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A Educação é um pilar fundamental do desenvolvimento de qualquer 
sociedade.

Em Ovar temos estado comprometidos com essa premissa, indo muito além 
daquelas que são as competências básicas e específicas atribuídas pelo 
Estado aos Municípios.
Adotámos medidas que incentivam a igualdade de oportunidades, seja na 
oferta de manuais escolares - que agora começa a ser generalizada pela 
própria Administração Central -, na promoção da aprendizagem da natação, 
ou na disponibilização de programas de apoio às famílias, entre muitas 
outras.

Não deixamos a Escola e as famílias sozinhas na missão de procurar 
soluções para educar mais e melhor. Somos uma parte ativa e implicada. Por 
exemplo, com a inclusão. Aderimos ao programa EPIS, que proporciona às 
nossas escolas e alunos mais meios humanos e técnicos para o combate ao 
insucesso e abandono escolar precoce; colocamos recursos psicossociais ao 
serviço da Educação e criamos condições para proporcionar aulas de natação 
aos alunos com necessidades educativas especiais.
São enormes os desafios que o futuro nos coloca, nomeadamente com a 
transferência de um vasto conjunto de competências em matéria de 
Educação para as autarquias, mas estamos certos e tranquilos de que, em 
articulação com todos os agentes da nossa comunidade educativa, 
estaremos à altura e sempre focados no sucesso escolar das nossas crianças 
e jovens.

Votos de um bom ano letivo. 

O Presidente da Câmara Municipal,

(Salvador Malheiro)
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AAAF | Atividades de Animação e Apoio à Família | Pré-escolar 

As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) proporcionam às 
crianças que frequentam a educação pré-escolar, a possibilidade de 
prolongamento de horário para além das 25 horas letivas semanais, de 
acordo com as necessidades das famílias. As crianças durante esse período 
beneficiam de um conjunto de atividades lúdicas e criativas ao mesmo 
tempo que lhes é salvaguardado o seu direito ao brincar, ao tempo livre e 
lazer.  
As AAAF proporcionam, ainda, um serviço de refeição e de 
acompanhamento nas interrupções letivas do Natal, Carnaval, Páscoa, Verão 
e Regresso às Aulas. 

Destinatários | Crianças da educação pré-escolar 
Calendarização | de setembro a agosto 
Local | Estabelecimentos de ensino 

APOIOS 
À FAMÍLIA



Oferta dos Manuais Escolares | 1.º CEB 

Pelo quarto ano consecutivo a Câmara Municipal mantém o programa de 
oferta dos manuais escolares. Esta é uma medida de grande alcance social 
que constitui um apoio às famílias, como promove a igualdade de 
oportunidades no acesso das crianças do município à educação, 
independentemente das suas condições económicas.
 

Plataforma 

A Câmara Municipal de Ovar continua a disponibilizar aos encarregados de 
educação e agentes educativos, uma plataforma on-line que permite uma 
gestão centralizada da informação, em constante atualização, permitindo aos 
seus utilizadores a obtenção de resultados imediatos, promovendo uma 
melhoria na qualidade dos serviços.
Esta ferramenta facilita alguns dos processos de gestão que integram o 
Município e aumenta a eficácia na resolução de problemas eliminando as 
barreiras espaciotemporais.
A plataforma, gratuita e de simples utilização, permite que os encarregados 
de educação acedam a vários indicadores nomeadamente aos dados 
pessoais do aluno, às ementas das refeições, aos dados referentes a 
pagamentos: entidade, referência e valor a pagar, informação relativa à 
requisição e assiduidade nas refeições, e ainda obter as faturas simplificadas 
para efeitos de IRS.
 Esta plataforma informática está acessível em http://siga.edubox.pt, ou 
http://www.cm-ovar.pt (clicando no banner Plataforma da Educação).

Nome do aluno:
NIF do aluno:
Escola:
Ano de Escolaridade:
Recebi os manuais em:
Ass. Enc. Educação:

Estab. Comercial:
Nº Fatura:
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AÇÃO SOCIAL 
ESCOLAR

Transporte Escolar 

A Câmara Municipal apoia o transporte dos alunos, dos 6 aos 18 anos, do 
Ensino Básico e Secundário que residam a mais de 3 km do estabelecimento 
de ensino que frequentam. Defendendo uma atuação cada vez mais 
articulada com toda a comunidade educativa e Empresas Transportadoras, a 
Câmara protagoniza um serviço adequado às necessidades de todos de 
forma a encontrar estratégias e soluções facilitadoras no que diz respeito ao 
acesso ao transporte escolar. 

A Ação Social Escolar abrange um conjunto de medidas e apoio aos alunos e 
famílias destinada a garantir a igualdade de oportunidades de acesso e 
sucesso escolares. A Câmara disponibiliza um conjunto de medidas de 
intervenção no âmbito do apoio às refeições escolares, aos transportes e ao 
material escolar.
Ainda ao nível da Ação Social, a Câmara apresenta, simultaneamente, outra 
medida de apoio às famílias mais vulneráveis: o Fundo de Emergência Social, 
potenciadora de uma progressiva e efetiva melhoria das condições de vida 
das famílias do município. 

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 da população 
escolar, servido nos refeitórios das escolas, e com a comparticipação do 
custo das refeições, de acordo com a situação socioeconómica dos 
agregados familiares. 
O lanche, destinado a alunos em situação de vulnerabilidade, surge como 
complemento da refeição e pretende ir de encontro à 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 ciclo do ensino 
básico.



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 secundário 
Calendarização | outubro 
Local | Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde da Câmara Municipal   

 



EPIS |  Empresário para a Inclusão Social 

Pelo segundo na consecutivo o Município vai implementar nas escolas do 
segundo ciclo o projeto EPIS – Empresários para a Inclusão Social 
prosseguindo a política de inclusão social de todos os alunos.
O projeto EPIS visa combater o insucesso e o abandono escolar através da 
prevenção da remediação de fatores de risco e da promoção de fatores de 
proteção (no aluno) bem como da indução de factores 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 se mantenham até ao 12.º ano com uma 
aprendizagem produtiva, preparando-os para uma integração na vida ativa. 

Destinatários | Alunos do segundo ciclo   
Calendarização | Durante o ano letivo 

 

PROMOÇÃO 
SUCESSO ESCOLAR



Assembleias Participativas Jovens Ovar 2017/18

A Câmara Municipal vai continuar a promover as Assembleias Participativas 
Jovens. O objetivo é delegar nos alunos entre os 6 e os 18 anos a decisão de 
o que fazer a uma parte do orçamento municipal destinado a este projeto. As 
Assembleias Participativas oferecem aos estudantes das escolas do 
município novos direitos e novas responsabilidades apresentando-se como 
um excelente instrumento de educação para a cidadania.

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo ao secundário   
Calendarização | A definir pelos agrupamentos aderentes 
Local | Escolas aderentes 



EMPREEENDEDORISMO JOVEM

Este programa pretende colocar os alunos em contacto com o 
empreendedorismo, conhecendo o papel que este assume na sociedade. 
Serão trabalhadas algumas temáticas e competências do 
empreendedorismo e do mundo profissional.
   

PROMOÇÃO 
SUCESSO ESCOLAR



Projeto Psicoeducacional e Social em Comunidade - PES

Na educação pretende-se  promover a igualdade de oportunidades e de 
participação de e para todos os alunos. 
Nesse sentido a Câmara de Ovar lançou o projeto PES – projeto 
Psicoeducacional e Social em Comunidade que atua, de forma 
descentralizada e sistémica, em todo o Concelho, intervindo em domínios 
como a capacitação pessoal e social, escolar, psicológico e bem estar 
socioemocional.
O PES é um projeto desenvolvido no terreno por uma equipa multidisciplinar, 
disponibilizada pela autarquia, que vem 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 de todo o Município.



Programa Municipal de Natação Adaptada 

O Município de Ovar prossegue uma politica educativa assente na 
construção de uma escola inclusiva em que o acesso às atividades e 
programas de todas as crianças, independentemente das condições 
socioeconómicas, ou quaisquer outras diferenças, seja um facto e não 
apenas um direito proclamado, 
É neste contexto que os alunos com necessidades educativas especiais 
matriculados nas Unidades de Apoio Especializado para a educação de 
alunos com multideficiência e com perturbações do espetro do autismo, do 
concelho de Ovar, a funcionar na Escola E.B 2/3 Florbela Espanca, em 
Esmoriz e nas básicas da Vinha, Esmoriz; S. Donato e Ponte Nova em Ovar, 
iniciaram aulas de natação adaptada. 
Trata-se de um programa de inclusão social com o objetivo de desenvolver 
a autonomia, qualidades psicomotoras, psicossociais e físicos destes alunos 
com limitações significativas. 

Destinatários | Alunos com necessidades educativas especiais das unidades  
                 de apoio especializado à multideficiência e espetro de    
                 autismo das escolas de Ovar 
Calendarização | de outubro a junho
Local | Piscina Municipal de Ovar e Piscina dos Bombeiros Voluntários de  
                 Esmoriz
                  
 

SAÚDE E 
BEM ESTAR



Programa Municipal de Natação 

Todas as crianças em idade pré-escolar podem aprender a nadar através do 
programa de ensino e adaptação ao meio aquático desenvolvido nas 
piscinas municipais e na dos bombeiros voluntários de Esmoriz. 
Este programa associa a aprendizagem e a prática desportiva, a adaptação 
ao meio aquático e a iniciação às técnicas de nado, envolvendo mais de 500 
crianças, com idades entre os 3 e os 5 anos. As aulas acontecem em 
programação rotativa proporcionando a cada turma seis sessões por ano 
letivo. 

Destinatários | Crianças da educação pré-escolar dos jardins de infância  
                                      públicos 
Calendarização | de outubro a março
Local | Piscina Municipal de Ovar e Piscina dos Bombeiros Voluntários de  
                 Esmoriz
                  
 



Programa de Saúde Oral – Sr. Dente 

Programa de Saúde Oral, da responsabilidade dos profissionais do Centro 
de Saúde de 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 primeiro ciclo; bochecho quinzenal de flúor para alunos do 
primeiro ciclo; triagem das crianças do nível do primeiro, segundo e terceiro 
ciclos do ensino básico para emissão de cheques dentários.

Destinatários | Crianças da educação pré-escolar; 
                                      Alunos dos primeiro, segundo e terceiro ciclo do ensino 
básico
Calendarização | Durante o ano letivo 
Local | Escolas aderentes

À Descoberta com o Zé e a Maria 

O Programa de Educação Sexual “À Descoberta com… o Zé e a Maria, da 
responsabilidade do Centro Comunitário de Esmoriz, em parceria com a 
Câmara Municipal,  atua ao nível da prevenção primária e secundária da 
Gravidez/Maternidade e das Infeções Sexualmente Transmissíveis. 
O Zé e a Maria, dois bonecos de trapos um dia “ganharam” vida e viajaram 
até ao mundo das crianças. Na sua mala de viagem transportavam emoções 
e muita sabedoria. Durante a estadia na Terra, resolveram transmitir todos os 
seus conhecimentos sobre o corpo e sobre os afetos e tudo aquilo que diz 
respeito à sexualidade humana. 

Destinatários | Alunos do quarto ano do ensino básico 
Calendarização | Durante o ano letivo
Local | Escolas aderentes

 

 

SAÚDE E 
BEM ESTAR



Na Medida Certa 

Este projeto tem como objetivo reduzir a obesidade infantil e educar para a 
saúde. 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. 

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

+ COOLUNA
A deteção precoce de necessidades educacionais relativas a hábitos 
comportamentais e posturais que permitam minimizar o acontecimento de 
lesões ou a presença de dor, são os grandes objetivos do projeto + Cooluna. 

Destinatários | Alunos dos quartos e quintos anos de escolaridade 
Calendarização | durante o ano letivo 
Local | Escolas aderentes  

Oficina de carimbos | Mónica Araújo

No âmbito da Estampa | Oficinas de Técnicas de impressão, a Escola de artes e 
Ofícios vai promover uma Oficina de Carimbos para os mais novos. Trata-se 
de um primeiro contacto com as técnicas de Impressão e edição de múltiplos, 
propõe-se uma sessão na qual os pequeninos possam imprimir matrizes 
pré-existentes.

Destinatários | Público dos 5 aos 8 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Oficina Goma-Eva | Mónica Araújo

Uma outra modalidade da Estampa são as oficinas Goma Eva, que propõem 
experiências em técnicas de impressão com folha de goma eva, tintagem 
com rolo e impressão manual e/ou com prensa.

Destinatários | Público dos 5 aos 12 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Conhecer... 

O Museu Júlio Dinis, propõe a todos os curiosos dos 6 aos 10 anos o projeto 
CONHECER…
Qual será o aspeto da cama onde dormiu o Júlio Dinis? Sabes quem é o 
responsável pela sua conservação? Tens noção da quantidade de sons que 
podes ouvir nesta casa? Quais serão os cheiros e os sabores das receitas da 
Tia Rosa? Existe algum mistério sobre a passagem de Júlio Dinis por Ovar?
Todas estas perguntas poderão ser respondidas durante a tua visita e de 
forma divertida e interessante.
 
1- CONHECER … a conservadora do museu (ciência, diagnóstico, bisturi)
Com Raquel Elvas
Dentro de um museu… há sempre um conservador. Nesta visita podes 
conhecer as suas funções e o papel que um museu tem enquanto promotor 
da preservação do património cultural.
Podes aproveitar também para conhecer como se cuida da secretária do Júlio 
Dinis ou o que é um termohigrómetro, quais os insetos que habitam o museu 
ou para que serve uma máscara de solventes…

 2- CONHECER … a artista no museu (ver o som, escutar o silêncio, partitura 
gráfica)
Com Bárbara Andrez
E se eu te dissesse que é possível ver o som? Acreditas?
Nesta visita vamos explorar os sons do museu e descobrir formas diferentes 
de os escutar e ver. Vamos observar o silêncio e imaginar roncos que saiam 
por detrás do travesseiro.
Ainda terás oportunidade de criar a tua própria partitura gráfica e partilhar 
como um verdadeiro artista a tua composição sonora.
 
3 -  CONHECER… o Júlio Dinis (sensações, memória, identidade)
Com Ricardo Nunes
Estamos no ano de 1863, em pleno verão. Júlio Dinis chega de burro, 
carregado de pó…
Nesta visita poderás descobrir como foi a estadia do escritor nesta casa que 
pertencia à sua tia Rosa.
Através de sabores, aromas, ruídos e outras histórias será revelado o que 
esconde o museu, o que se ouve no armário, a que sabe a cozinha, a que 
cheira a ratoeira…

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo escolar (6 aos 10 anos) | €1,50
Calendarização | de terça-feira a sexta-feira | 9h30>11h30 e das 14h00>15h30   
                    | duração 90’ |  P/ informação e/ou marcação prévia    
                      256581378 - museujuliodinis@cm-ovar.pt
Local | Museu Júlio Dinis
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Casas Surpresa

Jogo 
Glória

da

Explicação do Jogo

Casas com surpresas, 
casas que possibilitam 

avançar ou 
retroceder.

60

10, 21, 46 e 59 | retroceda 4 casas

15, 30, 43 e 56 | avance 4 casas

3, 13, 33 e 49 | fica uma vez sem jogar

6, 26, 37 e 54 | joga outra vez

60 | Fim de jogo



ELA –Espaço Lúdico do Azulejo 

O Espaço Lúdico do Azulejo dinamiza a oficina “Jogos de Rua, Sonhos de Parede, 
que tem por objectivo dar a conhecer o património azulejar de Ovar, através de 
cenários e artefactos lúdicos exploratórios que terão como ponto de partida 
observar, pensar, descobrir e criar.

Destinatários | Alunos do pré-escolar; primeiro e segundo ciclo
Calendarização | De segunda a sexta feira|mediante marcação prévia para o  
                                              email caovar@cm-ovar.pt, com duas semanas de antecedência
                      nº máximo de crianças 25 | Oficinas permanentes e gratuitas
Local |  Escola de Artes e Ofícios | Transporte sujeito a confirmação 

 
 

EDUCAÇÃO 
PELA ARTE

Oficina de carimbos | Mónica Araújo

No âmbito da Estampa | Oficinas de Técnicas de impressão, a Escola de artes e 
Ofícios vai promover uma Oficina de Carimbos para os mais novos. Trata-se 
de um primeiro contacto com as técnicas de Impressão e edição de múltiplos, 
propõe-se uma sessão na qual os pequeninos possam imprimir matrizes 
pré-existentes.

Destinatários | Público dos 5 aos 8 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Oficina Goma-Eva | Mónica Araújo

Uma outra modalidade da Estampa são as oficinas Goma Eva, que propõem 
experiências em técnicas de impressão com folha de goma eva, tintagem 
com rolo e impressão manual e/ou com prensa.

Destinatários | Público dos 5 aos 12 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Conhecer... 

O Museu Júlio Dinis, propõe a todos os curiosos dos 6 aos 10 anos o projeto 
CONHECER…
Qual será o aspeto da cama onde dormiu o Júlio Dinis? Sabes quem é o 
responsável pela sua conservação? Tens noção da quantidade de sons que 
podes ouvir nesta casa? Quais serão os cheiros e os sabores das receitas da 
Tia Rosa? Existe algum mistério sobre a passagem de Júlio Dinis por Ovar?
Todas estas perguntas poderão ser respondidas durante a tua visita e de 
forma divertida e interessante.
 
1- CONHECER … a conservadora do museu (ciência, diagnóstico, bisturi)
Com Raquel Elvas
Dentro de um museu… há sempre um conservador. Nesta visita podes 
conhecer as suas funções e o papel que um museu tem enquanto promotor 
da preservação do património cultural.
Podes aproveitar também para conhecer como se cuida da secretária do Júlio 
Dinis ou o que é um termohigrómetro, quais os insetos que habitam o museu 
ou para que serve uma máscara de solventes…

 2- CONHECER … a artista no museu (ver o som, escutar o silêncio, partitura 
gráfica)
Com Bárbara Andrez
E se eu te dissesse que é possível ver o som? Acreditas?
Nesta visita vamos explorar os sons do museu e descobrir formas diferentes 
de os escutar e ver. Vamos observar o silêncio e imaginar roncos que saiam 
por detrás do travesseiro.
Ainda terás oportunidade de criar a tua própria partitura gráfica e partilhar 
como um verdadeiro artista a tua composição sonora.
 
3 -  CONHECER… o Júlio Dinis (sensações, memória, identidade)
Com Ricardo Nunes
Estamos no ano de 1863, em pleno verão. Júlio Dinis chega de burro, 
carregado de pó…
Nesta visita poderás descobrir como foi a estadia do escritor nesta casa que 
pertencia à sua tia Rosa.
Através de sabores, aromas, ruídos e outras histórias será revelado o que 
esconde o museu, o que se ouve no armário, a que sabe a cozinha, a que 
cheira a ratoeira…

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo escolar (6 aos 10 anos) | €1,50
Calendarização | de terça-feira a sexta-feira | 9h30>11h30 e das 14h00>15h30   
                    | duração 90’ |  P/ informação e/ou marcação prévia    
                      256581378 - museujuliodinis@cm-ovar.pt
Local | Museu Júlio Dinis
 



ELAII - Espaço Lúdico do Azulejo

O ELA II corresponde à segunda parte da oficina do ELA e é a possibilidade de 
todos os alunos, que fizeram a primeira oficina, desenvolverem em contexto 
escolar, um padrão azulejar que será depois concretizado na Escola de Artes e 
Ofícios, e batizado pela turma responsável pela sua criação. O objetivo é chegar ao 
final do ano letivo com novos padrões azulejares, que reflitam o nosso património 
azulejar tão rico e a imaginação das crianças.

Destinatários | Alunos do pré-escolar; primeiro e segundo ciclo
Calendarização | De segunda a sexta feira|mediante marcação prévia para o  
                                              email caovar@cm-ovar.pt, com duas semanas de antecedência
                      nº máximo de crianças 25 | Oficinas permanentes e gratuitas
Local |  Escola de Artes e Ofícios | Transporte sujeito a confirmação 

 
 

Oficina de carimbos | Mónica Araújo

No âmbito da Estampa | Oficinas de Técnicas de impressão, a Escola de artes e 
Ofícios vai promover uma Oficina de Carimbos para os mais novos. Trata-se 
de um primeiro contacto com as técnicas de Impressão e edição de múltiplos, 
propõe-se uma sessão na qual os pequeninos possam imprimir matrizes 
pré-existentes.

Destinatários | Público dos 5 aos 8 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Oficina Goma-Eva | Mónica Araújo

Uma outra modalidade da Estampa são as oficinas Goma Eva, que propõem 
experiências em técnicas de impressão com folha de goma eva, tintagem 
com rolo e impressão manual e/ou com prensa.

Destinatários | Público dos 5 aos 12 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Conhecer... 

O Museu Júlio Dinis, propõe a todos os curiosos dos 6 aos 10 anos o projeto 
CONHECER…
Qual será o aspeto da cama onde dormiu o Júlio Dinis? Sabes quem é o 
responsável pela sua conservação? Tens noção da quantidade de sons que 
podes ouvir nesta casa? Quais serão os cheiros e os sabores das receitas da 
Tia Rosa? Existe algum mistério sobre a passagem de Júlio Dinis por Ovar?
Todas estas perguntas poderão ser respondidas durante a tua visita e de 
forma divertida e interessante.
 
1- CONHECER … a conservadora do museu (ciência, diagnóstico, bisturi)
Com Raquel Elvas
Dentro de um museu… há sempre um conservador. Nesta visita podes 
conhecer as suas funções e o papel que um museu tem enquanto promotor 
da preservação do património cultural.
Podes aproveitar também para conhecer como se cuida da secretária do Júlio 
Dinis ou o que é um termohigrómetro, quais os insetos que habitam o museu 
ou para que serve uma máscara de solventes…

 2- CONHECER … a artista no museu (ver o som, escutar o silêncio, partitura 
gráfica)
Com Bárbara Andrez
E se eu te dissesse que é possível ver o som? Acreditas?
Nesta visita vamos explorar os sons do museu e descobrir formas diferentes 
de os escutar e ver. Vamos observar o silêncio e imaginar roncos que saiam 
por detrás do travesseiro.
Ainda terás oportunidade de criar a tua própria partitura gráfica e partilhar 
como um verdadeiro artista a tua composição sonora.
 
3 -  CONHECER… o Júlio Dinis (sensações, memória, identidade)
Com Ricardo Nunes
Estamos no ano de 1863, em pleno verão. Júlio Dinis chega de burro, 
carregado de pó…
Nesta visita poderás descobrir como foi a estadia do escritor nesta casa que 
pertencia à sua tia Rosa.
Através de sabores, aromas, ruídos e outras histórias será revelado o que 
esconde o museu, o que se ouve no armário, a que sabe a cozinha, a que 
cheira a ratoeira…

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo escolar (6 aos 10 anos) | €1,50
Calendarização | de terça-feira a sexta-feira | 9h30>11h30 e das 14h00>15h30   
                    | duração 90’ |  P/ informação e/ou marcação prévia    
                      256581378 - museujuliodinis@cm-ovar.pt
Local | Museu Júlio Dinis
 



O CÃO QUE CORRE ATRÁS DE MIM (E O AVÔ ELÍSIO À JANELA) de Filipe 
Caldeira | Circular Associação Cultura

Este espetáculo é um retrato-memória da infância escrito a quatro mãos 
(duas mãos que não param quietas; outras duas que as acompanham e 
observam), em que há espaço para o medo, o risco, a rua, um cão que ladra (e 
talvez morda) e um avô à janela capaz de nos proteger pelo canto do olho.
“Caco, porque é que estás a trepar?”, perguntava o meu avô Elísio.
“Porque me chamo Caco, Caco, Caco…”, dizia eu a imitar o eco.
O meu nome atirado contra uma montanha partir-se-ia em mil bocados. 
Quero dizer, em cacos. Talvez não seja o nome mais respeitável do mundo. 
Um nome que é um pedaço de uma coisa partida. Mas é o meu.

Destinatários | Público escolar | M3 (dos 4 aos 9 anos)
Calendarização | 02 e 03 outubro | segunda e terça | 10h00 | €1,50
Local |  Centro de Arte de Ovar | Caixa de palco

Oficina de carimbos | Mónica Araújo

No âmbito da Estampa | Oficinas de Técnicas de impressão, a Escola de artes e 
Ofícios vai promover uma Oficina de Carimbos para os mais novos. Trata-se 
de um primeiro contacto com as técnicas de Impressão e edição de múltiplos, 
propõe-se uma sessão na qual os pequeninos possam imprimir matrizes 
pré-existentes.

Destinatários | Público dos 5 aos 8 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Oficina Goma-Eva | Mónica Araújo

Uma outra modalidade da Estampa são as oficinas Goma Eva, que propõem 
experiências em técnicas de impressão com folha de goma eva, tintagem 
com rolo e impressão manual e/ou com prensa.

Destinatários | Público dos 5 aos 12 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Conhecer... 

O Museu Júlio Dinis, propõe a todos os curiosos dos 6 aos 10 anos o projeto 
CONHECER…
Qual será o aspeto da cama onde dormiu o Júlio Dinis? Sabes quem é o 
responsável pela sua conservação? Tens noção da quantidade de sons que 
podes ouvir nesta casa? Quais serão os cheiros e os sabores das receitas da 
Tia Rosa? Existe algum mistério sobre a passagem de Júlio Dinis por Ovar?
Todas estas perguntas poderão ser respondidas durante a tua visita e de 
forma divertida e interessante.
 
1- CONHECER … a conservadora do museu (ciência, diagnóstico, bisturi)
Com Raquel Elvas
Dentro de um museu… há sempre um conservador. Nesta visita podes 
conhecer as suas funções e o papel que um museu tem enquanto promotor 
da preservação do património cultural.
Podes aproveitar também para conhecer como se cuida da secretária do Júlio 
Dinis ou o que é um termohigrómetro, quais os insetos que habitam o museu 
ou para que serve uma máscara de solventes…

 2- CONHECER … a artista no museu (ver o som, escutar o silêncio, partitura 
gráfica)
Com Bárbara Andrez
E se eu te dissesse que é possível ver o som? Acreditas?
Nesta visita vamos explorar os sons do museu e descobrir formas diferentes 
de os escutar e ver. Vamos observar o silêncio e imaginar roncos que saiam 
por detrás do travesseiro.
Ainda terás oportunidade de criar a tua própria partitura gráfica e partilhar 
como um verdadeiro artista a tua composição sonora.
 
3 -  CONHECER… o Júlio Dinis (sensações, memória, identidade)
Com Ricardo Nunes
Estamos no ano de 1863, em pleno verão. Júlio Dinis chega de burro, 
carregado de pó…
Nesta visita poderás descobrir como foi a estadia do escritor nesta casa que 
pertencia à sua tia Rosa.
Através de sabores, aromas, ruídos e outras histórias será revelado o que 
esconde o museu, o que se ouve no armário, a que sabe a cozinha, a que 
cheira a ratoeira…

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo escolar (6 aos 10 anos) | €1,50
Calendarização | de terça-feira a sexta-feira | 9h30>11h30 e das 14h00>15h30   
                    | duração 90’ |  P/ informação e/ou marcação prévia    
                      256581378 - museujuliodinis@cm-ovar.pt
Local | Museu Júlio Dinis
 

EDUCAÇÃO 
PELA ARTE



Oficinas Projeto Paralelo “Canas 44”

Em relação com uma turma do Ensino Secundário e com um grupo de utentes 
de um Lar de Idosos/Centro de Dia de Ovar será criada dramaturgia que reflita 
sobre a questão "Portugal em vias de extinção", colocando em perspetiva e 
em diálogo os olhares e os corpos jovens e velhos. Como é que o conflito se 
desenrola a partir dessa relação? Que diálogo se estabelece? Que esperança 
se vislumbra? Vislumbra-se alguma esperança? Ou aproxima-se o fim, a 
ruína, o silêncio? A esperança é coisa boa? O fim, a ruína, o silêncio, são coisas 
ruins? Quem já tem mais Passado que Futuro o que pode dizer a quem tem 
mais Futuro que Passado? Qual é o Presente destes dois grupos? Resultará 
daqui diálogo. Não necessariamente um texto de teatro. Resultará daqui 
diálogo.

Destinatários | Público adolescente e sénior
Calendarização | 19 outubro | 10h00 – público adolescente | 15h00 – público   
                      sénior
                       20 outubro | 10h00 – oficina conjunta adolescente/sénior
Local |  Centro de Arte de Ovar

Oficina de carimbos | Mónica Araújo

No âmbito da Estampa | Oficinas de Técnicas de impressão, a Escola de artes e 
Ofícios vai promover uma Oficina de Carimbos para os mais novos. Trata-se 
de um primeiro contacto com as técnicas de Impressão e edição de múltiplos, 
propõe-se uma sessão na qual os pequeninos possam imprimir matrizes 
pré-existentes.

Destinatários | Público dos 5 aos 8 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Oficina Goma-Eva | Mónica Araújo

Uma outra modalidade da Estampa são as oficinas Goma Eva, que propõem 
experiências em técnicas de impressão com folha de goma eva, tintagem 
com rolo e impressão manual e/ou com prensa.

Destinatários | Público dos 5 aos 12 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Conhecer... 

O Museu Júlio Dinis, propõe a todos os curiosos dos 6 aos 10 anos o projeto 
CONHECER…
Qual será o aspeto da cama onde dormiu o Júlio Dinis? Sabes quem é o 
responsável pela sua conservação? Tens noção da quantidade de sons que 
podes ouvir nesta casa? Quais serão os cheiros e os sabores das receitas da 
Tia Rosa? Existe algum mistério sobre a passagem de Júlio Dinis por Ovar?
Todas estas perguntas poderão ser respondidas durante a tua visita e de 
forma divertida e interessante.
 
1- CONHECER … a conservadora do museu (ciência, diagnóstico, bisturi)
Com Raquel Elvas
Dentro de um museu… há sempre um conservador. Nesta visita podes 
conhecer as suas funções e o papel que um museu tem enquanto promotor 
da preservação do património cultural.
Podes aproveitar também para conhecer como se cuida da secretária do Júlio 
Dinis ou o que é um termohigrómetro, quais os insetos que habitam o museu 
ou para que serve uma máscara de solventes…

 2- CONHECER … a artista no museu (ver o som, escutar o silêncio, partitura 
gráfica)
Com Bárbara Andrez
E se eu te dissesse que é possível ver o som? Acreditas?
Nesta visita vamos explorar os sons do museu e descobrir formas diferentes 
de os escutar e ver. Vamos observar o silêncio e imaginar roncos que saiam 
por detrás do travesseiro.
Ainda terás oportunidade de criar a tua própria partitura gráfica e partilhar 
como um verdadeiro artista a tua composição sonora.
 
3 -  CONHECER… o Júlio Dinis (sensações, memória, identidade)
Com Ricardo Nunes
Estamos no ano de 1863, em pleno verão. Júlio Dinis chega de burro, 
carregado de pó…
Nesta visita poderás descobrir como foi a estadia do escritor nesta casa que 
pertencia à sua tia Rosa.
Através de sabores, aromas, ruídos e outras histórias será revelado o que 
esconde o museu, o que se ouve no armário, a que sabe a cozinha, a que 
cheira a ratoeira…

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo escolar (6 aos 10 anos) | €1,50
Calendarização | de terça-feira a sexta-feira | 9h30>11h30 e das 14h00>15h30   
                    | duração 90’ |  P/ informação e/ou marcação prévia    
                      256581378 - museujuliodinis@cm-ovar.pt
Local | Museu Júlio Dinis
 



ROMEU & JULIETA | Teatro Praga

Este novo espetáculo do Teatro Praga é uma oportunidade para voltar a juntar 
a equipa criativa de HAMLET SOU EU, um espetáculo estreado em 2007 (em 
coprodução com o Programa Para Crianças e Jovens do Teatro Maria Matos) e  
que desde então tem sido apresentado ininterruptamente em Portugal e no 
estrangeiro.
Partindo novamente de William Shakespeare, Cláudia Jardim, Diogo Bento e 
Pedro Penim andarão desta vez à volta de ROMEU & JULIETA, a clássica 
história de amor que põe no centro da ação dois teenagers apaixonados em 
rota de colisão com as suas famílias e com uma sociedade repressora.
Num ambiente divertido de uma cozinha dentro do palco, os atores guiam os 
jovens espetadores participantes pela história deste romance maldito, 
misturando-a com a feitura de um delicioso Cheesecake que leva o nome dos 
dois protagonistas shakespeareanos. Esta história, ainda que com uma 
linguagem adaptada, é a tragédia originalmente escrita no Século XVI, ora 
trágica ora cómica, que será contada de forma lúdica, através dos ingredientes 
e dos passos da receita do bolo. Neste ROMEU & JULIETA o drama 
confunde-se com o queijo Ricota, o sangue dos amantes é doce de Goiaba, as 
lutas de espadas fazem-se com espátulas e caçarolas e uma dentada numa 
bolacha Maria pode ser uma alternativa deliciosa para um coração partido.

Destinatários | Público escolar | M9 (entre os 9 e os 12 anos)
Calendarização | 19, 20 e 21 novembro | domingo, segunda, terça | 16h00,   
                      10h00, 10h00
                      dom € 3,00/pessoa | seg e ter € 1,50/público escolar | M9  
                     (entre os 9 e os 12 anos)
Local |  Centro de Arte de Ovar | Caixa de palco

Oficina de carimbos | Mónica Araújo

No âmbito da Estampa | Oficinas de Técnicas de impressão, a Escola de artes e 
Ofícios vai promover uma Oficina de Carimbos para os mais novos. Trata-se 
de um primeiro contacto com as técnicas de Impressão e edição de múltiplos, 
propõe-se uma sessão na qual os pequeninos possam imprimir matrizes 
pré-existentes.

Destinatários | Público dos 5 aos 8 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Oficina Goma-Eva | Mónica Araújo

Uma outra modalidade da Estampa são as oficinas Goma Eva, que propõem 
experiências em técnicas de impressão com folha de goma eva, tintagem 
com rolo e impressão manual e/ou com prensa.

Destinatários | Público dos 5 aos 12 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

EDUCAÇÃO 
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Conhecer... 

O Museu Júlio Dinis, propõe a todos os curiosos dos 6 aos 10 anos o projeto 
CONHECER…
Qual será o aspeto da cama onde dormiu o Júlio Dinis? Sabes quem é o 
responsável pela sua conservação? Tens noção da quantidade de sons que 
podes ouvir nesta casa? Quais serão os cheiros e os sabores das receitas da 
Tia Rosa? Existe algum mistério sobre a passagem de Júlio Dinis por Ovar?
Todas estas perguntas poderão ser respondidas durante a tua visita e de 
forma divertida e interessante.
 
1- CONHECER … a conservadora do museu (ciência, diagnóstico, bisturi)
Com Raquel Elvas
Dentro de um museu… há sempre um conservador. Nesta visita podes 
conhecer as suas funções e o papel que um museu tem enquanto promotor 
da preservação do património cultural.
Podes aproveitar também para conhecer como se cuida da secretária do Júlio 
Dinis ou o que é um termohigrómetro, quais os insetos que habitam o museu 
ou para que serve uma máscara de solventes…

 2- CONHECER … a artista no museu (ver o som, escutar o silêncio, partitura 
gráfica)
Com Bárbara Andrez
E se eu te dissesse que é possível ver o som? Acreditas?
Nesta visita vamos explorar os sons do museu e descobrir formas diferentes 
de os escutar e ver. Vamos observar o silêncio e imaginar roncos que saiam 
por detrás do travesseiro.
Ainda terás oportunidade de criar a tua própria partitura gráfica e partilhar 
como um verdadeiro artista a tua composição sonora.
 
3 -  CONHECER… o Júlio Dinis (sensações, memória, identidade)
Com Ricardo Nunes
Estamos no ano de 1863, em pleno verão. Júlio Dinis chega de burro, 
carregado de pó…
Nesta visita poderás descobrir como foi a estadia do escritor nesta casa que 
pertencia à sua tia Rosa.
Através de sabores, aromas, ruídos e outras histórias será revelado o que 
esconde o museu, o que se ouve no armário, a que sabe a cozinha, a que 
cheira a ratoeira…

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo escolar (6 aos 10 anos) | €1,50
Calendarização | de terça-feira a sexta-feira | 9h30>11h30 e das 14h00>15h30   
                    | duração 90’ |  P/ informação e/ou marcação prévia    
                      256581378 - museujuliodinis@cm-ovar.pt
Local | Museu Júlio Dinis
 



Oficinas de Cinema de Animação “Mutantes”

Será um peixe mesmo um peixe ou um mutante? A partir desta premissa, do 
recurso da luz e do trabalho de Eadweard Muybridge, nesta oficina vão-se 
animar sombras, silhuetas e cenários recortados. Com a ajuda de vários tipos 
de materiais e da criação de texturas com filtros e papel celofane, uma 
pequena história mutante desenrolar-se-á.

Destinatários | Público dos 6 aos 10 anos | lotação limitada
Calendarização | 18 a 22 dezembro | 9h00-13h00 
                       no dia 22 | 9h00-13h00/14h30-17h30
                      A participação é gratuita mediante inscrição prévia, para o   
                       email caovar@cm-ovar.pt, até 13 de dezembro
Local | Escola de Artes e OfícioS

Oficina de carimbos | Mónica Araújo

No âmbito da Estampa | Oficinas de Técnicas de impressão, a Escola de artes e 
Ofícios vai promover uma Oficina de Carimbos para os mais novos. Trata-se 
de um primeiro contacto com as técnicas de Impressão e edição de múltiplos, 
propõe-se uma sessão na qual os pequeninos possam imprimir matrizes 
pré-existentes.

Destinatários | Público dos 5 aos 8 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Oficina Goma-Eva | Mónica Araújo

Uma outra modalidade da Estampa são as oficinas Goma Eva, que propõem 
experiências em técnicas de impressão com folha de goma eva, tintagem 
com rolo e impressão manual e/ou com prensa.

Destinatários | Público dos 5 aos 12 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Conhecer... 

O Museu Júlio Dinis, propõe a todos os curiosos dos 6 aos 10 anos o projeto 
CONHECER…
Qual será o aspeto da cama onde dormiu o Júlio Dinis? Sabes quem é o 
responsável pela sua conservação? Tens noção da quantidade de sons que 
podes ouvir nesta casa? Quais serão os cheiros e os sabores das receitas da 
Tia Rosa? Existe algum mistério sobre a passagem de Júlio Dinis por Ovar?
Todas estas perguntas poderão ser respondidas durante a tua visita e de 
forma divertida e interessante.
 
1- CONHECER … a conservadora do museu (ciência, diagnóstico, bisturi)
Com Raquel Elvas
Dentro de um museu… há sempre um conservador. Nesta visita podes 
conhecer as suas funções e o papel que um museu tem enquanto promotor 
da preservação do património cultural.
Podes aproveitar também para conhecer como se cuida da secretária do Júlio 
Dinis ou o que é um termohigrómetro, quais os insetos que habitam o museu 
ou para que serve uma máscara de solventes…

 2- CONHECER … a artista no museu (ver o som, escutar o silêncio, partitura 
gráfica)
Com Bárbara Andrez
E se eu te dissesse que é possível ver o som? Acreditas?
Nesta visita vamos explorar os sons do museu e descobrir formas diferentes 
de os escutar e ver. Vamos observar o silêncio e imaginar roncos que saiam 
por detrás do travesseiro.
Ainda terás oportunidade de criar a tua própria partitura gráfica e partilhar 
como um verdadeiro artista a tua composição sonora.
 
3 -  CONHECER… o Júlio Dinis (sensações, memória, identidade)
Com Ricardo Nunes
Estamos no ano de 1863, em pleno verão. Júlio Dinis chega de burro, 
carregado de pó…
Nesta visita poderás descobrir como foi a estadia do escritor nesta casa que 
pertencia à sua tia Rosa.
Através de sabores, aromas, ruídos e outras histórias será revelado o que 
esconde o museu, o que se ouve no armário, a que sabe a cozinha, a que 
cheira a ratoeira…

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo escolar (6 aos 10 anos) | €1,50
Calendarização | de terça-feira a sexta-feira | 9h30>11h30 e das 14h00>15h30   
                    | duração 90’ |  P/ informação e/ou marcação prévia    
                      256581378 - museujuliodinis@cm-ovar.pt
Local | Museu Júlio Dinis
 



Oficina de carimbos | Mónica Araújo

No âmbito da Estampa | Oficinas de Técnicas de impressão, a Escola de artes e 
Ofícios vai promover uma Oficina de Carimbos para os mais novos. Trata-se 
de um primeiro contacto com as técnicas de Impressão e edição de múltiplos, 
propõe-se uma sessão na qual os pequeninos possam imprimir matrizes 
pré-existentes.

Destinatários | Público dos 5 aos 8 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Oficina Goma-Eva | Mónica Araújo

Uma outra modalidade da Estampa são as oficinas Goma Eva, que propõem 
experiências em técnicas de impressão com folha de goma eva, tintagem 
com rolo e impressão manual e/ou com prensa.

Destinatários | Público dos 5 aos 12 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios
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Conhecer... 

O Museu Júlio Dinis, propõe a todos os curiosos dos 6 aos 10 anos o projeto 
CONHECER…
Qual será o aspeto da cama onde dormiu o Júlio Dinis? Sabes quem é o 
responsável pela sua conservação? Tens noção da quantidade de sons que 
podes ouvir nesta casa? Quais serão os cheiros e os sabores das receitas da 
Tia Rosa? Existe algum mistério sobre a passagem de Júlio Dinis por Ovar?
Todas estas perguntas poderão ser respondidas durante a tua visita e de 
forma divertida e interessante.
 
1- CONHECER … a conservadora do museu (ciência, diagnóstico, bisturi)
Com Raquel Elvas
Dentro de um museu… há sempre um conservador. Nesta visita podes 
conhecer as suas funções e o papel que um museu tem enquanto promotor 
da preservação do património cultural.
Podes aproveitar também para conhecer como se cuida da secretária do Júlio 
Dinis ou o que é um termohigrómetro, quais os insetos que habitam o museu 
ou para que serve uma máscara de solventes…

 2- CONHECER … a artista no museu (ver o som, escutar o silêncio, partitura 
gráfica)
Com Bárbara Andrez
E se eu te dissesse que é possível ver o som? Acreditas?
Nesta visita vamos explorar os sons do museu e descobrir formas diferentes 
de os escutar e ver. Vamos observar o silêncio e imaginar roncos que saiam 
por detrás do travesseiro.
Ainda terás oportunidade de criar a tua própria partitura gráfica e partilhar 
como um verdadeiro artista a tua composição sonora.
 
3 -  CONHECER… o Júlio Dinis (sensações, memória, identidade)
Com Ricardo Nunes
Estamos no ano de 1863, em pleno verão. Júlio Dinis chega de burro, 
carregado de pó…
Nesta visita poderás descobrir como foi a estadia do escritor nesta casa que 
pertencia à sua tia Rosa.
Através de sabores, aromas, ruídos e outras histórias será revelado o que 
esconde o museu, o que se ouve no armário, a que sabe a cozinha, a que 
cheira a ratoeira…

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo escolar (6 aos 10 anos) | €1,50
Calendarização | de terça-feira a sexta-feira | 9h30>11h30 e das 14h00>15h30   
                    | duração 90’ |  P/ informação e/ou marcação prévia    
                      256581378 - museujuliodinis@cm-ovar.pt
Local | Museu Júlio Dinis
 



Oficina de carimbos | Mónica Araújo

No âmbito da Estampa | Oficinas de Técnicas de impressão, a Escola de artes e 
Ofícios vai promover uma Oficina de Carimbos para os mais novos. Trata-se 
de um primeiro contacto com as técnicas de Impressão e edição de múltiplos, 
propõe-se uma sessão na qual os pequeninos possam imprimir matrizes 
pré-existentes.

Destinatários | Público dos 5 aos 8 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Oficina Goma-Eva | Mónica Araújo

Uma outra modalidade da Estampa são as oficinas Goma Eva, que propõem 
experiências em técnicas de impressão com folha de goma eva, tintagem 
com rolo e impressão manual e/ou com prensa.

Destinatários | Público dos 5 aos 12 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Conhecer... 

O Museu Júlio Dinis, propõe a todos os curiosos dos 6 aos 10 anos o projeto 
CONHECER…
Qual será o aspeto da cama onde dormiu o Júlio Dinis? Sabes quem é o 
responsável pela sua conservação? Tens noção da quantidade de sons que 
podes ouvir nesta casa? Quais serão os cheiros e os sabores das receitas da 
Tia Rosa? Existe algum mistério sobre a passagem de Júlio Dinis por Ovar?
Todas estas perguntas poderão ser respondidas durante a tua visita e de 
forma divertida e interessante.
 
1- CONHECER … a conservadora do museu (ciência, diagnóstico, bisturi)
Com Raquel Elvas
Dentro de um museu… há sempre um conservador. Nesta visita podes 
conhecer as suas funções e o papel que um museu tem enquanto promotor 
da preservação do património cultural.
Podes aproveitar também para conhecer como se cuida da secretária do Júlio 
Dinis ou o que é um termohigrómetro, quais os insetos que habitam o museu 
ou para que serve uma máscara de solventes…

 2- CONHECER … a artista no museu (ver o som, escutar o silêncio, partitura 
gráfica)
Com Bárbara Andrez
E se eu te dissesse que é possível ver o som? Acreditas?
Nesta visita vamos explorar os sons do museu e descobrir formas diferentes 
de os escutar e ver. Vamos observar o silêncio e imaginar roncos que saiam 
por detrás do travesseiro.
Ainda terás oportunidade de criar a tua própria partitura gráfica e partilhar 
como um verdadeiro artista a tua composição sonora.
 
3 -  CONHECER… o Júlio Dinis (sensações, memória, identidade)
Com Ricardo Nunes
Estamos no ano de 1863, em pleno verão. Júlio Dinis chega de burro, 
carregado de pó…
Nesta visita poderás descobrir como foi a estadia do escritor nesta casa que 
pertencia à sua tia Rosa.
Através de sabores, aromas, ruídos e outras histórias será revelado o que 
esconde o museu, o que se ouve no armário, a que sabe a cozinha, a que 
cheira a ratoeira…

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo escolar (6 aos 10 anos) | €1,50
Calendarização | de terça-feira a sexta-feira | 9h30>11h30 e das 14h00>15h30   
                    | duração 90’ |  P/ informação e/ou marcação prévia    
                      256581378 - museujuliodinis@cm-ovar.pt
Local | Museu Júlio Dinis
 



À Descoberta de Ovar 

Divulgação da nossa história local permitindo conhecer o património cultural 
(costumes e tradições) despertando a consciência para a importância da 
preservação do património e da identidade local. 
O projeto prevê três percursos e dinâmicas: 

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 | Alunos do terceiro e quarto ano do ensino básico  
Calendarização | Ano letivo
Local | Locais do percurso escolhido
                Transporte assegurado 

Oficina de carimbos | Mónica Araújo

No âmbito da Estampa | Oficinas de Técnicas de impressão, a Escola de artes e 
Ofícios vai promover uma Oficina de Carimbos para os mais novos. Trata-se 
de um primeiro contacto com as técnicas de Impressão e edição de múltiplos, 
propõe-se uma sessão na qual os pequeninos possam imprimir matrizes 
pré-existentes.

Destinatários | Público dos 5 aos 8 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Oficina Goma-Eva | Mónica Araújo

Uma outra modalidade da Estampa são as oficinas Goma Eva, que propõem 
experiências em técnicas de impressão com folha de goma eva, tintagem 
com rolo e impressão manual e/ou com prensa.

Destinatários | Público dos 5 aos 12 anos
Calendarização | Todas as quartas-feiras de janeiro a dezembro | 9h30>11h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

Conhecer... 

O Museu Júlio Dinis, propõe a todos os curiosos dos 6 aos 10 anos o projeto 
CONHECER…
Qual será o aspeto da cama onde dormiu o Júlio Dinis? Sabes quem é o 
responsável pela sua conservação? Tens noção da quantidade de sons que 
podes ouvir nesta casa? Quais serão os cheiros e os sabores das receitas da 
Tia Rosa? Existe algum mistério sobre a passagem de Júlio Dinis por Ovar?
Todas estas perguntas poderão ser respondidas durante a tua visita e de 
forma divertida e interessante.
 
1- CONHECER … a conservadora do museu (ciência, diagnóstico, bisturi)
Com Raquel Elvas
Dentro de um museu… há sempre um conservador. Nesta visita podes 
conhecer as suas funções e o papel que um museu tem enquanto promotor 
da preservação do património cultural.
Podes aproveitar também para conhecer como se cuida da secretária do Júlio 
Dinis ou o que é um termohigrómetro, quais os insetos que habitam o museu 
ou para que serve uma máscara de solventes…

 2- CONHECER … a artista no museu (ver o som, escutar o silêncio, partitura 
gráfica)
Com Bárbara Andrez
E se eu te dissesse que é possível ver o som? Acreditas?
Nesta visita vamos explorar os sons do museu e descobrir formas diferentes 
de os escutar e ver. Vamos observar o silêncio e imaginar roncos que saiam 
por detrás do travesseiro.
Ainda terás oportunidade de criar a tua própria partitura gráfica e partilhar 
como um verdadeiro artista a tua composição sonora.
 
3 -  CONHECER… o Júlio Dinis (sensações, memória, identidade)
Com Ricardo Nunes
Estamos no ano de 1863, em pleno verão. Júlio Dinis chega de burro, 
carregado de pó…
Nesta visita poderás descobrir como foi a estadia do escritor nesta casa que 
pertencia à sua tia Rosa.
Através de sabores, aromas, ruídos e outras histórias será revelado o que 
esconde o museu, o que se ouve no armário, a que sabe a cozinha, a que 
cheira a ratoeira…

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo escolar (6 aos 10 anos) | €1,50
Calendarização | de terça-feira a sexta-feira | 9h30>11h30 e das 14h00>15h30   
                    | duração 90’ |  P/ informação e/ou marcação prévia    
                      256581378 - museujuliodinis@cm-ovar.pt
Local | Museu Júlio Dinis
 

TRADIÇÕES 
E IDENTIDADE



Cantar dos Reis 

A tradição voltará a sair à rua 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 | Alunos do pré-escolar e primeiro ciclo    
Calendarização | Janeiro  
Local | Cidade de Ovar  
 

Carnaval 

Um dos momentos de grande envolvimento da comunidade e que marca de 
forma indelével a tradição ovarense. O corso infantil vai percorrer as ruas da 
cidade de Ovar no dia 04 de fevereiro de 2018, juntando alunos das escolas 
do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e instituições particulares 
de solidariedade social.
A tradição carnavalesca vai-se rejuvenescendo e o espírito de associativismo 
entre a comunidade sai reforçado. 

Destinatários | Alunos do pré-escolar e primeiro ciclo; IPSS   
Calendarização | 04de fevereiro de 2018
Local | Cidade de Ovar  



Encontro Literário – Gigantes Invisíveis  

O Parque Ambiental do Buçaquinho volta a receber o encontro literário 
“Gigantes Invisíveis”. Livros, leituras, oficinas, conversas, artes plásticas ou 
performativas de âmbito contemporâneo em perfeita relação com a natureza. 
A magia da partilha e da aproximação ao imaginário leva os mais novos a 
conseguirem encontrar os “gigantes invisíveis” que habitam no parque.
 
Destinatários | Alunos do quarto ano do ensino básico escolas públicas do  
                                      concelho
Calendarização | terceiro período letivo 
Local | Parque ambiental do Buçaquinho | Transporte assegurado 
  
 
 

PROMOÇÃO 
DA LEITURA



Mais e Melhores Leitores 

A valorização dos hábitos de leitura devem ser incutidos, desde muito cedo, 
pois são fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. O 
concurso “Mais e Melhores Leitores”, dinamizado pelos 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 primeiro, segundo, terceiro  ciclos e secundário 
Calendarização | Primeiro e segundo período letivo 
Local | Escolas e Biblioteca Municipal de Ovar  
 
 



Faz-te às Férias 

A Câmara Municipal promove programas de ocupação dos tempos livres nas 
interrupções letivas do Natal, Páscoa, Férias de Verão e no mês de setembro, 
antes do arranque do ano letivo. Com esta iniciativa pretende-se responder às 
necessidades das famílias, garantindo a ocupação dos tempos livres das 
crianças de forma saudável, lúdica, pedagógica e divertida. Visa não só a 
aprendizagem informal mas também o convívio, a socialização e o espírito de 
grupo.

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo e pré-escolar
Calendarização | Interrupção letiva do Natal, Páscoa, Férias de Verão e   
                                           Regresso às Aulas 
Local | Escolas do primeiro ciclo do concelho

FÉRIAS 
DIVERTIDAS



Férias na Biblioteca 

Uma forma diferente de viver as férias pode ser em convívio com os livros. Os 
ateliers de Natal, Páscoa e Verão decorrem na Biblioteca Municipal e, além de 
serem mais uma resposta de apoio às famílias, pretendem promover a leitura 
e incentivar à expressão dramática, plástica e à escrita criativa.  

Destinatários |Alunos entre os 6 e os 10 anos de idade   
Calendarização | Férias de Natal, Páscoa e Verão
Local | Biblioteca Municipal de Ovar  
  
 

 

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 terceiro ciclo e ensino secundário  
Calendarização | Férias de Verão 
Local | Universidades de Aveiro, Porto e Coimbra 
 



Cientistas em Ação | pré-escolar

O aluno veste a bata de um mini-cientista e parte à descoberta de experiências 
ambientais divertidas em sessões práticas ao ar livre e no laboratório do 
Parque. Os 9 temas à escolha estão estruturados de acordo com as 
orientações curriculares para o Pré-Escolar.

Destinatários | Grupos de escolas Públicas e Privadas | pré-escolar | gratuito 
Calendarização | Todas as terças-feiras de 03 de outubro 2017 a 19 de junho 2018
                      às 9h30, 11h00 e 14h30 | duração 90’ | inscrição obrigatória  
                                           para ecolinha@cm-ovar.pt
Local | Centro de Educação Ambiental do Parque Ambiental do Buçaquinho
                 Transporte assegurado

1º ciclo do ensino básico

Para o 1º ciclo, os mini-cientistas exploram os temas dos programas 
curriculares das disciplinas de Estudo do Meio, das Ciências da Natureza e das 
Ciências Naturais.

Destinatários | Grupos de Escolas Públicas e Privadas -1º ciclo | 26 participantes
Local | Centro de Educação Ambiental do Parque Ambiental do Buçaquinho
                 Transporte assegurado

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2017 | 2018

O Programa de Educação Ambiental (PEA) 2017-2018 visa promover a 
cidadania ambiental, fomentando comportamentos responsáveis e 
ambientalmente equilibrados em alunos, professores e demais populações 
em geral.  

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL



Sem Limites

Sem Limites é um projeto dedicado as crianças e adultos com necessidades 
educativas especiais. As atividades são adequadas às características dos 
grupos, tendo por objetivo despertar atitudes relacionais, desenvolver a 
autonomia, a capacidade de concretização, sempre em colaboração com os 
respetivos técnicos. Através da realização de experiências simples e do 
contato com a natureza, pretende-se criar momentos de partilha em grupo, 
fomentar a observação e a curiosidade e possibilitar a manipulação de 
materiais e objetos próprios das Ciências.

Destinatários | Crianças e adultos com necessidades educativas especiais |   
                 gratuito 
Calendarização | Todas as sextas-feiras de 02 a 23 de março 2018 | 9h30 |   
                      duração 90’ 
Local | Centro de Educação Ambiental do Parque Ambiental do Buçaquinho |
                 Transporte não assegurado

Dia do Animal (4 de outubro)

Para comemorar o Dia do Animal, propomos uma ação de sensibilização 
sobre o respeito pelos animais, abordando temas como a adoção 
responsável, o não abandono dos animais, os cuidados de que necessitam e 
o papel das associações. 

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo | gratuito
Calendarização | 04 de outubro 2017 
Local | Escolas públicas  e privadas do concelho de Ovar



Vamos aprender a cuidar dos animais

A Provedoria do Animal e a Câmara Municipal, propõem uma ação de 
sensibilização na escola para a adoção responsável dos animais de 
companhia, ensinando desde cedo para este compromisso de felicidade, mas 
também de muita responsabilidade. 

Destinatários | Alunos do pré-escolar | gratuito
Calendarização | Todas as sextas-feiras de fevereiro 2018  | 9h30 e 14h30|    
                      duração 90’
Local | Escolas públicas  e privadas do concelho de Ovar

Dia da Floresta Autóctone (23 de novembro)

Para assinalar o Dia Internacional da Floresta Autóctone, o Centro de 
Educação Ambiental em parceria com o Serviço de Proteção da Natureza 
(SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR), promove junto das escolas 
interessadas uma ação de sensibilização sobre a importância da preservação 
da Floresta promovendo o debate sobre o problema dos incêndios florestais e 
o papel do cidadão e das entidades públicas.
 
Destinatários | Alunos do primeiro ciclo | gratuito
Calendarização | 23 novembro 2017 | 9h30, 11h00 e 14h30 | duração 60’
Local | Escolas públicas e privadas do concelho de Ovar

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL



Dia da Árvore (21 de março)

A Câmara Municipal disponibiliza a todas as escolas interessadas em celebrar 
o dia da árvore, espécies para plantação como pinheiros mansos, carvalhos ou 
medronheiros e apoio de jardinagem, devendo cada estabelecimento de 
ensino dinamizar a atividade no âmbito do seu programa de atividades.

Destinatários |  Escolas públicas e privadas |todos os ciclos de ensino | gratuito
Calendarização | 21 março 2018 | solicitação de árvores obrigatória para  
                                           ecolinha@cm-ovar.pt. até 28 fevereiro 2018
Local | Escolas públicas e privadas do concelho de Ovar

Dia do Ambiente (05 de junho)

O Centro de Educação Ambiental do Parque Ambiental do Buçaquinho celebra 
a 5 de junho o dia mundial do Ambiente com divertidos jogos ambientais e 
oficinas de ciência ambiental para um dia diferente na natureza.

Destinatários | Escolas públicas e privadas | todos os ciclos de ensino | gratuito
Calendarização | 5 de junho 2018 | 9H30>12H30
Local | Parque Ambiental do Buçaquinho | Transporte não assegurado

 



Casa do Ambiente

O projeto “A Casa do Ambiente” decorre de uma parceria entre o Município de 
Ovar e a ERSUC – Resíduos Sólidos Urbanos do Centro S.A. para a promoção 
de uma cidadania ativa e responsável na gestão dos resíduos urbanos 
sensibilizando para a separação e reciclagem dos materiais. Trata-se de uma 
estrutura móvel que estará presente para visita nas escolas e onde será 
possível assistir a um filme explicativo sobre o circuito dos resíduos e o 
método de triagem e deposição nos ecopontos.
 
Destinatários | Todos os ciclos de ensino | gratuito
Calendarização | De 30 de abril a 19 de maio 2018 (3 semanas)
Local | Escolas públicas e privadas do Concelho de Ovar

Eco-escolas

Promovido pela ABAE – Associação da Bandeira Azul da Europa, o Programa 
Eco-Escolas proporciona uma metodologia, formação, enquadramento e apoio 
a diversas atividades desenvolvidas pelas escolas, contribuindo para a 
implementação da Agenda 21 Escolar cujo objetivo é estimular nos alunos o 
hábito de participação nos processos de decisão e a adoção de 
comportamentos compatíveis com o desenvolvimento sustentável no seu 
dia-adia, ao nível pessoal, familiar e comunitário. O Município de Ovar, como 
parceiro da ABAE neste projeto, apoia financeiramente a inscrição das Escolas 
que pretendam aderir ao projeto através do acompanhamento e da 
dinamização de ações ajustadas à criação dos mecanismos necessários para a 
adesão e certificação. 

Destinatários | Pré-escolar, primeiro, segundo e terçeiro ciclo do ensino básico e   
                 ensino secundário | € 70 por escola - apoiado pelo Municipio
Calendarização | Ao longo do ano letivo | Inscrição obrigatória  para    
                       ecolinha@cm-ovar.pt até 30 Outubro. Após esta data   
                      diretamente junto da ABAE           
                      http://ecoescolas.abae.pt/inscricoes
Local |Escolas do concelho do Ovar                      

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL



Salva a tua Praia

O projeto “Salva a tua Praia” visa sensibilizar as crianças para o impacte 
humano na zona dunar e na praia, educando para a adoção de 
comportamentos adequados para a preservação da flora dunar e das dunas. 
Após sessão em sala, as crianças serão convidadas a plantar estorno nas 
dunas da praia e a acompanhar a sua evolução. 

Destinatários | Escolas Públicas e Privadas | pré-escolar e primeiro ciclo | gratuito
Calendarização | Todas as segundas-feiras de fevereiro e março 2018 | 9h30
                       duração 2horas
Local | Praias do Concelho | Transporte não assegurado                   

 



As Profissões da Terra

O GAO - Gabinete do Agricultor de Ovar dará a conhecer junto das escolas, 
testemunhos reais de sucesso de profissionais ligados ao sector agrícola com 
o objetivo da divulgação, valorização e reconhecimento da profissão de 
agricultor como oportunidade de futuro para os jovens. Serão ainda dadas a 
conhecer profissões ligadas à natureza e ao meio ambiente como a biologia, 
ciências agrárias, engenharia florestal, engenharia do ambiente, ciências do 
mar entre outras.

Destinatários | Alunos do terceiro ciclo do ensino básico e secundário | gratuito
Calendarização | Todas as sextas-feiras de janeiro 2018 | 14h30 | duração 60’
Local | Escolas do Concelho de Ovar

Coastwatch

O projeto internacional Coastwatch coordenado pelo GEOTA é uma campanha 
de monitorização da orla costeira para o registo das pressões na faixa costeira 
ao nível da biodiversidade, contaminações e pressões antrópicas. O percurso 
mínimo de 500 metros será acompanhado por monitor da Divisão de 
Ambiente, como coordenador regional, que apoiará nos registos para a 
caraterização da faixa costeira de Ovar.
 
Destinatários | Escolas públicas e privadas | terceiro ciclo do ensino básico e     
                                       secundário
Calendarização | março a junho 2018 | datas e horários à medida.
Local | Praias do concelho do Ovar                      

 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL



Compromisso pela Bicicleta

O projeto COMPROMISSO PELA BICICLETA pretende ajudar na aprendizagem 
das crianças no correto uso da bicicleta, promovendo o uso da bicicleta como 
um modo de transporte sustentável. A turma é convidada a participar de uma 
sessão teórico-prática dinamizada pelo Núcleo da Escola Segura da GNR que 
transmitirá regras básicas de segurança rodoviária. 

Destinatários | Alunos do primeiro ciclo do ensino básico (aceita-se    
                 pré-escolar sob pedido)
Calendarização | Ao longo do ano letivo | horário a pedido da escola | duração 90’
Local | Escolas públicas e privadas do concelho de Ovar



CALENDÁRIO ESCOLAR  2017 | 2018

1º Período

2º Período

3º Período

Interrupção

Interrupção

Interrupção

De 08 de setembro a 15 de dezembro

De 03 de janeiro a 23 de março

De 09 de abril a 23 de junho

De 18 de dezembro a 02 de janeiro

De 12 de fevereiro a 14 de fevereiro

De 26 de março a 06 de abril

 SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN 
S           
T         F  
Q   F      2  
Q   2   1 1  3  
S 1  3 F  2 2  4 1 
S 2  4 2  3 3  5 2 
D 3 1 5 3  4 4 F 6 3 
S 4 2 6 4 F 5 5 2 7 4 
T 5 3 7 5 2 6 6 3 8 5 
Q 6 4 8 6 3 7 7 4 9 6 
Q 7 F 9 7 4 8 8 5 10 7 
S 8 6 10 F 5 9 9 6 11 8 
S 9 7 11 9 6 10 10 7 12 9 
D 10 8 12 10 7 11 11 8 13 F 
S 11 9 13 11 8 12 12 9 14 11 
T 12 10 14 12 9 F 13 10 15 12 
Q 13 11 15 13 10 14 14 11 16 13 
Q 14 12 16 14 11 15 15 12 17 14 
S 15 13 17 15 12 16 16 13 18 F 
S 16 14 18 16 13 17 17 14 19 16 
D 17 15 19 17 14 18 18 15 20 17 
S 18 16 20 18 15 19 19 16 21 18 
T 19 17 21 19 16 20 20 17 22 19 
Q 20 18 22 20 17 21 21 18 23 20 
Q 21 19 23 21 18 22 22 19 24 21 
S 22 20 24 22 19 23 23 20 25 22 
S 23 21 25 23 20 24 24 21 26 23 
D 24 22 26 24 21 25 25 22 27 24 
S 25 23 27 F 22 26 26 23 28 25 
T 26 24 28 26 23 27 27 24 29 26 
Q 27 25 29 27 24 28 28 F 30 27 
Q 28 26 30 28 25  29 26 F 28 
S 29 27  29 26  F 27  29 
S 30 28  30 27  31 28  30 
D  29  31 28   29   
S  30   29   30   
T  31   30      
Q     31      
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