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro) |
4049-017 Porto | Tel: 225 193 481 | Fax: 225 193 488 |
Email: bpmp@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Uma Biblioteca com História - visita guiada à Biblioteca Pública Municipal do Porto
Breve Descrição

Objetivo Principal
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Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Visita padrão: receção dos visitantes no balcão de atendimento ao leitor;
visita aos claustros e núcleo de musealização de azulejos (séc. XV-XVIII); sala
de livre acesso; sala de catálogo/ referência; sala de leitura geral; biblioteca
sonora; biblioteca infanto-juvenil; auditório com visualização de livros do
fundo antigo (reproduções).
Dar a conhecer a história, os serviços e o funcionamento da Biblioteca Pública
Municipal do Porto.
Jardins de Infância; Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo;
famílias
Dos 3 aos 18 anos.
Todos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Pública Municipal do Porto

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Coleções e Desenvolvimento

Contacto

Biblioteca Pública Municipal do Porto
Rua de D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro)
4049-017 Porto | Tel: 22 519 34 81 | Fax: 22 519 34 88
Email: bpmp@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Visita guiada às exposições patentes na BPMP

Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Visita guiada e orientada à exposição patente na Biblioteca Pública Municipal
do Porto, seguida de um pedipaper ou jogo da glória relacionado com o tema
da exposição e conforme o ano de escolaridade.
Promover o conhecimento cultural, procurando relacioná-lo com o currículo
escolar.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 10 aos 15 anos
2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Pública Municipal do Porto

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal Rede de Leitura

Contacto

Rua de D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro) |
4049-017 Porto | Tel: 22 519 34 81
Fax: 22 519 34 88 | Email: bpmp@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Bibliocarro - Serviço de apoio às Escolas sem Biblioteca Escolar

Breve Descrição
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Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

O Bibliocarro (BBC), enquanto biblioteca itinerante da BMAG e serviço de
apoio às escolas do 1º ciclo sem biblioteca escolar, proporciona empréstimo
de livros e material diverso, onde se incluem maletas pedagógicas, com
vista a permitir um acesso mais imediato e diversificado ao livro e à leitura.
Procura ser um mediador cultural entre a população e a comunidade escolar,
desenvolvendo e apresentando as seguintes atividades: horas de conto,
teatro de fantoches e de sombras, encontros com escritores e o “julgamento
do livro”, decorrendo este último durante a "Semana da Leitura". Produz
e disponibiliza folhetos temáticos, biográficos e bibliográficos, bem como
sugestões de exploração de diversas obras de literatura infantil e juvenil.
Fora do período letivo, o BBC torna-se biblioteca de rua (funcionando na
praia e em jardins da cidade, bem como marcando presença na Feira do
Livro), servindo também como local de dinamização de atividades diversas
promovidas pelos diferentes serviços culturais do Município, associando
facetas diversas da cultura, num empenho que tem por objetivos quer o
combate à iliteracia, quer a promoção da coesão social.
Promoção do livro e da leitura como instrumento lúdico, pedagógico,
educativo e promotor da cidadania e coesão social, especialmente junto do
público infantil e juvenil escolar.
Escolas públicas
Dos 3 aos 10 anos (durante o ano letivo)
Pré-escolar; 1º, 2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Estabelecimentos de ensino; equipamentos municipais

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Rede de Leitura

Contacto

Biblioteca Municipal Almeida Garrett
Rua de Entrequintas, 328 | 4050-329 Porto
Tel.: 226 081 000 | Email: bib.agarrett@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Conta-me um conto
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Os alunos ouvem uma história e desenvolvem uma atividade escrita, plástica
ou dramática sobre a mesma.
Estimular o gosto pela leitura.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Municipal Almeida Garrett

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal Rede de Leitura

Contacto

Rua de Entrequintas, 328 | 4050-239 Porto
Tel: 226 081 000 | Email: bib.agarrett@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Está-se a ler
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
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Encontros de jovens adolescentes que são convidados a conversar sobre
livros e a partilhar as suas leituras. Em cada sessão, será selecionado um
livro que deverá ser lido previamente pelos participantes. Vontades de ler,
de partilhar e de conversar são os ingredientes necessários para momentos
descontraídos em torno da leitura.
Promover o gosto pela leitura e pelo livro.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias

Faixa Etária

Dos 12 aos 18 anos

Nível de Ensino

3º ciclo; secundário

Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Municipal Almeida Garrett

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal Rede de Leitura

Contacto

Rua de Entrequintas, 328 | 4050-239 Porto
Tel: 226 081 000 | Email: bib.agarrett@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Histórias à lupa
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Os participantes são convidados a participar num conjunto de sessões, nas
quais, a partir do tema escolhido, exploram algumas histórias e desenvolvem
atividades de descoberta, investigação e expressões.
Promoção da leitura e do livro como estímulo ao conhecimento.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Municipal Almeida Garrett

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal Rede de Leitura

Contacto

Rua de Entrequintas, 328 | 4050-239 Porto
Tel: 226 081 000 | Email: bib.agarrett@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Mistério na Biblioteca
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
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Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Pedipaper que convida os alunos a resolver um mistério - um personagem
destemido fugiu e escondeu um livro da biblioteca e os alunos têm o desafio
de o descobrir, superando alguns desafios.
Estimular o gosto pela leitura e a descoberta da biblioteca.
Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 6 aos 12 anos
1º ciclo (3º e 4º Ano); 2º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Municipal Almeida Garrett

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal Rede de Leitura

Contacto

Rua D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro) | 4049-017 Porto Tel. 225 193 480 |
Email: bpmp@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Poesia é fixe
Breve Descrição

Oficina de escrita criativa de poesia, em que os alunos são convidados a
descobrir técnicas básicas de escrita criativa e a escrever algumas poesias
de acordo com estas técnicas. São também explorados alguns poemas de
autores conhecidos.

Objetivo Principal

Ensinar técnicas básicas de escrita criativa e estimular o gosto pela poesia.

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 10 aos 15 anos
2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Municipal Almeida Garrett

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal Rede de Leitura

Contacto

Biblioteca Almeida Garrett
R. de Entrequintas, 328 | 4050-239 Porto
Tel. 226 081 000 | Email: bib.agarrett@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Projeto de Animação Comum – SABE
Breve Descrição
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Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino

O Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE), da Biblioteca Municipal
Almeida Garrett, proporciona orientação técnica e apoio informático às
bibliotecas pertencentes à RBE, do concelho do Porto. Neste contexto, foi
desenvolvido o Projeto de Animação Comum, cujo objetivo é a exploração
da vida e obra de um escritor português, que seja transversal aos diversos
graus de ensino (1º e 2º ciclos do ensino básico e secundário), partindo para
o desenvolvimento de atividades diversas que promovem o livro e a leitura
como instrumento de capacitação humana e de animação cultural. No final de
cada ano letivo, é promovida a divulgação pública dos projetos desenvolvidos,
através da organização de uma exposição e apresentações em palco.
Promoção do livro e da leitura como instrumento lúdico, pedagógico e
educativo junto do público infanto e juvenil escolar.
Escolas públicas
Dos 6 aos 15 anos
1º, 2º e 3º ciclos

Condições de Participação

Não se aplica

Custo Participação

Não se aplica

Participação

Não se aplica

Local de Execução

Biblioteca Municipal Almeida Garrett

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Rede de Leitura

Contacto

Rua de Entrequintas, 328 | 4050-239 Porto
Tel. 226 081 000 | Email: bib.agarrett@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Teatro de fantoches
Breve Descrição
Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Os alunos assistem a um teatro de fantoches, conhecem os bastidores do
cenário e constroem um fantoche de dedo com diferentes materiais.
Estimular o gosto pela leitura.
Escolas públicas e privadas ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Municipal Almeida Garrett

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal Rede de Leitura

Contacto

Rua de Entrequintas, 328 | 4050-239 Porto
Tel. 226 081 000 | Email: bib.agarrett@cm-porto.pt

199

Vetor de Intervenção
Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita
Designação
Visita guiada à BMAG
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
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Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Os participantes, através de uma visita guiada, conhecem os diferentes
espaços da Biblioteca, a forma como estão organizados, como os podem
utilizar, bem como os recursos que oferece. No final da atividade, os
participantes podem usufruir dos serviços da Secção Infanto-Juvenil, podendo
promover-se uma atividade específica relacionada com o livro e a leitura.
Estimular o conhecimento e a utilização da biblioteca.
Escolas públicas e privadas ATL’s/centros de estudo; famílias
Dos 3 aos 12 anos
Pré escolar (recomendado a partir dos 5 anos); 1º, 2º e 3º ciclos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca Municipal Almeida Garrett

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal Rede de Leitura

Contacto

Rua de Entrequintas, 328 | 4050-239 Porto
Tel. 226 081 000 | Email: bib.agarrett@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Biblioteca de assuntos portuenses - atendimento ao público
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo

A Biblioteca de Assuntos Portuenses dispõe de bibliografia respeitante a
diversos temas relacionados com a cidade. A ação consiste na apresentação
da metodologia de pesquisa para uma recuperação eficaz dos recursos
bibliográficos. Demonstrar nas estantes a organização da biblioteca por
classes do conhecimento, e também efetuar pesquisas nos instrumentos de
acesso informatizados. Após a pesquisa, poderá elaborar-se uma bibliografia
de acordo com a NP-405, para aprender como fazer referências bibliográficas
para os trabalhos da escola.
Apoiar os alunos na pesquisa documental.
Escolas públicas e privadas

Faixa Etária

Dos 12 aos 18 anos

Nível de Ensino

3º ciclo; secundário

Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Lotação limitada ao espaço
Gratuito
Sem inscrição
Biblioteca de Assuntos Portuenses

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão do Arquivo Histórico Municipal do Porto

Contacto
Observações

Casa do Infante | Rua da Alfândega | 4050-029 Porto
Tel. 222 060 415 | Email: dmarquivos@cm-porto.pt
A Biblioteca de Assuntos Portuenses está aberta ao público de segunda a
sexta das 9h00 às 17h30 (última requisição às 17h00).
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Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Cartão-Jovem Municipal (CJM)
Breve Descrição

Cartão que confere um conjunto de vantagens adicionais ao Cartão-jovem
de âmbito nacional e europeu, abrangendo os domínios: cultural, desportivo,
inovação e empreendedorismo, turismo e mobilidade.

Objetivo Principal

Beneficiar os titulares do CJM com descontos em produtos e serviços do seu
interesse.

Grupo Alvo
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Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação

Jovens residentes na cidade do Porto
Dos 12 aos 29 anos
Não se aplica
Requer inscrição no gabinete do munícipe ou posto de turismo
10 Euros

Participação

Com inscrição

Local de Execução

Não se aplica

Entidade Promotora

Movijovem

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Apoio à Infância e Juventude

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 -1º | 4050-250 Porto
Tel. 222 061 750 | Email: dmaij@cm-porto.pt
Movijovem – Site: www.cartaojovem.pt

Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Circo de Natal
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo

A Câmara Municipal do Porto, na época de Natal, adquire bilhetes para o Circo
que distribui pelos jardins de infância e escolas básicas do 1º ciclo da cidade
do Porto, convidando as crianças e respetivos encarregados de educação/pais
a assistirem a um espetáculo.
Proporcionar às crianças e seus pais/encarregados de educação momentos
de convívio em família e assegurar a acessibilidade das crianças e cuidadores
a espetáculos lúdicos.
Jardins de infância; escolas públicas do Porto

Faixa Etária

Dos 3 aos 10 anos

Nível de Ensino

Pré-escolar; 1ºciclo

Condições de Participação
Custo de Participação
Local de Execução

Lotação limitada ao espaço/número de bilhetes
Gratuito
Espaço/ equipamento

Entidade Promotora

Circo Cardinali

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Apoio à Infância e Juventude

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 -1º | 4050-210 Porto
Tel. 222 061 750 | Email: dmaij@cm-porto.pt

Observações

Os bilhetes são adquiridos pela CMP sendo a DMAIJ que organiza, planifica e
promove a distribuição pelos jardins de infância e escolas do 1º ciclo da cidade
do Porto.
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Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Concertos Promenade - distribuição de bilhetes
Breve Descrição

204

A Câmara Municipal do Porto, durante o ano civil e sempre que estão
agendados concertos Promenade, adquire bilhetes ao Coliseu do Porto que
distribui pelas escolas básicas do 1º ciclo da rede pública, estabelecimentos
de ensino particular e cooperativo (com protocolo assinado com a CMP),
Fundação Porto Social, Domus Social e alunos do Programa Erasmus (Porto
Acolhe). É uma iniciativa cultural que divulga a música e proporciona aos
alunos e pais/encarregados de educação a oportunidade de participarem em
concertos didáticos de elevada qualidade musical.

Objetivo Principal

Sensibilizar e promover a educação artística e musical dos alunos porque a
música é um fator importante na formação e desenvolvimento cultural das
crianças e jovens em idade escolar.

Grupo Alvo

Escolas públicas e privadas; Fundação Porto Social, Domus Social e alunos
do Programa Erasmus (Porto Acolhe).

Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Local Execução

Dos 3 aos 10 anos; alunos do ensino superior em mobilidade (ERASMUS)
Pré-escolar e 1º ciclo
Por convite, em sistema de rotatividade condicionado ao número de bilhetes
disponíveis
Gratuito
Coliseu do Porto

Entidade Promotora

Associação Amigos do Coliseu do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Apoio à Infância e Juventude

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 -1º | 4050-210 Porto
Tel. 222 061 750 | Email: dmaij@cm-porto.pt

Observações

XXXXX

Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Espaço Multimédia
Breve Descrição

Espaço promotor da autoinformação, onde é facultado o uso gratuito de
computadores com acesso à Internet para a elaboração de currículos e cartas
de apresentação, a consulta do portal da Cidade das Profissões, a pesquisa
de oportunidades de emprego e formação, assim como de informação
adicional sobre as temáticas da empregabilidade, empreendedorismo e
desenvolvimento vocacional. A pesquisa poderá ser ainda complementada
com o recurso a livros e revistas disponibilizadas no espaço de documentação,
para consulta exclusiva no local.

Objetivo Principal

Promover o acesso à informação relacionada com a temática das profissões e
a autonomia na pesquisa da mesma.

Grupo Alvo

Não se aplica

Faixa Etária

Dos 12 aos 18 anos

Nível De Ensino

3º ciclo; secundário

Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local Execução

Lotação limitada ao espaço
Gratuito
Sem inscrição
Cidade das Profissões

Entidade Promotora

Associação Porto Digital

Serviço Responsável

Cidade das Profissões

Contacto

Observações

Rua das Flores, 152-158 | 4050-263 Porto |
Tel. 223 392 360 | Email: info@cdp.portodigital.pt
Site: http://cdp.portodigital.pt/
A lotação máxima do espaço é relativa ao número de computadores
disponíveis. Os utilizadores com idade inferior a 16 anos só poderão aceder
aos computadores se acompanhados do progenitor, Encarregado de Educação
ou Professor/Formador.
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Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Perfis Profissionais e Sistema de Ensino
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
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A Cidade das Profissões disponibiliza às escolas um computador portátil
com informação multimédia sobre perfis profissionais e o sistema de ensino
português.
Promover a acessibilidade à informação.
Escolas públicas e privadas
Dos 10 aos 18 anos

Nível de Ensino

2º e 3º ciclos; secundário

Condições de Participação

Lotação limitada a grupos

Custo Participação
Participação
Local Execução

Gratuito
Com inscrição
Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Associação Porto Digital

Serviço Responsável

Cidade das Profissões

Contacto

Rua das Flores, 152-158 | 4050-263 Porto |
Tel. 223 392 360 | Email: info@cdp.portodigital.pt
Site: http://cdp.portodigital.pt/

Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Exposições itinerantes
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária

A Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP) dispõe de um conjunto de
exposições e de apresentações multimédia sobre diversos temas, que poderá
disponibilizar através de empréstimo a instituições, nomeadamente, de ensino
ou de natureza e fins culturais.
Aumentar a visibilidade da BPMP e incrementar as parcerias com as
instituições da cidade.
Público em geral
Todos

Nível de Ensino

Não se aplica

Condições de Participação

Não se aplica

Custo Participação
Participação
Local Execução

Gratuito
Sem inscrição
Estabelecimentos de ensino; instituições

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Coleções e Desenvolvimento

Contacto

Observações

Rua de D. João IV (ao Jardim de S. Lázaro) | 4049-017 Porto | Tel. 225 193
481 | Fax: 225 193 488
Email: bpmp@cm-porto.pt
Exposições produzidas pela BPMP: António Nobre, o poeta do Só; A Índia
Portuguesa: uma visão oitocentista; Tesouros da Biblioteca Pública Municipal
do Porto; 25 de Abril - 1º de maio: o virar de uma página da história; Desenhos
de História Natural: Zoologia.
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Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Escola Solidária
Breve Descrição

Esta ação consiste na abertura de algumas cantinas escolares durante os
períodos de pausas letivas, garantindo que todas as crianças do 1º ciclo
do ensino básico, possam ter acesso à refeição de almoço. Esta medida é
também alargada aos irmãos dos alunos das EB1 e jardins de infância da rede
pública, com idades compreendidas entre os 3 e 10 anos que, mesmo não
frequentando um estabelecimento de ensino da rede pública do Porto, podem
usufruir deste serviço.

Objetivo Principal

Assegurar o fornecimento, de uma forma gratuita ou a custo reduzido, de uma
refeição completa e equilibrada, durante as férias escolares.

208

Grupo Alvo
Publico Alvo
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local Execução

Escolas públicas do Porto
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Sem limite
Variável
Com inscrição
Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 -2º | 4050-210 Porto |
Tel. 222 061 750/51 | Email: dmeducacao@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Kit Escolar
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local Execução

É uma medida de apoio no âmbito da ação social escolar. O Kit escolar é
composto por um conjunto diversificado de material que é atribuída a cada
aluno que frequenta o 1º ano.
Promover a equidade entre os alunos, contribuindo para o sucesso
académico.
Escolas públicas do Porto
5/6 anos
1º ciclo (1º ano)
Não se aplica
Gratuito
Com inscrição
Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55- 2º | 4050-210 Porto |
Tel.222 061 750/51 | dmeducacao@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Plano de Visitas de Interesse lúdico e pedagógico
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Breve Descrição

Plano que assegura as visitas de caráter lúdico e pedagógico, permitindo
um contacto direto com a realidade e uma vivência prática dos conteúdos
programáticos, abordados pelas diferentes escolas do 1º ciclo e jardins de
infância da rede pública, respeitando os projetos educativos específicos.

Objetivo Principal

Promover o conhecimento mais aprofundado do território local, regional e
nacional, respeitando os projetos educativos das escolas e os conteúdos
programáticos do Ministério da Educação.

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação

Jardins de infância; escolas públicas do Porto
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Lotação limitada a grupos
Gratuito

Participação

Com inscrição

Local de Execução

Não se aplica

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 - 2º | 4050-210 Porto
Tel.222 061 750/51 | dmeducacao@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Protocolo Sea Life
Breve Descrição

Protocolo de colaboração entre o Município do Porto e o Sea Life de atribuição
de bilhetes para as crianças do 1º ciclo.

Objetivo Principal

Melhorar o conhecimento sobre o meio aquático, como a fauna e flora
marinha, alertando para a importância da proteção dos oceanos, das espécies
em perigo de extinção.

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação

Escolas públicas do Porto
Dos 6 aos 10 anos
1º ciclo
Lotação limitada ao espaço

Custo Participação

Gratuito

Local de Execução

Sea Life Porto

Entidade Promotora

Sea Life Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Observações

Sea Life Porto - 1ª Rua Particular do Castelo do Queijo
4100-370 Porto | Tel. 226 190 400 |
Email: escolas@merlinentertainments.biz
A DME assegura a distribuição dos bilhetes gratuitos pelas escolas públicas do
1º ciclo da cidade do Porto. Pontualmente poderão também ser contempladas
outras entidades desde que desempenhem atividades na área educativa com
crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 9 anos.
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Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Programa de Generalização de Refeições
Breve Descrição
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Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação

No cumprimento do Decreto-lei 399-A/84 de 18 de dezembro, a Câmara
Municipal tem competência para assegurar a gestão dos refeitórios escolares,
nomeadamente os dos estabelecimentos de ensino do 1º ciclo do ensino
básico e do pré-escolar. Acresce que o fornecimento de refeições em
refeitórios escolares visa assegurar uma alimentação equilibrada e adequada
às necessidades da população escolar, segundo as orientações emanadas da
Direção – Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular e com observância
das normas gerais de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos
os géneros alimentícios, de acordo com o disposto nos Regulamentos
(CE) números 178/2002, de 28 de janeiro, e 852/2004, de 29 de abril, do
Parlamento Europeu e do Conselho. Aos dias de hoje usufruem do serviço de
refeições 65% da população escolar da rede pública.
Assegurar uma alimentação saudável, equilibrada e adequada às
necessidades da população escolar.
Jardins de infância; escolas públicas do Porto
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Todos os estabelecimentos de ensino da rede pública com fornecimento de
refeições escolares

Custo Participação

Não se aplica

Participação

Sem inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 - 2º | 4050-210 Porto |
Tel.222 061 750/51 | dmeducacao@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Regime de Fruta e Lanche Escolar
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Medida de fornecimento diário de um complemento alimentar - lanche ou
fruta alternadamente – junto de todos os alunos que frequentam as escolas do
1º ciclo da rede pública.
Ampliar as medidas de ação social escolar, reforçando o auxílio económico
às famílias, bem como melhorar a aquisição de competências nas áreas da
educação alimentar e da saúde em contexto escolar e social.
Escolas públicas do Porto
Dos 6 aos 10 anos
1º ciclo
Lotação limitada ao espaço
Gratuito
Sem inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 - 2º | 4050-210 Porto |
Tel.222 061 750/51 | dmeducacao@cm-porto.pt

213

Vetores de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Planos de Segurança - Prevenir para Proteger
Breve Descrição

Objetivo Principal
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Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Dando cumprimento à Portaria n.º 1444/2002, do DL. nº 220/2008 e
Portaria 1532/2008, o Município elabora os planos de emergência para todos
os estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico e pré-escolar. Este projeto
tem como fundamento a prevenção e segurança contra incêndios nas escolas,
alicerçado e organizado de acordo com a estrutura organizativa do plano de
segurança do município do Porto para o edificado escolar.
Garantir a elaboração de planos de segurança contra incêndios para todos os
edifícios escolares.
Jardins de infância; escolas públicas do Porto
Dos 3 aos 10 anos
Pré-escolar; 1º ciclo
Não se aplica
Gratuito
Não se aplica

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação em parceria com Batalhão Sapadores de
Bombeiros, PSP – Escola Segura, INEM

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 - 2º | 4050-210 Porto
Tel.222 061 750/51 | dmeducacao@cm-porto.pt

Vetores de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Programa Municipal de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
Breve Descrição

Objetivo Principal

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

De acordo com a Lei Quadro, a educação pré-escolar é a primeira etapa
da educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo
complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer
estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado
da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser
autónomo, livre e solidário. A educação pré-escolar destina-se às crianças
com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino
básico e é ministrada em estabelecimentos de educação pré-escolar.
Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em
experiências de vida democrática, numa perspetiva de educação para a
cidadania, fomentando a inserção da criança em grupos sociais diversos,
no respeito pela pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva
consciência do seu papel como membro da sociedade.
Jardins de infância da rede pública do Porto
Dos 3 anos (até ao ingresso no 1º ciclo)
Pré-escolar
Idade igual ou superior a 3 anos
Componente letiva – gratuita; componente de apoio á família –
comparticipações definidas segundo o despacho conjunto n.º 300/97
Não se aplica

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 - 2º | 4050-210 Porto
Tel.222 061 750/51 | dmeducacao@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Programa das 8 às 8
Breve Descrição

Visa estabelecer diversas parcerias com instituições de base local no
domínio especifico da componente de apoio à família, conforme previsto
no despacho 14460 de 26 de maio 2008, alterado e republicado pelo
Despacho 8683/2011, indo assim de encontro às necessidades das famílias.
A componente de apoio à família passa pelo envolvimento e pela formação
de todos os adultos intervenientes na educação das crianças, no âmbito das
atividades que se realizam no estabelecimento de ensino.
O prolongamento de horário escolar é uma componente não pedagógica de
apoio à família que visa enriquecer o plano pedagógico escolar como um
complemento ocupacional de qualidade.

Objetivo Principal

Assegurar o acompanhamento dos alunos antes e depois das atividades
curriculares e de enriquecimento garantindo resposta às famílias nos
períodos de interrupção letiva. Promove respostas de apoio às escolas, às
famílias e aos alunos de cariz diversificado e de acordo com as necessidades
diagnosticas.

216

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação

Escolas públicas do Porto
Dos 6 aos 10 anos
1º ciclo
Frequência do1º ciclo
Variável
Com inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação em parceria com diferentes entidades

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 - 2º | 4050-210 Porto
Tel.222 061 750/51 | dmeducacao@cm-porto.pt

Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Descentralização e Autonomia dos Agrupamentos
Breve Descrição

Apoio financeiro aos 17 agrupamentos de Escolas (53 escolas do 1º ciclo do
ensino básico e 52 jardins de infância da rede pública), mediante celebração
de protocolo anual, para aquisição de consumíveis de informática, pequenos
arranjos, material de desgaste, apoio socioeducativo e outros imprescindíveis
da gestão diária dos estabelecimentos de ensino. Esta medida surge
numa lógica de descentralização e autonomia, com vista à melhoria do
serviço público de Educação prestado pela Autarquia, e assegurando-se a
universalidade da igualdade de oportunidades a todas as crianças da que
frequentam as escolas da rede pública na cidade Porto.

Objetivo Principal

Dar cumprimento ao estipulado na Lei 159/99 de 14 de setembro, no que se
refere aos domínios de apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos
de educação pré-escolar e das escolas do 1º ciclo do ensino básico.

Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino

Jardins de infância; escolas públicas do Porto
Não se aplica
Pré-escolar; 1º ciclo

Condições de Participação

Não se aplica

Custo Participação

Não se aplica

Participação

Sem inscrição

Local de Execução

Estabelecimentos de ensino

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Divisão Municipal de Educação

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 - 2º | 4050-210 Porto
Tel.222 061 750/51 | dmeducacao@cm-porto.pt
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Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Visitas ao Parque de Nova Sintra
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
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Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Visita guiada ao Parque de Nova Sintra onde podem ser observadas espécies
arbóreas centenárias e exemplares de fontes e chafarizes que, ao longo do
tempo, perderam o seu lugar na cidade e foram colocados nestes jardins,
transformando-o num museu ao ar livre.
Dar a conhecer a distribuição de água à população antes do abastecimento
domiciliário.
Toda a população interessada
As ações são abertas a toda a população
Não se aplica
Lotação limitada ao espaço
Gratuito
Com inscrição
Parque de Nova Sintra

Entidade Promotora

CMPEA - Empresa de Águas do Município do Porto, EEM

Serviço Responsável

CMPEA - Empresa de Águas do Município do Porto, EEM

Contacto

Rua Barão Nova Sintra, 258 | 4300-367 Porto
Tel. 225 190 800 | Email: geral@aguasdoporto.pt

Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Visitas aos subterrâneos - Arca de Água
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Participação

Durante séculos o abastecimento de água à população da cidade do Porto
foi conseguido através de diversos ribeiros, minas e poços que, graças à
constituição granítica dos terrenos e ao clima húmido, eram numerosos. As
nascentes naturais abasteciam os poços ou eram encaminhadas, através
de galerias subterrâneas ou a céu aberto, até às diversas fontes e chafarizes
públicos da cidade, onde a população se abastecia.
Nesta visita pode observar-se a Arca de Água, que foi o subterrâneo mais
importante da época, devido à excelente qualidade, pureza da água e elevado
caudal.
Dar a conhecer a distribuição de água à população antes do abastecimento
domiciliário.
Crianças, jovens, adultos e seniores
Todos
Não se aplica
Lotação limitada a grupos
Com inscrição

Custo Participação

Pago

Local de Execução

R. Barão Nova Sintra, nº 258

Entidade Promotora

CMPEA - Empresa de Águas do Município do Porto, EEM

Serviço Responsável

CMPEA - Empresa de Águas do Município do Porto, EEM

Contacto
Observações

Rua Barão Nova Sintra, 258 | 4300-367 Porto
Tel. 225 190 800 | Email: geral@aguasdoporto.pt
A visita tem que ser marcada com antecedência e é sujeita a confirmação.
O percurso tem a duração aproximada de 20 minutos, sendo o ponto de
encontro o Jardim de Arca d’Água (Praça 9 de abril). Obrigatório seguro para
o grupo. Levar calçado impermeável.
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Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Visitas ao Pavilhão da Água

Breve Descrição
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Objetivo Principal

Espaço interativo que visa sensibilizar para a importância dos recursos
hídricos e para a preservação do meio ambiente através de um conjunto de
jogos de cor, luz e som que produzem efeitos, simulam acontecimentos e
explicam fenómenos. Construído pela UNICER para a Expo 98 em Lisboa,
foi doado à Câmara Municipal do Porto e a sua gestão é da responsabilidade
das Águas do Porto. O edifício foi projetado de forma a criar a ilusão de que
está suspenso no ar. Dispõe de um laboratório experimental com o objetivo de
despertar a população mais jovem para as ciências.
Sensibilização e preservação dos recursos hídricos.

Faixa Etária

Todas

Grupo Alvo

Todos

Nível de Ensino

Todos

Condições Participação
Custo Participação
Participação
Local Execução

Lotação limitada a grupos
Pago
Com inscrição
Equipamento municipal

Entidade Promotora

CMPEA – Empresa de Águas do Município do Porto, EEM

Serviço Responsável

CMPEA – Empresa de Águas do Município do Porto, EEM

Contacto

Estrada Interior da Circunvalação, 15443 | 4100-183 Porto
Tel. 226 151 820 | Fax: 226 151 829
Email: geral@p-agua-porto.pt
Site: www.pavilhaodaagua.com

Observações

Realiza visitas guiadas com marcação previa de segunda a sexta-feira.
Custos de Participação: grupos escolares com marcação prévia: Aluno (até 10
anos incl.) - 1,60€; Aluno (mais de 10 anos) - 2,10€; Professor/Acompanhante
- 2,10€.
Público em geral: Adulto - 3,60 | Estudante - 2,60€ |
Sénior - 2,60€ | Criança - 2,10€

Vetor de Intervenção
Recursos e Benefícios
Designação
Visita aos Paços do Concelho
Breve Descrição

Objetivo Principal
Grupo Alvo
Faixa Etária
Nível de Ensino
Condições de Participação
Custo Participação
Participação
Local de Execução

Visita orientada aos Paços do Concelho, na qual se percorrem os diferentes
espaços da Edilidade, como o átrio, a Sala D. Maria II, o Salão Nobre, a
Sala de Reuniões, entre outros, dando a conhecer a história e os elementos
artísticos presentes.
Dar a conhecer um pouco da história e aspetos políticos da cidade,
contextualizados nos diferentes espaços.
Jardins de infância; escolas públicas e privadas; ATL’s/centros de estudo;
alunos do ensino superior/ alunos do Programa Erasmus
Dos 3 aos 18 anos
Todos
Lotação limitada a grupos
Gratuito
Com inscrição
Paços do Concelho

Entidade Promotora

Câmara Municipal do Porto

Serviço Responsável

Departamento Municipal de Educação e Juventude

Contacto

Rua O Comércio do Porto, 55 – 1º | 4050-250 Porto
Tel. 222 061 750 | Email: dmej@cm-porto.pt
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