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O Presidente da Câmara Municipal,

(Salvador Malheiro)

Para o ano letivo 2021/2022 continuamos empenhados em prosseguir com a aposta 
em políticas municipais de Educação a pensar nas crianças e jovens, no pessoal 
docente e não docente e nas famílias, uma tríade que acreditamos ser, o pilar 
fundamental de uma sociedade desenvolvida.
Caminhamos como um Município familiarmente responsável, que apoia as famílias, 
através de medidas municipais de Ação Social Escolar, da oferta dos manuais 
escolares, do transporte escolar, do programa alimentar, da atribuição de Bolsas de 
Estudo do Ensino Superior. Promovemos a igualdade para que todos, 
independentemente da sua condição socioeconómica, tenham os mesmos direitos 
e oportunidades no acesso a um futuro risonho.
A atipicidade de um passado recente, que todos trazemos na memória, fez-nos 
reforçar a certeza de que a Educação se constrói na Escola – fonte inesgotável de 
conhecimento e de felicidade – com responsabilidade social e ambiental.
É por essa razão que a requalificação do parque escolar sempre foi nossa prioridade. 
Demos início a obras estruturantes em Escolas do Concelho. Da recente reabilitação 
da Escola Secundária Júlio Dinis em Ovar, já concluída, à requalificação e ampliação 
da EB do Furadouro, passando pelos trabalhos de substituição das coberturas das 
escolas EB 2/3 de Maceda e da EB de São Vicente Pereira, chegando a Cortegaça e a 
S. João de Ovar, com a execução da requalificação das Escolas Básicas do Gavinho e 
de S. João.
Como linhas mestras de orientação, é clara a aposta no reforço do Programa 
Educativo Ambiental 2021/2022, com a criação de 30 conteúdos programáticos e a 
diversificação de atividades que promovam a relação educação-ambiente. Ensinar 
às nossas crianças e aos nossos adultos, a imperatividade de cuidar do ambiente é 
uma das nossas prioridades. O Ecocentro de Ovar será palco de diversas iniciativas 
que irão promover a educação para a separação dos resíduos urbanos, dos 
biorresíduos, da importância do plástico, da consciência ambiental sustentável. 
Os nossos recursos naturais, o nosso Parque Ambiental do Buçaquinho, o nosso 
Parque Urbano, as nossas praias, a nossa Ria e a nossa Floresta seguem como 
cenários lúdico-educativos.
Aqui, neste Município, somos amigos das crianças e dos jovens e, 
sobretudo, acreditamos neles. O Orçamento Participativo Escolar 2021/2022 volta 
a ser um momento de construção de uma cidadania juvenil colaborante, onde os 
jovens são chamados a intervir e a contribuir com melhorias para o seu próprio 
espaço escolar. Premiamos o empreendedorismo, a inovação, a coragem de fazer 
melhor. Em Ovar, potenciamos iniciativas que ajudam os jovens na sua orientação 
escolar e profissional. O Ovar Carrer Camp e o Ovar Vocation Camp, são exemplos 
dessa vontade.
Reavivar Ovar como um Município rico em tradições e identidade. Rico em Carnaval, 
rico em Azulejo, entoar o Cantar dos Reis pela voz das nossas crianças, são os 
nossos desígnios para 2021/2022.
A todos, sem exceção, votos de um excelente ano letivo que agora se inicia.
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AAAF | Atividades de 
Animação e Apoio à Família | Pré-escolar 
As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) são uma resposta
social que vai ao encontro das necessidades das crianças e das famílias 
do Concelho, através de um programa de atividades de caráter
lúdico-didático e de ocupação de tempos livres. 
Sendo o jardim de infância um local de aprendizagens múltiplas, onde 
brincar é essencial, as AAAF’s destinam-se a assegurar o 
prolongamento de horário das crianças da educação pré-escolar, 
antes ou depois do período diário das atividades educativas 
e durante as interrupções letivas.
As AAAF incluem, ainda, o serviço de refeição e de acompanhamento 
nas interrupções letivas do Regresso às Aulas, Natal, Páscoa e Verão.

Destinatários  | crianças da educação pré-escolar
Calendarização  | de setembro a agosto
Local  | estabelecimentos de ensino  
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Oferta dos Manuais Escolares  
Pelo sétimo ano consecutivo a Câmara Municipal mantém o programa de
oferta dos manuais escolares e livros de fichas a toda a rede escolar do 1º 
ciclo do ensino básico do Concelho de Ovar. A proposta municipal abrange
os livros de fichas de língua portuguesa, matemática e estudo do meio e
ainda de inglês, para os terceiros e quartos anos. A medida, familiarmente
responsável, promove a paridade de direitos e oportunidades das crianças
no acesso à educação, independentemente das condições socioeconómicas.

Aos alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e 
inclusão são disponibilizados manuais/livros/materiais adaptados 
às suas necessidades e especificidades. 
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AÇÃO SOCIAL
ESCOLAR

A Ação Social Escolar visa garantir a igualdade de 
oportunidades no acesso e sucesso escolar dos 
alunos. Neste âmbito, a Câmara Municipal de Ovar 
disponibiliza um conjunto de medidas de apoio ao 
nível das refeições escolares, do material escolar, 
dos transportes e do serviço de prolongamento de 
horário.  
Para situações de emergência social súbita, a 
autarquia dispõe de medidas extraordinárias de 
apoio às famílias mais vulneráveis, enquadradas 
no RASMO (Regulamento de Ação Social do 
Município de Ovar), que pretendem contribuir para 
a efetiva melhoria das condições de vida das 
famílias do Município. 

02 Transporte Escolar10
Programa Alimentar10
Bolsas do Ensino 
Superior
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02
Transporte Escolar 
No sentido de apoiar as famílias e os alunos nas deslocações para a 
Escola, a Câmara Municipal providencia transporte escolar aos alunos 
dos 6 aos 18 anos que frequentam o Ensino Básico e Secundário e que 
residam a mais de 3km do estabelecimento de ensino. Assim, 
procurando as melhores soluções no acesso ao transporte escolar, a 
autarquia estabelece uma relação de parceria e proximidade com as 
escolas, as famílias e os operadores de transporte público. 
Sempre que a oferta educativa ou formativa não seja assegurada no 
território educativo do Concelho, a Câmara Municipal disponibiliza, 
igualmente, esse apoio. 

Local de candidatura  | Plataforma SIGA Edubox
                                                          e Balcão de Atendimento CMO

Programa Alimentar

O programa alimentar para as crianças que frequentam os Jardins de 
Infância e escolas do primeiro ciclo do ensino básico do município de 
Ovar é composto por uma refeição diária e pelo lanche, ao meio da 
manhã e da tarde. 
O almoço, saudável e equilibrado, é adequado às necessidades das 
crianças, servido nos refeitórios das escolas, e com a comparticipação 
do custo das refeições, de acordo com a situação socioeconómica dos 
agregados familiares. São igualmente disponibilizadas refeições 
vegetarianas ou com restrições alimentares aos alunos cujos 
encarregados de educação assim o solicitem. 
O lanche, destinado a alunos em situação de vulnerabilidade, surge 
como complemento da refeição e pretende ir ao encontro da satisfação 
de um plano nutricional mais equilibrado.
Este serviço é estendido durante o período de interrupções letivas 
desde que integrado nos programas de atividades de apoio à família, 
AAAF para o pré-escolar e “Faz-te às Férias, para os alunos do primeiro 
e segundo ciclos do ensino básico.    
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Bolsas de Estudo Ensino Superior
A Câmara Municipal atribui bolsas de estudo a alunos do concelho de 
Ovar inscritos em estabelecimentos e cursos do Ensino Superior 
Público, Privado/Cooperativo e Ensino Politécnico (público/privado), 
devidamente homologados.
Desta forma a autarquia contribui, de forma significativa, na promoção 
da igualdade de oportunidades dos jovens no acesso ao ensino 
superior, apoiando todos aqueles que, não obstante as suas 
capacidades, são economicamente mais desfavorecidos.     

Destinatários  | alunos do ensino superior
Calendarização  | outubro
Local  | Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde 
                   da Câmara Municipal
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Os Super Saudáveis 
“Os Super Saudáveis” constitui-se como um programa de educação 
alimentar, iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Conta com o 
apoio institucional da Direção-Geral da Educação, Direção-Geral da 
Saúde e Associação Portuguesa de Nutrição. Foi vencedor do
Food & Nutrition Award 2018 na categoria de educação alimentar.
Dirigido a crianças do 1.º ciclo, desenvolve-se de forma lúdica e ativa 
através de um jogo de cartas colecionáveis por cada criança 
participante. A Escola e os professores são elementos centrais na 
implementação do projeto que, com o envolvimento dos encarregados 
de educação, concretizam a intervenção educativa "Os Super 
Saudáveis" com vista à aquisição de conhecimentos e ao 
desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis.

Destinatários  | 3º e 4º ano de escolaridade | gratuito
Calendarização  | durante o ano letivo
Local  |  Escolas do Município   

Showcooking sobre Comida Saudável 
A Câmara Municipal pretende dar continuidade aos showcookings 
sobre alimentação saudável e equilibrada. Esta é uma ação de 
promoção de um estilo de vida com qualidade, que junta miúdos e 
graúdos à volta da temática da obesidade infantil. Os showcookings 
integram atividades culinárias com pais e filhos em ações diversificadas 
e culminam com a degustação da comida confecionada pelos pais e 
mini chefs.    

Destinatários  | pais, encarregados de educação e alunos do 1º ciclo
Calendarização  | em datas a definir
Local  | escolas do ensino básico
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Na Medida Certa 
Profissionais da equipa de saúde escolar do Aces Baixo Vouga realizam
atividades que visam promover estilos de vida com bons hábitos 
alimentares e prática desportiva, por forma a contribuir para a 
prevenção da obesidade infanto-juvenil.        

Destinatários  | alunos dos segundos e quartos anos de 
                                             escolaridade | gratuito 
Calendarização  | durante o ano letivo
Local   | escolas públicas selecionadas pelo Aces Baixo Vouga

Programa de Saúde Oral – Sr. Dente 
O Sr.Dente, da responsabilidade dos profissionais do Centro de Saúde 
Ovar, caracteriza-se pela realização de atividades de promoção da 
saúde que visam melhorar conhecimentos e comportamentos sobre 
alimentação e higiene oral; diminuir a incidência da cárie dentária e  
aumentar a percentagem de crianças livres de cáries dentárias. O 
programa inclui escovagens de dentes na educação pré-escolar e 1º 
ciclo; bochecho quinzenal de flúor para alunos do 1º ciclo; triagem das 
crianças do nível do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico para emissão de 
cheques dentários.  

Destinatários  | pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico | gratuito  
Calendarização  | durante o ano letivo 
Local  | escolas públicas aderentes

+ COOLUNA

Pensado para rastrear e detetar de forma precoce necessidades 
educacionais, relativas a hábitos comportamentais e posturais
 que permitam minimizar o desenvolvimento de lesões ou 
a presença de dor, são os grandes objetivos do projeto + Cooluna.

Destinatários  | alunos dos quartos e quintos anos de 
                                            escolaridade | gratuito
Calendarização  | durante o ano letivo
Local  | escolas aderentes  
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Programa Municipal de Natação Adaptada 
Em linha com uma política educativa assente na construção de uma escola
inclusiva, o Município disponibiliza um Programa Municipal de Natação 
Adaptada. Este é direcionado a todos os alunos que frequentam os Centros 
de Apoio à Aprendizagem do concelho de Ovar, a funcionar na  
Escola E.B 2/3 Florbela Espanca, em Esmoriz, e nas escolas 
básicas da Vinha, Esmoriz; S. Donato e Ponte Nova, em Ovar.
Trata-se de um programa de inclusão social com o objetivo de estimular e 
desenvolver as componentes psicomotoras, psicossociais e físicas dos 
alunos, promovendo, simultaneamente, a sua autonomia.

Destinatários  | alunos com necessidades educativas especiais dos 
                                                                     Centros de Apoio à Aprendizagem do concelho 
                                          de Ovar | gratuito
Calendarização  | durante o ano letivo 
Local  | Piscina Municipal de Ovar e Piscina da Assoiação Humanitária 
                    dos  Bombeiros Voluntários de Esmoriz
Transporte  | assegurado     
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Programa Municipal de Natação
Num Concelho com 14 kms de costa, a Câmara Municipal de Ovar prioriza 
que, desde a mais tenra idade, as crianças sejam familiarizadas com o meio 
aquático. 
O Programa Municipal de Natação visa fomentar a aprendizagem e a prática 
desportiva, a adaptação ao meio aquático e a iniciação às técnicas de nado, 
envolvendo mais de 600 crianças, com idades entre os 3 e os 5 anos.   

Destinatários  | educação pré-escolar dos Jardins de Infância públicos | gratuito
Calendarização  | ano letivo 
Local  | Piscina Municipal de Ovar e Piscina da Assoiação Humanitária 
                   dos  Bombeiros Voluntários de Esmoriz
Transporte  | assegurado     
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Programa Educação Ambiental
O Programa de Educação Ambiental 2021/2022 regressa com 
novidades! Consciente da sua responsabilidade ambiental, este ano 
letivo, a Câmara Municipal tem como foco a temática dos resíduos, com 
30 projetos para diferentes grupos e níveis de ensino. O objetivo é que 
crianças e adultos sejam capazes de repensar comportamentos e agir 
para a mudança.
Nesse sentido, o Município reforça a diversidade de projetos escolares 
e disponibiliza conteúdos programáticos com acesso gratuito para a
comunidade educativa e população em geral, em suporte digital.    

Contactos  | Ecolinha 800 204 679 e ecolinha@cm-ovar.pt  | gratuito
Conteúdos Digitais  | Facebook Parque Ambiental do Buçaquinho
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#Fishingtheplastic – Oficina de construção de 
caixotes do lixo
No âmbito do projeto #fishingtheplastic será dinamizado um 
Workshop de construção de caixotes do lixo com plásticos 
de um só uso. 

Destinatários  | educação pré-escolar | gratuito
Calendarização  | 1º semestre
Duração  | 60’ | 9h00; 10h00; 14h00

Visita de Estudo ao Parque Ambiental do Buçaquinho
As visitas guiadas ao Parque Ambiental do Buçaquinho proporcionam ao 
visitante o contacto com a natureza. Visite as lagoas, observe a paisagem 
e a sua biodiversidade com momentos de birdwatching. Para desfrutar do 
resto do dia aproveite ainda para realizar um piquenique e relaxar nos  
espaços verdes do parque. 

Destinatários | educação pré-escolar | gratuito
Calendarização | 2º semestre
Duração  | 90’ | 09h30 > 11h00 
Local | Parque Ambiental do Buçaquinho
Transporte | assegurado para escolas do Concelho, sujeito 
                                 a disponibilidade  
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Eco - Escolas

Programa Internacional que pretende encorajar ações e reconhecer o 
trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação
para o Desenvolvimento Sustentável. Fornece fundamentalmente 
metodologia, formação, materiais pedagógicos, apoio e 
enquadramento ao trabalho desenvolvido pela escola.   

Destinatários  | todos os níveis de ensino
Calendarização  | ano letivo | inscrição até 30 de outubro 2021
Custo  | 70€ por escola – apoiado pelo Município
Local  | escolas do Concelho de Ovar

Reciclopólis

Reciclopólis é um jogo divertido sobre uma cidade. Cada jogador tem um 
pequeno camião de caixa aberta que vai recolhendo resíduos à medida 
que passa em certas casas temáticas. Ao longo do percurso vai tendo 
casas de sorte, azar e tarefa, onde tem que realizar ações relacionadas 
com a gestão dos resíduos. A pontuação final é atribuída a quem consiga 
ser o primeiro a traçar a meta e tenha a maior quantidade de resíduos 
depositados nos pequenos contentores de separação seletiva no final da 
meta, que coincide com o Ecocentro.

Roda dos resíduos

A Roda dos resíduos é um jogo que adapta a tradicional roda da sorte. 
Acionando a roda dos resíduos, é selecionada uma questão que o jogador 
tem que responder. Ao responder corretamente, vai ganhar “moedas 
ambientais”. Ganha o participante que, num período de tempo definido, 
arrecadar mais moedas ambientais.
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Ecocentro de Ovar
Local    

Gincana dos resíduos

A Gincana dos resíduos é um jogo de 
exterior, de grande formato e em 
grupo, inspirado nos jogos tradicionais. 
Composto por 3 estações, os 
participantes são convidados a 
resolver desafios relacionados com os 
resíduos urbanos, interagindo com os 
seus pares. 

Reciclopólis

Reciclopólis é um jogo divertido sobre 
uma cidade. Cada jogador tem um 
pequeno camião de caixa aberta que 
vai recolhendo resíduos à medida que 
passa em certas casas temáticas. Ao 
longo do percurso vai tendo casas de 
sorte, azar e tarefa, onde tem que 
realizar ações relacionadas com a 
gestão dos resíduos. A pontuação final 
é atribuída a quem consiga ser o 
primeiro a traçar a meta e tenha a 
maior quantidade de resíduos 
depositados nos pequenos 
contentores de separação seletiva no 
final da meta, que coincide com o 
Ecocentro.       

Destinatários  | 1º ciclo do ensino 
básico | gratuito

Calendarização  | 1º e 2º semestre
Duração  | 90’ |10h00-11h30   

Roda dos resíduos

A Roda dos resíduos é um jogo que 
adapta a tradicional roda da sorte. 
Acionando a roda dos resíduos, é 
selecionada uma questão que o 
jogador tem que responder. Ao 
responder corretamente, vai ganhar 
“moedas ambientais”. Ganha o 
participante que, num período de 
tempo definido, arrecadar mais 
moedas ambientais.   

04
Partida

Chegada

Reciclopólis

Reciclopólis é um jogo divertido sobre uma cidade. Cada jogador tem um 
pequeno camião de caixa aberta que vai recolhendo resíduos à medida 
que passa em certas casas temáticas. Ao longo do percurso vai tendo 
casas de sorte, azar e tarefa, onde tem que realizar ações relacionadas 
com a gestão dos resíduos. A pontuação final é atribuída a quem consiga 
ser o primeiro a traçar a meta e tenha a maior quantidade de resíduos 
depositados nos pequenos contentores de separação seletiva no final da 
meta, que coincide com o Ecocentro.

Roda dos resíduos

A Roda dos resíduos é um jogo que adapta a tradicional roda da sorte. 
Acionando a roda dos resíduos, é selecionada uma questão que o jogador 
tem que responder. Ao responder corretamente, vai ganhar “moedas 
ambientais”. Ganha o participante que, num período de tempo definido, 
arrecadar mais moedas ambientais.
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Gincana dos resíduos

A Gincana dos resíduos é um jogo de exterior, de grande formato e em 
grupo, inspirado nos jogos tradicionais. Composto por 3 estações, os 
participantes são convidados a resolver desafios relacionados com os 
resíduos urbanos, interagindo com os seus pares.

Destinatários | 1º ciclo do ensino básico | gratuito
Calendarização | todos os períodos
Duração | 90’ |10h00-11h30
Local | Ecocentro de Ovar – Os 3 jogos têm os mesmos destinatários,     
                 calendarização e duração e são no Ecocentro – fazer algo tipo jogo  
                 didático

                   

Iniciação na agricultura biológica
Este projeto pretende promover a sensibilidade ambiental e o interesse 
pela agricultura biológica através da participação em trabalhos 
diferenciados que têm o objetivo de dar a conhecer às crianças um 
modo de produção tradicional, que recorre, naturalmente, a práticas 
sustentáveis e de impacto positivo no ecossistema agrícola. 

Destinatários  | 1º ciclo do ensino básico | gratuito
Calendarização  |  1º e 2º semestre
Duração  |  90’ | 9h30-11h00
Local  | Ecocentro de Ovar
Transporte  | assegurado para as escolas do concelho, 
                                        sujeito a disponibilidade
 

Salva a Tua Praia

O projeto “Salva a Tua Praia” pretende educar as crianças para a adoção 
de comportamentos que contribuam para a redução do impacto 
humano na zona dunar e na praia, tornando-os cidadãos ativos na sua 
preservação.  

Destinatários  | 1º ciclo do ensino básico | gratuito
Calendarização  |  2º semestre
Duração  |  90’| 9h30-11h00
Local  | praias do concelho de Ovar
Transporte  | assegurado, sujeito a disponibilidade 
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Cientistas em Ação
Este ano, o Buçaquinho, continua a ir às escolas pois os cientistas não 
podem parar! O projeto pretende trabalhar os resíduos e ensinar a 
importância da entrega dos resíduos no local certo, ecocentro de Ovar, 
e ainda, orientar para a separação dos biorresíduos, que constituem, 
em média, 37% do nosso “lixo comum”.    

Destinatários  | 1º ciclo do ensino básico | gratuito
Calendarização  |  1º e 2º semestre
Duração  |  60’ |9h00; 10h00; 11h00; 14h00
Local  | na sala de aula

Programa “Embaixadoras da Sustentabilidade 
da Escola”

O programa “Embaixadoras da sustentabilidade da Escola”, do projeto 
#fishingtheplastic, prevê a realização de uma ação de capacitação de 
boas práticas de prevenção e redução do consumo de plástico e a 
realização de um Bootcamp para o grupo de raparigas candidatadas e 
selecionadas. Terão a responsabilidade de monitorizar e acompanhar 
as iniciativas e projetos no seu meio escolar.   

Destinatários  | alunas do 3º ciclo | gratuito
Calendarização  |  1º semestre
Duração  |  Ação de capacitação: 90’  Bootcamp: 2 dias (fim-de-semana)  
Transporte  | assegurado, sujeito a agendamento

Visita de Estudo ao Ecocentro de Ovar
Venha conhecer o inovador Ecocentro Municipal de Ovar e participe em 
atividades de educação ambiental no setor dos resíduos, onde será 
trabalhada a consciencialização dos cidadãos para os desafios do 
desenvolvimento sustentável, nomeadamente, ao nível da gestão de 
resíduos e na adoção de comportamentos com vista à sua prevenção, 
redução e reutilização.     

Destinatários  | 2º e 3º ciclo  | gratuito
Calendarização  |  todo o ano
Duração  |  90’ | 10h00-11h30 ou 14h00-15h30
Local  | Ecocentro de Ovar
Transporte  | assegurado para as escolas do concelho,  sujeito a 
                                       disponibilidade
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Visita guiada Birdwatching à Barrinha de Esmoriz
Se ainda não conhece, esta é a oportunidade para fazer uma visita à 
Barrinha de Esmoriz, a zona húmida mais importante do norte litoral 
português, com visitas guiadas de birdwatching à lagoa será possível 
observar a sua biodiversidade. O passeio faz-se pelos 8kms de 
passadiços ao seu dispor.    

Destinatários  | secundário e grupos | 2,50€ por aluno 
                                      (consultar tarifário RAMO)  
Calendarização  | todo o ano
Duração  | 4h |08h30 - 12h30
Local   | circuitos dos passadiços da Barrinha de 
                        Esmoriz/Lagoa de Paramos
Transporte   | assegurado para as escolas de Ovar, 
                                 sujeito a disponibilidade
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Dia Mundial do Ambiente
A 5 de junho celebra-se o Dia Mundial 
do Ambiente. Em 2022, o convite é 
dirigido a toda a comunidade, estando 
programado um dia aberto onde todos 
podem participar. A data vai ser 
assinalada com atividades educativas 
como jogos e oficinas de ciência 
ambiental. 

Destinatários  | comunidade em geral
Duração  | 4h | 10h00-16h00   Oficina Precious Plastic

Com recurso às máquinas do projeto 
global Precious Plastic, os 
participantes criam os seus próprios 
objetos a partir de plásticos reciclados, 
dando valor aos resíduos 
e conhecendo a importância da 
economia circular.   

Destinatários  | alunos, professores 
                                       e comunidade em 
                                         geral | gratuito
Calendarização  | 1 sábado 
                                                            por mês (manhã) 
Duração  | 4h

Parque Ambiental 
Buçaquinho 

Local    04 04

 

Dia Mundial do Ambiente
A 5 de junho celebra-se o Dia Mundial 
do Ambiente. Em 2022, o convite é 
dirigido a toda a comunidade, estando 
programado um dia aberto onde todos 
podem participar. A data vai ser 
assinalada com atividades educativas 
como jogos e oficinas de ciência 
ambiental. 

Destinatários  | Comunidade em geral
Duração | 4h | 10h00-16h00   

Oficina Precious Plastic
Com recurso às máquinas do projeto 
global Precious Plastic, os partici-
pantes criam os seus próprios objetos 
a partir de plásticos reciclados, dando 
valor aos resíduos e conhecendo a 
importância da economia circular.   

Destinatários  | alunos, professores e 
comunidade em geral | gratuito
Calendarização | 1 sábado por mês 
(manhã) 
Duração | 4h

Buçaquinho em Férias
Nas férias escolares, o Parque 
Ambiental tem disponível um progra-
ma de ocupação de tempos livres - 
oficinas, visitas, filmes em 2D – fique a 
saber como funciona uma ETA e uma 
ETAR.  Uma diversão educativa, sempre 
a pensar no ambiente!
  
Destinatários  | infanto-juvenil - dos 6 
aos 12 anos
Calendarização | férias de verão
Duração | 3h | 9h30-12h30 e 
14h00-17h00
Custo | consultar (tarifário RAMO) 

Parque Ambiental 
Buçaquinho 

Local    
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04 04
Limpeza das Praias
As limpezas de praia estão disponíveis para participação pela 
comunidade escolar, sejam inseridas no projeto internacional 
COASTWATCH para a monitorização da orla costeira, registando as 
pressões ao nível da biodiversidade, contaminações e pressões 
antrópicas, num percurso de 500 metros ou, ainda, através do 
programa de monitorização de lixo marinho em praias, através da 
identificação dos resíduos mais abundantes, suas origens e fontes. 
Venha contribuir! 

Destinatários  | todos os níveis de ensino; grupos e associações  | gratuito
Calendarização  | jan, abril, jun, set  
Duração  | 3h
Local   |  praias do Concelho do Ovar
Transporte   | assegurado, sujeito a disponibilidade

 

Sem Limites
Um projeto dedicado a crianças e adultos com necessidades educativas 
especiais, onde as atividades ambientais em 2021/2022 versarão 
sobre a temática dos resíduos urbanos e do papel do novo Ecocentro de 
Ovar. As atividades são adequadas às características dos grupos, tendo 
por objetivo despertar atitudes relacionadas, desenvolver a autonomia 
e a capacidade de concretização.     

Destinatários  | grupos com necessidades educativas especiais  | gratuito
Calendarização  |  1º semestre
Duração  | 90’ | 9h30-11h00
Local   | nas Instituições aderentes
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04
Sempre a Aprender
Porque nunca é tarde para aprender, pretende-se proporcionar aos 
grupos seniores a aquisição de novas experiências e competências 
ambientais, através de atividades  que revelam a importância da 
separação dos resíduos urbanos e ainda dar a conhecer o papel do 
Ecocentro de Ovar.  

Destinatários | grupos seniores  | gratuito
Calendarização |  setembro a dezembro de 2021
Duração | 90’ | 9h30-11h00
Local  | nas Instituições aderentes

Ovar é Mar

Visite o laboratório de praia do projeto “Ovar é Mar” e conheça a  
biodiversidade marinha e costeira. Orientado por biólogos, o evento 
está estruturado para todas as idades, proporcionando momentos de 
experimentação e atividades no areal. 

Destinatários  | população em geral  | gratuito
Calendarização  |  julho e agosto 2022 
Duração  | 60’ | 10h00-12h00 
Local   |  praias do Concelho do Ovar
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Escola da Floresta – Tribo Terra
A Escola da Floresta - Tribo Terra é um projeto que visa a conexão das
crianças com a natureza, permitindo a vivência de experiências de
descoberta e aprendizagem na floresta que estimulam o seu sentido 
de pertença, resiliência, autonomia e criatividade, ao mesmo tempo 
que promove hábitos saudáveis para a saúde física e mental.

Destinatários  | educação pré-escolar dos jardins de infância 
                                          públicos | gratuito
Calendarização  | ano letivo
Local  | espaço florestal de S. Miguel 
Transporte  | assegurado 

04
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AÇÃO PARA A 
CONSERVAÇÃO

Conteúdos digitais abertos para professores, 
alunos e comunidade em geral

1

Põe em prática os 15 vídeos tutoriais 
de construção de ação para a 
conservação. Consulta-os e, sozinho 
ou em grupo, inicia a tua mudança 
ajudando a conservar a natureza. 
Desde construir um hotel de insetos 
passo a passo, um ninho, um abrigo 
de morcegos, um alimentador de 
borboletas, entre outros, este é o teu 
momento da mudança!    

SPOT AMBIENTE
2

Inspira-te nos vídeos 
“SPOT AMBIENTE” e parte à procura 
dos spots de boas práticas 
ambientais no município de Ovar. 
Passadiços, ecopontos, parques 
caninos, observatórios de 
Biodiversidade…por um território 
sustentável!   

VIVER A PRAIA
3

Nos vídeos “VIVER A PRAIA” poderás 
compreender quais os 
comportamentos a adotar durante a 
época balnear, para um usufruto em 
segurança das praias de Ovar. 
Explora os cuidados a ter com o mar, 
com a saúde da pele, ou mesmo com 
os valores naturais costeiros. Sê um 
cidadão eco consciente também nos 
momentos de lazer!    

04

GUIA DE BOLSO DA 
BIODIVERSIDADE 

4

Explora os guias temáticos sobre a 
biodiversidade e descobre mais 
sobre as espécies de fauna e flora 
dos habitats existentes no concelho:  
praias e dunas, rios e ribeiras, laguna 
costeira, floresta, parques e jardins.   
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04

CADERNOS DE 
ATIVIDADES OUTDOOR

6

Através dos cadernos temáticos com 
atividades sobre a Biodiversidade e o 
Ambiente locais, pode desenvolver 
atividades enquanto visita os 
espaços naturais do concelho. Os 
cadernos contemplam 20 atividades, 
que fazem um convite à observação, 
ao jogo, ao registo e à descoberta 
pelos habitats das praias e dunas, 
rios e ribeiras, laguna costeira, 
floresta, parques e jardins.    

GUIA PRÁTICO 
DE AMBIENTE

7

Descarrega o Guia prático de 
ambiente e consulta as 50 dicas 
práticas de como ajudar a prevenir e 
eliminar problemas ambientais, 
encontrando soluções para melhoria 
do ambiente no local onde resides. 
Sê um cidadão do mundo! 
Pensa global e age localmente em 
10 temáticas diferentes: Plantas 
Invasoras, Lixo Urbano, Animais 
Errantes, Qualidade do Ar e Ruído, 
Consumo Doméstico de Água, 
Resíduos Orgânicos e Resíduos 
Verdes,  dejetos Caninos, Consumo 
Doméstico Energético, Jardins de 
Polinizadores e Horta em Casa.     

BIODIVERSIDADE OVAR - 
PLATAFORMA DIGITAL DE 
INVENTÁRIOS PELO CIDADÃO

5

Parte à exploração da biodiversidade 
do território de Ovar e contribui, com 
as observações fotográficas, para o 
mapeamento da fauna e da flora 
locais. Através da plataforma 
Biodiversidade Ovar, podes consultar 
os registos dos cidadãos e acompan-
har a dinâmica da biodiversidade ao 
longo do ano. Sê um cidadão 
cientista e participa!    

1-AÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO

Põe em prática os 15 vídeos tutoriais de construção de ação para a 
conservação. Consulta-os e, sozinho ou em grupo, inicia a tua mudança 
ajudando a conservar a natureza. Desde construir um hotel de insetos 
passo a passo, um ninho, um abrigo de morcegos, um alimentador de 
borboletas, entre outros, este é o teu momento da mudança!

2-SPOT AMBIENTE 

Inspira-te nos vídeos “SPOT AMBIENTE” e parte à procura dos spots de 
boas práticas ambientais no município de Ovar. passadiços, ecopontos, 
parques caninos, observatórios de Biodiversidade…por um território 
sustentável!

3-VIVER A PRAIA

Nos vídeos “VIVER A PRAIA” poderás compreender quais os 
comportamentos a adotar durante a época balnear, para um usufruto em 
segurança das praias de Ovar. Explora os cuidados a ter com o mar, com a 
saúde da pele, ou mesmo com os valores naturais costeiros. Sê um 
cidadão eco consciente também nos momentos de lazer!

4-GUIA DE BOLSO DA BIODIVERSIDADE 

Explora os guias temáticos sobre a biodiversidade e descobre mais sobre 
as espécies de fauna e flora dos habitats existentes no concelho:  praias e 
dunas, rios e ribeiras, laguna costeira, floresta, parques e jardins. 
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Encontro Literário – Gigantes Invisíveis  
O Parque Ambiental do Buçaquinho soma em 2022, a 7ª edição do  
encontro literário “Gigantes Invisíveis”. Livros, leituras, oficinas, 
conversas informais ou com autores, artes plásticas ou performativas 
de âmbito contemporâneo, criam a relação harmoniosa com a 
natureza. Tendo por objetivo desconstruir a leitura na mente dos mais 
novos, através do imaginário e de fábulas infantis, é possível encontrar 
os “gigantes invisíveis” que habitam no parque.   

Destinatários  | alunos do quarto ano do ensino básico 
                                          escolas públicas | gratuito
Calendarização  | abril
Local   |  Parque Ambiental do Buçaquinho
Transporte   | assegurado

05
1-AÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO

Põe em prática os 15 vídeos tutoriais de construção de ação para a 
conservação. Consulta-os e, sozinho ou em grupo, inicia a tua mudança 
ajudando a conservar a natureza. Desde construir um hotel de insetos 
passo a passo, um ninho, um abrigo de morcegos, um alimentador de 
borboletas, entre outros, este é o teu momento da mudança!

2-SPOT AMBIENTE 

Inspira-te nos vídeos “SPOT AMBIENTE” e parte à procura dos spots de 
boas práticas ambientais no município de Ovar. passadiços, ecopontos, 
parques caninos, observatórios de Biodiversidade…por um território 

3-VIVER A PRAIA

Nos vídeos “VIVER A PRAIA” poderás compreender quais os 
comportamentos a adotar durante a época balnear, para um usufruto em 
segurança das praias de Ovar. Explora os cuidados a ter com o mar, com a 
saúde da pele, ou mesmo com os valores naturais costeiros. Sê um 
cidadão eco consciente também nos momentos de lazer!

4-GUIA DE BOLSO DA BIODIVERSIDADE 

Explora os guias temáticos sobre a biodiversidade e descobre mais sobre 
as espécies de fauna e flora dos habitats existentes no concelho:  praias e 
dunas, rios e ribeiras, laguna costeira, floresta, parques e jardins. 

32



5-BIODIVERSIDADE OVAR - PLATAFORMA DIGITAL DE INVENTÁRIOS 
PELO CIDADÃO 

Parte à exploração da biodiversidade do território de Ovar e contribui, com 
as observações fotográficas, para o mapeamento da fauna e da flora 
locais. Através da plataforma Biodiversidade Ovar, podes consultar os 
registos dos cidadãos e acompanhar a dinâmica da biodiversidade ao 
longo do ano. Sê um cidadão cientista e participa!

6-CADERNOS DE ATIVIDADES OUTDOOR

Através dos cadernos temáticos com atividades sobre a Biodiversidade e 
o Ambiente locais, pode desenvolver atividades enquanto visita os 
espaços naturais do concelho. Os cadernos contemplam 20 atividades, 
que fazem um convite à observação, ao jogo, ao registo e à descoberta 
pelos habitats das praias e dunas, rios e ribeiras, laguna costeira, floresta, 
parques e jardins.

7-GUIA PRÁTICO DE AMBIENTE

Descarrega o Guia prático de ambiente e consulta as 50 dicas práticas de 
como ajudar a prevenir e eliminar problemas ambientais, encontrando 
soluções para melhoria do ambiente no local onde resides. Sê um cidadão 
do nundo! Pensa global e age localmente em 10 temáticas diferentes: 
Plantas Invasoras, Lixo Urbano, Animais Errantes, Qualidade do Ar e Ruído, 
Consumo Doméstico de Água, Resíduos Orgânicos e Resíduos Verdes, 
dejetos Caninos, Consumo Doméstico Energético, Jardins de Polinizadores 
e Horta em Casa.

05
14ª Edição do Mais e Melhores Leitores
Na senda da valorização dos hábitos de leitura na população 
infanto-juvenil, o concurso “Mais e Melhores Leitores”, dinamizado 
pela Rede de Bibliotecas de Ovar, com especial empenho dos 
professores bibliotecários, pretende incentivar e premiar o prazer de ler, 
de forma autónoma e lúdica, desde a mais tenra idade. O concurso 
desenvolve-se em duas fases: a primeira de seleção, nas escolas; a 
segunda, no segundo período letivo, com provas finais e entrega de 
prémios, na Biblioteca Municipal.       

Destinatários  | alunos do 1º, 2º, 3º ciclos e secundário  
Calendarização  | 1º e 2º semestre 
Local   | Escolas e Biblioteca Municipal de Ovar

13ª Edição dos Ateliers na Biblioteca

Pela mão de formadores credenciados, são proporcionadas às crianças 
atividades multidisciplinares - leitura expressiva, escrita criativa e 
expressão plástica, entre outras - tendo como objetivo o contacto com 
os livros, com os autores e com as histórias que alimentam o 
imaginário infantil e libertam a criatividade da mente. 

Destinatários  | crianças dos 6 aos 10 anos | gratuito | sujeito a inscrição
Calendarização  | férias Páscoa, Verão e Natal 
Local   | Biblioteca Municipal de Ovar   
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5-BIODIVERSIDADE OVAR - PLATAFORMA DIGITAL DE INVENTÁRIOS 

Parte à exploração da biodiversidade do território de Ovar e contribui, com 
as observações fotográficas, para o mapeamento da fauna e da flora 
locais. Através da plataforma Biodiversidade Ovar, podes consultar os 
registos dos cidadãos e acompanhar a dinâmica da biodiversidade ao 

Através dos cadernos temáticos com atividades sobre a Biodiversidade e 
o Ambiente locais, pode desenvolver atividades enquanto visita os 
espaços naturais do concelho. Os cadernos contemplam 20 atividades, 
que fazem um convite à observação, ao jogo, ao registo e à descoberta 
pelos habitats das praias e dunas, rios e ribeiras, laguna costeira, floresta, 

Descarrega o Guia prático de ambiente e consulta as 50 dicas práticas de 
como ajudar a prevenir e eliminar problemas ambientais, encontrando 
soluções para melhoria do ambiente no local onde resides. Sê um cidadão 
do nundo! Pensa global e age localmente em 10 temáticas diferentes: 
Plantas Invasoras, Lixo Urbano, Animais Errantes, Qualidade do Ar e Ruído, 
Consumo Doméstico de Água, Resíduos Orgânicos e Resíduos Verdes, 
dejetos Caninos, Consumo Doméstico Energético, Jardins de Polinizadores 

06
Ovar Career Camp

O Ovar Career Camp é um programa de formação de duas semanas 
que visa auxiliar os jovens alunos a conhecerem o funcionamento do 
mercado de trabalho, experimentarem várias profissões e 
desenvolverem softskills para poderem escolher o seu futuro 
profissional. Na primeira semana decorrem as atividades de formação; 
na segunda é promovido o contacto com profissionais de várias 
empresas e organizações.  

Destinatários  | ensino secundário das Escolas do Município 
                                      ou jovens residentes no Município a estudar 
                                       noutras Escolas | gratuito
Calendarização  | julho/agosto
Local   | Escola de Artes e Ofícios
Refeição   | almoços e lanches incluídos

Ovar Vocation Camp
O Ovar Vocation Camp é um programa de orientação vocacional 
direcionado aos jovens alunos do 9.º ano, com o intuito de os auxiliar na 
escolha da área a seguir no Ensino Secundário.  Através de dinâmicas 
de educação informal os jovens participantes desenvolvem 
ferramentas de autoconhecimento e autodescoberta sobre a sua 
personalidade e sobre a vida que gostavam de viver no futuro, sendo 
assim elementos ativos e conscientes da sua própria aprendizagem.   

Destinatários  | alunos do 9.º ano que estudem ou residam 
                                            no Município | gratuito 
Calendarização  | maio/junho
Local   | Escola de Artes e Ofícios   
Transporte   |  assegurado - desde a Escola até ao local da 
                                    atividade (ida e volta)
Refeição   |  lanches incluídos 

35



 
 

06

Ovar Youth Robotics

O Ovar Youth Robotics é uma formação dinâmica e interativa na qual os 
jovens participantes têm o seu primeiro contacto com o mundo da 
robótica e da programação, de forma prática e imersiva. Não sendo 
necessário qualquer conhecimento prévio de robótica, é possível 
aprender a construir o seu próprio robot, que, no final, levam para casa 
gratuitamente. Desenvolver softskills de autonomia, trabalho em 
equipa, pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas e 
tomada de decisão, fundamentais para o sucesso pessoal e profission-
al, são alguns dos objetivos da formação.      

Destinatários  | a partir dos 12 anos
Calendarização  | a definir
Local   | sessões descentralizadas em espaços do Município
Refeição  | almoços e lanches incluídos
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06
Orçamento Participativo Escolar 2021/2022- OPE
O OPE tem por objetivo a promoção de uma educação para a cidadania 
colaborante e para os valores democráticos, assim como o fomento das 
competências de oralidade e comunicação dos alunos. No OPE, os 
alunos, entre os 6 e os 18 anos, são chamados a intervir e a apresentar 
propostas de melhoria do seu espaço escolar, sendo estas submetidas 
à votação da comunidade escolar e, as mais votadas, concretizadas 
pelo Executivo Municipal. 
Por Agrupamento, existirá um Orçamento Participativo Escolar para o 
Ensino Secundário e outro para os 1.º, 2.º e 3.º ciclos, de forma a 
possibilitar  uma maior participação dos alunos dos vários graus de 
ensino.    

Destinatários  | 1º ciclo ao Ensino Secundário, matriculados nas Escolas                      
                                     do Município de Ovar até ao final do período de votação                
                                   
Calendarização  | a definir
Local   | Agrupamentos de Escolas do Município de Ovar + Online

de propostas 
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07
EPIS |  Empresários para a Inclusão Social 
O projeto EPIS visa combater o insucesso e o abandono escolar através 
da prevenção de fatores de risco e da promoção de fatores de proteção 
(no aluno) bem como da indução de fatores externos de sucesso 
(escola e família). Com este projeto o município de Ovar pretende 
melhorar a aprendizagem e o sucesso escolar; a vinculação dos alunos 
à escola e assegurar que um número cada vez maior de jovens 
mantém os estudos até ao 12º ano, com uma aprendizagem produtiva, 
e melhor preparados para se integrarem na vida ativa.       

Destinatários  |  alunos do 2º ciclo   
Calendarização  | durante o ano letivo 

PES – Projeto Psicoeducacional e Social em Comunidade
O PES é um projeto desenvolvido no terreno por uma equipa 
multidisciplinar, disponibilizado pela autarquia desde 2016. Com 
impacto social positivo, pretende reforçar a capacidade de resposta 
da Rede Social na prevenção e intervenção em problemáticas 
identificadas no diagnóstico social concelhio ou sinalizadas pelos 
diferentes parceiros – escolas, IPSS, associações e outras 
organizações. Assente em diferentes eixos de atuação, numa lógica 
de descentralização e proximidade, dinamiza programas de 
prevenção em contexto escolar, assim como encontros de debate e 
de informação, como espaços de saber, formando uma resposta ativa 
na disponibilização de um serviço de psicologia gratuito.     
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07
Cidade Amiga Das Crianças
A Câmara Municipal de Ovar faz parte da rede de Cidades Amigas das 
Crianças, iniciativa internacional liderada pela UNICEF, num claro 
compromisso com a adoção de uma política coordenada para a 
infância e juventude, com vista à promoção do bem-estar e direitos 
de todos os cidadãos, em particular das crianças.
Neste sentido, elaborou-se o Plano de Ação Local (PAL), documento 
congregador de programas, medidas e projetos direcionados às 
crianças e jovens, que define as prioridades e objetivos estratégicos 
do Município de Ovar nesta área, organizados em torno de Eixos 
Temáticos.
Assim, pretende-se garantir o direito da criança à participação na vida 
em sociedade nos diferentes contextos e domínios como o meio 
ambiente, a acessibilidade e mobilidade, a educação e família, a saúde 
e desporto, a cultura e lazer.

Programa Educ@RA
O Projeto de Prevenção do Abandono Escolar Precoce e Promoção 
do Sucesso Escolar - Plano Integrado e Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar (PIICIE) é uma medida que implementa ações que 
incentivem a melhoria dos indicadores relativos ao insucesso escolar 
e abandono escolar precoce, dando enfoque à relação entre três 
intervenientes: família, escola e comunidade.  Para a sua 
concretização foi concebido o Programa Educ@RA, assente em 3 
eixos: Promoção da Literacia Científica e Tecnológica, 
Empreendedorismo e Emprego do Futuro e Apoio Socioeducativo. 
O Educ@RA assume-se como um programa de intervenção escolar, 
constituído por oito atividades, que incide sobre diversas áreas da 
educação como a ciência, tecnologia, robótica e programação, ação 
social, psicologia e terapia da fala.
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Faz-te às Férias 
O programa “Faz-te às Férias” destina-se aos alunos do primeiro e 
segundo ciclos do ensino básico que frequentam as escolas públicas 
do concelho. O programa visa disponibilizar às famílias um serviço de 
atendimento e ocupação de tempos livres dos seus educandos, em 
períodos de férias escolares, ajustado às suas necessidades de 
compatibilização dos horários laborais com as dinâmicas da vida 
familiar. O Faz-te às Férias assenta num conjunto de iniciativas e 
atividades lúdico-pedagógicas, culturais, desportivas, científicas e 
artísticas, entre outras, que permitam desenvolver o espírito de 
iniciativa, a capacidade crítica e os sentidos de solidariedade, 
responsabilidade e organização.        

Destinatários  | 1º e 2º ciclos do ensino básico  
Calendarização  | interrupção letiva do Natal, Páscoa, Férias de Verão
                                        e Regresso às Aulas 
Local  | escolas do 1º ciclo do concelho
Transporte  | assegurado para as atividades no exterior

Academias de Verão
Os alunos do concelho têm a oportunidade de vivenciar as férias de 
verão em contexto universitário nos programas das universidades de 
Aveiro, Porto e Coimbra.  
Os programas da Academia de Verão incluem projetos em quase todas 
as áreas do conhecimento, das engenharias às ciências, das letras à 
psicologia, da medicina às ciências da nutrição e da alimentação, sem 
esquecer o desporto, as belas artes, o direito, a economia.         

Destinatários |  alunos do 3º ciclo e ensino secundário  
Calendarização |  férias de Verão 
Local  | Universidades de Aveiro, Porto e Coimbra
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42



08
Buçaquinho em Férias

Nas férias escolares, o Parque Ambiental tem disponível um programa de 
ocupação de tempos livres - oficinas, visitas, filmes em 2D – fique a saber 
como funciona uma ETA e uma ETAR.  Uma diversão educativa, sempre a 
pensar no ambiente!
  
Destinatários  | infanto-juvenil - dos 6 aos 12 anos
Calendarização  | férias de verão
Duração  | 3h | 9h30-12h30 e 14h00-17h00
Custo  | consultar (tarifário RAMO) 
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À Descoberta de Ovar 
Visitas guiadas na cidade sede do município, promovendo a nossa 
história local e dando a conhecer a origem de Ovar, a concessão dos 
forais, a história de alguns edifícios públicos e de figuras de referência 
na história local; assim como o património cultural, costumes e 
tradições, que identifica as gentes e o território do concelho de Ovar.        

Cidade de Ovar/ Edifícios e figuras que contam história
Capela de Santo António; Capela da Verónica; Paços do Concelho; 
Tribunal Judicial; Capela do Passo do Horto; Chafariz do Neptuno; 
Passo das Filhas de Jerusalém; Casa da Família Chaves; Torreão da 
Praça; Casa de S. Tomé; Museu de Ovar; Ouriversaria Carvalho.

Zona Sul/ Lugares de história  Válega
Centro histórico de Pereira, Válega; Cais do Puxadouro; Senhora de 
Entráguas. 

Zona Norte/ Momentos com história | Esmoriz 
Igreja Matriz de Esmoriz; Monumento ao Tanoeiro; Monumento à Arte 
Xávega; Palheiros da Praia. 

Destinatários  |  3º e 4º ano do ensino básico    
Calendarização  |  durante ano letivo
Local   | Praça da República (início da “descoberta”)
Transporte   |  assegurado

09 09
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Carnaval 
O Carnaval de Ovar é a grande festa da cidade e do Município, sendo 
o desfile do Carnaval das Crianças um dos pontos altos desta 
festividade. Em 2022, a Câmara Municipal de Ovar voltará a viver o 
Carnaval com miúdos e graúdos e as atividades serão oportunamente 
divulgadas.  
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Cantar dos Reis 

Após a inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e 
Imaterial, a tradição pretende voltar a sair à rua em 2022, com os 
alunos a entoar melodias únicas que perpetuam esta iniciativa muito 
própria de Ovar. Com letras e músicas inéditas, o repertório é composto 
por três partes: “Saudação” aos presentes e louvor pela noite santa dos 
reis; “Mensagem” em que se celebra o nascimento de Jesus e os seus 
ensinamentos; e “Agradecimento” pela hospitalidade e ofertas.   

Destinatários |  pré-escolar e 1º ciclo       
Calendarização  |  janeiro  
Local   | Cidade de Ovar 

47



Para o ano letivo 2021/2022 continuamos empenhados em prosseguir com a aposta 
em políticas municipais de Educação a pensar nas crianças e jovens, no pessoal 
docente e não docente e nas famílias, uma tríade que acreditamos ser, o pilar 
fundamental de uma sociedade desenvolvida.
Caminhamos como um Município familiarmente responsável, que apoia as famílias, 
através de medidas municipais de Ação Social Escolar, da oferta dos manuais 
escolares, do transporte escolar, do programa alimentar, da atribuição de Bolsas de 
Estudo do Ensino Superior. Promovemos a igualdade para que todos, 
independentemente da sua condição socioeconómica, tenham os mesmos direitos 
e oportunidades no acesso a um futuro risonho.
A atipicidade de um passado recente, que todos trazemos na memória, fez-nos 
reforçar a certeza de que a Educação se constrói na Escola – fonte inesgotável de 
conhecimento e de felicidade – com responsabilidade social e ambiental.
É por essa razão que a requalificação do parque escolar sempre foi nossa prioridade. 
Demos início a obras estruturantes em Escolas do Concelho. Da recente reabilitação 
da Escola Secundária Júlio Dinis em Ovar, já concluída, à requalificação e ampliação 
da EB do Furadouro, passando pelos trabalhos de substituição das coberturas das 
escolas EB 2/3 de Maceda e da EB de São Vicente Pereira, chegando a Cortegaça e a 
S. João de Ovar, com a execução da requalificação das Escolas Básicas do Gavinho e 
de S. João.
Como linhas mestras de orientação, é clara a aposta no reforço do Programa 
Educativo Ambiental 2021/2022, com a criação de 30 conteúdos programáticos e a 
diversificação de atividades que promovam a relação educação-ambiente. Ensinar 
às nossas crianças e aos nossos adultos, a imperatividade de cuidar do ambiente é 
uma das nossas prioridades. O Ecocentro de Ovar será palco de diversas iniciativas 
que irão promover a educação para a separação dos resíduos urbanos, dos 
biorresíduos, da importância do plástico, da consciência ambiental sustentável. 
Os nossos recursos naturais, o nosso Parque Ambiental do Buçaquinho, o nosso 
Parque Urbano, as nossas praias, a nossa Ria e a nossa Floresta seguem como 
cenários lúdico-educativos.
Aqui, neste Município, somos amigos das crianças e dos jovens e, 
sobretudo, acreditamos neles. O Orçamento Participativo Escolar 2021/2022 volta 
a ser um momento de construção de uma cidadania juvenil colaborante, onde os 
jovens são chamados a intervir e a contribuir com melhorias para o seu próprio 
espaço escolar. Premiamos o empreendedorismo, a inovação, a coragem de fazer 
melhor. Em Ovar, potenciamos iniciativas que ajudam os jovens na sua orientação 
escolar e profissional. O Ovar Carrer Camp e o Ovar Vocation Camp, são exemplos 
dessa vontade.
Reavivar Ovar como um Município rico em tradições e identidade. Rico em Carnaval, 
rico em Azulejo, entoar o Cantar dos Reis pela voz das nossas crianças, são os 
nossos desígnios para 2021/2022.
A todos, sem exceção, votos de um excelente ano letivo que agora se inicia.
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Projeto SOS Azulejo 
Ovar é, pelo reconhecimento do seu valor patrimonial, a Cidade-Museu
Vivo do Azulejo. Por forma a potenciarmos a riqueza do Património 
Azulejar português, na cidade, pretendemos dar expressão à 
valorização dos patrimónios azulejar, arquitetónico, histórico e cultural 
e continuar a sua preservação, incutindo nas gerações vindouras a 
importância de defender o edificado histórico e artístico e as riquezas 
de valor incalculável que constituem uma grande parte da nossa 
identidade territorial.

Assim, a Câmara Municipal de Ovar volta a associar-se, novamente, 
este ano letivo, ao projeto “SOS Azulejo”, uma iniciativa promovida pelo 
Museu da Polícia Judiciária.      

Calendarização  |  ano letivo – exposição de trabalhos no 
                                              Dia SOS Azulejo -  maio | gratuito 
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CALENDÁRIO ESCOLAR  2021 | 2022

| As datas das atividades presentes neste guia educativo podem sofrer alterações por Nota 
força de orientações da Direção Geral de Saúde em face da pandemia da Covid 19.

PERÍODO

1º

2º

3º

TRIMESTRE

TEMPO LETIVO

Entre 14 e 17 de setembro

20 a 31 de dezembro

28 fevereiro a 2 março
interrupção de Carnaval

6 a 18 de abril
interrupção da Páscoa

17 de dezembro

3 janeiro

5 de abril

A

A

A

A

A

19 abril

7 de junho - 9º, 11º e 12º
15 de junho - 5º, 6º, 7º, 8º e 10º
30 de junho - Pré e 1º CEB

INTERRUPÇÕES

SEMESTRE

1º

2º

SEMESTRE

TEMPO LETIVO

Entre 14 e 17 de setembro

1 de fevereiro   

7 de fevereiro   

interrupção intercalar 
24, 25, 26 de novembro

interrupção de Natal
23 a 31 de devembro

avaliação final semestre
2, 3, 4 de fevereiro

INTERRUPÇÕES

7 de junho - 9º, 11º e 12º
15 de junho - 5º, 6º, 7º, 8º e 10º
30 de junho - Pré e 1º CEB

28 fevereiro a 2 março
interrupção de Carnaval

11 a 18 de abril
avaliação intercalar
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CONTACTO |

Divisão de Educação
Rua Heliodoro Salgado, nº 16
3880-232 Ovar
Tel. 256 581 386 | Fax 256 586 611
E-mail | divieducacao@cm-ovar.pt

Divisão de Desenvolvimento 
Social e Saúde
Tel. 256 581 387
E-mail | divisocial@cm-ovar.pt

Divisão da Cultura e Desporto
Tel. 256 509 160 | Fax 256 100 217
E-mail | divicultovar@cm-ovar.pt

Divisão de Ambiente
ECOlinha 800 204 679
E-mail | ecolinha@cm-ovar.pt

Serviço de Juventude 
Tel. 256 581 395
E-mail | servico.juventude@cm-ovar.pt

Serviço de Biblioteca
Tel. 256 586 478
E-mail | biblioteca@cm-ovar.pt

Ecocentro de Ovar
Caminho da Várzea
3880-210 Ovar
Tel. 256 509 156

Parque Ambiental do Buçaquinho
Rua do Buçaquinho
3885, Cortegaça
Tel. 800 204 679
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