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A Educação é um pilar fundamental do desenvolvimento de qualquer 
território e, por isso, lhe reservamos um lugar central na definição das 
políticas públicas municipais. Vamos prosseguir o investimento na 
requalificação do parque escolar do Concelho, na disponibilização de 
ferramentas que ajudem as nossas escolas a combater o insucesso 
escolar e a preparar cidadãos com valores, competências e 
responsabilidade, solidários, participativos, e empenhados nas 
dinâmicas da sua comunidade. Continuaremos a trabalhar, lado a lado, 
com os Agrupamentos de Escolas, os Professores, os Auxiliares de 
Ação Educativa, os alunos e as Associações de Pais, a partilhar tarefas e 
responsabilidades. É esse o compromisso que reiteramos neste Guia 
Educativo que sistematiza alguns dos recursos que colocamos à 
disposição das comunidades educativas, aproveitando o ensejo para 
renovar os votos de muito sucesso neste ano letivo de 2019/2020.

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 e 
Verão.  

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

Apoios
à Família



Oferta dos Manuais Escolares  

A Câmara Municipal mantém o programa de oferta dos livros de fichas de 
língua portuguesa e matemática aos alunos do primeiro ao quarto ano de 
escolaridade; às crianças que frequentam os terceiros e quartos anos é 
também oferecido o manual de inglês. 

Esta é uma medida de grande alcance social que constitui uma importante 
medida de apoio às famílias, como promove a igualdade de oportunidades no 
acesso das crianças do município à educação, independentemente das suas 
condições económicas. 

Nome do aluno:

NIF do aluno:

Escola:

Ano de Escolaridade:

Recebi os manuais em:

Ass. Enc. Educação:

Estab. Comercial:

Nº Fatura:
MANUAIS ESCOLARES

ANO LETIVO 2019 | 20

Nº

CÂMARA 

MUNICIPAL



Ação Social
Escolar

Transporte Escolar 

A Câmara Municipal apoia o transporte dos alunos, dos 6 aos 18 anos, que 
frequentam o Ensino Básico e Secundário que residam a mais de 3 km do 
estabelecimento de ensino. 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 protagoniza um conjunto de medidas de 
intervenção no âmbito do apoio às refeições escolares, aos transportes e ao 
serviço de prolongamento de horário.

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 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 ao 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   



Cientistas em Ação

As oficinas do projeto Cientistas em Ação permitem a realização de 
experiências ambientais divertidas em sessões práticas ao ar livre e no 
laboratório do Parque consolidando as matérias das orientações e programas 
curriculares em desenvolvimento na escola.

Destinatários | pré-escolar e 1º ciclo de escolas do Concelho de Ovar| gratuito 
Calendarização | terças e quintas durante o ano letivo execeto interrupções   
                                                escolares
Duração |  90’ | 9h30 > 11h00; 11h00 > 12h30;  14h30 > 16h00 
Local | Parque Ambiental do Buçaquinho 
Transporte | assegurado para as instituições/escolas do Concelho de Ovar

Educação

Ambiental

inscrição nos projetos e informações adicionais sobre o programa de 
educação ambiental por favor contactar a linha de atendimento gratuita 
Ecolinha 800204679 ou por correio eletrónico para ecolinha@cm-ovar.pt da 
Divisão de Ambiente da Câmara Municipal de Ovar. 

O Programa de Educação Ambiental 2019-2020 do Concelho 
de Ovar desenvolve-se através de projetos, iniciativas e 
atividades lúdico-pedagógicas que visam aumentar o 
conhecimento e promover a participação ativa da população 
para comportamentos ambientalmente sustentáveis. Para 



Sem Limites

Um projeto dedicado a crianças e adultos com necessidades educativas 
especiais, onde as atividades relacionadas com a natureza são adequadas às 
caraterísticas dos grupos, tendo por objetivo despertar atitudes relacionais, 
desenvolver a autonomia, a capacidade de concretização. 

Destinatários | grupos com necessidades especiais                  
Calendarização | durante todo o ano 2020 
Duração | 90’ | 10h00 > 11h30; 14h30 > 16h00
Custo | 4,00€/participante (gratuito para instituições de Ovar)
Local | Parque Ambiental do Buçaquinho 
Transporte | assegurado para as instituições/escolas do Concelho de Ovar

                 Cidadão do Mundo

Uma sessão sobre a cidadania responsável versando temáticas simples 
como a alimentação de animais errantes, os dejetos caninos, a separação de 
resíduos entre outros, permitindo uma tomada de consciência sobre atitudes 
do dia-a-dia que podemos melhorar em prol do ambiente.

Destinatários | 1ºciclo 
Calendarização | segundas-feiras; março 2020
Custo | gratuito
Local | escolas aderentes

Saber Caminhar

Propõe-se a realização de uma caminhada nos vários percursos pedonais 
naturais do Concelho, promovendo um estilo de vida saudável e uma 
consciencialização da comunidade para a importância da preservação da 
natureza.

Destinatário | alunos do 1º ciclo 
Calendarização | 6ª feiras do mês de maio/junho 2020
Custo | gratuito
Duração | 120’ | 10h00 > 11h00
Local | Passadiços da Barrinha de Esmoriz (Barrinha/Lagoa e Praia) - 2 km   
                 Ciclovia e Passadiços Furadouro (Floresta e Praia) - 2,5km Cais do  
                 Puchadouro Válega (Floresta e Ria) - 2,5km
Transporte | assegurado para as instituições/escolas do Concelho de Ovar  
                               (limitado)



Visita de Estudo ao Parque Ambiental do Buçaquinho

As visitas guiadas ao Parque Ambiental Buçaquinho proporcionam ao 
visitante o contacto com a natureza. Visite as lagoas, observe a paisagem e a 
sua biodiversidade com momentos de birdwatching. No resto do dia aproveite 
ainda para realizar um piquenique e relaxar nos espaços verdes do parque.

Destinatários | pré-escolar, 1º, 2º, 3º ciclo e secundário
Calendarização | durante todo o ano 2020, quartas e sextas
Duração | 90’ | 09h30 > 11h30
Custo | 2,50€/criança; 5,00€/adulto | gratuito para escolas do Concelho de Ovar 
Local | Parque Ambiental do Buçaquinho 
Transporte | assegurado para as instituições/escolas do Concelho de Ovar  
                               (limitado)

Visita de Estudo à Barrinha de Esmoriz

Visite Barrinha de Esmoriz, a zona húmida mais importante do norte litoral 
português, com visitas guiadas pelos percursos observando a sua 
biodiversidade.

Destinatários | 2º, 3º ciclo e secundário 
Calendarização | durante todo o ano 2020, quartas ou sextas
Duração | 120’ | 09h30 > 11h30
Custo |  2,50€/criança; 5,00€/adulto | gratuito para escolas do Concelho de Ovar 
Local | Circuitos dos passadiços da Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos 
Transporte | assegurado para as instituições/escolas do Concelho de Ovar  
                               (limitado)

Educação

Ambiental



Dia da Árvore (21 março) 

Para a celebração do 21 de março - dia mundial da árvore e das florestas, os 
monitores do centro de educação ambiental vão às escolas, proporcionando 
aos alunos do 1º ciclo do ensino básico a oportunidade de conhecer a 
importância da preservação das zonas verdes.

Destinatários |  1º ciclo das escolas do Concelho de Ovar | gratuito
Calendarização | 16 a 20 março 2020
Duração |90’ | 10h00 > 11h30; 14h00 > 15h30 
Local | Escolas do Concelho de Ovar 
Transporte | não se aplica

Dia do Ambiente (5 junho)

O Dia Mundial do Ambiente será celebrado no Parque com muita diversão, jogos 
e oficinas de ciência ambiental.  Teremos ainda a presença da mascote da AdCL, 
a Lisa, que, através da música “Movidos pela Água”, cuja letra e música foi 
desenvolvida em parceria com a Oficina de Segurança da Lousã, vai alertar para 
as consequências da colocação de resíduos no esgoto e para a importância do 
tratamento das águas residuais na preservação e valorização dos rios e mares.

Destinatários | pré-escolar e 1º ciclo | gratuito
Calendarização | 5 junho 2020
Duração | 240’ | 09h00 > 13h00
Local | Parque Ambiental do Buçaquinho 
Transporte | assegurado para as escolas do Concelho de Ovar (limitado)

Visita de Estudo ao Rio Cáster

Visite os trilhos urbanos do Rio Cáster e das suas ribeiras no centro da Cidade 
de Ovar, conhecendo de forma simples a história, geografia, geomorfologia e 
biodiversidade desta área da bacia hidrográfica do Rio Cáster e a importância 
da sua valorização e proteção.

Destinatários | 2º ciclo escolas públicas e privadas do concelho de Ovar | gratuito
Calendarização | durante todo o ano 2020, por marcação 
Duração |90’ | 14h30 > 16h00 
Local | Parque Urbano de Ovar 
Transporte | não assegurado



Ecovalor

Programa desenvolvido em parceria com a ERSUC, promovendo ações de 
educação e sensibilização ambiental que visem a redução dos resíduos 
urbanos, Política de 3R e utilização correta dos Ecopontos, através do concurso 
“Separa e Ganha no Amarelo e Azul”. 

Destinatários | pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo e secundário
Calendarização | durante o ano 2019/20
Custo |gratuito
Local | escolas aderentes                   

Desafio Óleos Alimentares Usados

Projeto no âmbito de recolha de Óleos Alimentares Usados, levando à 
descoberta das boas práticas ambientais para a reciclagem dos óleos 
alimentares e os efeitos nocivos do incorreto encaminhamento deste resíduo. 

Destinatários | pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo e secundário
Calendarização | durante o ano 2019/20
Local | escolas aderentes                   

Educação

Ambiental



Eco - Escolas

O Programa Eco-Escolas promovido pela ABAE, contribui para a 
implementação da Agenda 21 Escolar e atribui o galardão da bandeira verde.

Destinatários | Pré-Escolar, 1º, 2ºe 3º Ciclo EB e Secundário
Calendarização | ao longo do ano letivo (inscrição até 30 outubro 2020)   
                                           Após esta data, diretamente na ABAE           
                                           http://ecoescolas.abae.pt/inscrições
Custo | 70€ por escola – apoiado pelo Município
Local | Escolas do Concelho de Ovar

Pedalar por Ti

Participe no projeto solidário e da promoção da mobilidade sustentável 
através da utilização das bicicletas, como melhoria da qualidade de vida e 
proteção ambiental de forma a angariação de fundos para atribuição de uma 
bicicleta e capacete a alunos do 2º/3º ciclo ou secundário das escolas do 
Município.

Destinatários | alunos 2º e 3ºciclo e secundário
Custo | gratuito
Calendarização | durante o ano 2019/20 
Local | Parque Ambiental do Buçaquinho



Salva a Tua Praia

O projeto “Salva a Tua Praia” visa sensibilizar 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.

Destinatários | pré-escolar -escolar e 1º ciclo das escolas de ovar 
Calendarização | fevereiro a março 2020
Custo | gratuito
Duração | 120’ |09h30 > 11h30; 14h00 > 16h00
Local | praias do Concelho de Ovar
Transporte | assegurado (limitado)

Educação

Ambiental

Coastwatch

Participe 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 acompanhado por monitor.

Destinatários | Escolas Públicas e Privadas | 3º Ciclo Ensino Básico e Secundário;  
                                      grupos e associações
Calendarizaçã | março a junho de 2020 |datas e horários à medida
Custo | gratuito
Duração | 150’
Local | praias do Concelho do Ovar
Transporte | não assegurado 



Ovar é Mar

Visite o laboratório de praia do projeto “Ovar é Mar” e conheça a 
biodiversidade marinha e costeira. Orientado por biólogos, está estruturado 
para todas as idades, proporcionando momentos de experimentação e 
atividades no areal. A mascote da AdCL, a Lisa, acompanhará as atividades 
que explicam que tudo o que é “atirado” para a via pública, passeios e 
estradas, vai parar às sarjetas e terá graves consequências nos rios e mares.

Destinatários | Escolar e Famílias | gratuito
Calendarização | julho e agosto de 2019
Duração | 180’ /oficína | 10h00 > 13h00 e/ou 14h00 > 17h00 
Local | praias de Esmoriz, Cortegaça, Maceda, Furadouro e Torrão do Lameiro

Projeto Rios

O projeto Rios visa a participação social na conservação dos espaços fluviais, 
através da monitorização de um troço do rio. O Projeto Rios permite que os 
grupos possam usufruir de um laboratório natural quando fazem saídas de 
campo. O objetivo é conhecer a estrutura de um rio/ribeira desde a nascente 
até à foz ou com grande pormenor os seus 500 metros adotados, analisando 
as várias temáticas associadas como a fauna, flora, tradições, histórias, contos, 
lendas, instituições, pessoas.

Destinatários | Alunos do 3º ciclo, secundário, universitário e Grupos
Calendarização | durante o ano
Custo | 60€ (compra do Kit)
Local | troço de rio (à escolha)
Transporte | não assegurado 



Buçaquinho em Férias

Nas férias escolares o Parque Ambiental do Buçaquinho oferece um programa 
de ocupação de tempos livres com atividades relacionadas com o ambiente. 
Oficinas, visitas, filmes em 2D de como funciona uma ETA e uma ETAR, será 
uma autêntica diversão educativa!

Destinatários | infanto - juvenil (dos 6 aos 12 anos)
Calendarização | Férias da Páscoa (30 março a 03 abril; 06 a 09 abril)    
                                             Verão (20-24; 27-31 julho; 3-7; 10-14; 17-21 e 24-28 agosto) 
                       de 2020
Duração | 180’ | 9h30 > 12h30; 14h00 > 17h00
Local | Parque Ambiental do Buçaquinho

Educação

Ambiental



Aniversário no Buçaquinho

As festas de aniversário no Buçaquinho são uma verdadeira aventura na 
Natureza! Celebre este dia tão especial no Parque! No Buçaquinho, o 
aniversariante pode escolher entre vários temas para festejar com os seus 
amigos.

Destinatários | crianças e jovens dos 4 aos 12 anos
Calendarização | durante todo o ano
Duração | 120’ | 10h30 > 12h30; 15h00 > 17h00 
   (90’ de atividade + 30’ de acompanhamento do lanche)
Custo | 150€ (lanche facultativo – acresce 3.5€ por criança)
Local | Centro de Educação Ambiental do Parque Ambiental do Buçaquinho



Saúde e

bem estar

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, 
vão continuar a usufruir de 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 da Assoc. Humanitária dos    
                 Bombeiros Voluntários de Esmoriz



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 da Assoc. Humanitária dos         
                   Bombeiros Voluntários de Esmoriz

Showcooking sobre Comida Saudável 

A Câmara Municipal vai continuar a promover, este ano letivo, 
showcooking sobre comida saudável. Esta é uma medida de promoção de 
uma alimentação saudável, de forma a ajudar a combater a obesidade 
infantil e os estilos de vida com qualidade. Este showcooking junta pais e 
filhos em atividades diversificadas e termina com a degustação da comida 
confecionada nesse encontro.  

Destinatários |pais, encarregados de educação e alunos do 1º ciclo do ensino  
                                     básico 
Calendarização | em datas a definir 
Local | Escolas do ensino básico do primeiro ciclo (a definir) 
                  

Projeto + Contigo 

O projeto +Contigo, da responsabilidade dos profissionais do Centro de 
Saúde de Ovar, insere-se no âmbito da promoção da saúde mental, 
bem-estar, da prevenção de comportamentos autolesivos. A intervenção 
dirigida aos adolescentes é composta por 7 sessões em sala de aula, 
abordando o estigma, a adolescência, o autoconceito, a resolução de 
problemas, a depressão e o bem-estar.

Destinatários | alunos do 3º ciclo e secundário 
Calendarização | sete sessões em sala de aula, em datas a definir 
Local | Escolas aderentes



Saúde e

bem estar

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 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 | Alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico  
Calendarização | Durante o ano letivo 
Local | Escolas públicas 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... 
enfim tudo aquilo que diz respeito à sexualidade humana. 

Destinatários | Alunos do quarto ano de escolaridade 
Calendarização | Durante o ano letivo
Local | Escolas aderentes



Na Medida Certa 

Este projeto tem como objetivo reduzir a obesidade infantil. 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  
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Mais e Melhores Leitores 

A valorização dos hábitos de leitura deve ser uma realidade, desde muito 
cedo, pois é fundamental 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 1º, 2º, 3º  ciclos e secundário 
Calendarização | Primeiro e segundo período letivo 
Local | Escolas e Biblioteca Municipal 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 
  
 
 



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 16 de fevereiro de 2020, 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 1º ciclo; crianças utentes das IPSS   
Calendarização | 16 de fevereiro de 2020
Local | Cidade de Ovar  

Tradições

e Identidade



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 | Alunos do terceiro e quarto ano do ensino básico  
Calendarização | Ano letivo
Local | Praça da República (início da “descoberta”)
 



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 1º ciclo    
Calendarização | janeiro  
Local | Cidade de Ovar  
 

Tradições

e Identidade

Conhecer... 
O Museu Júlio Dinis, propõe a todos os curiosos dos 6 aos 10 anos o projeto 
CONHECER… Desenvolvido no âmbito do serviço educativo, este projeto 
desafia a uma nova abordagem sobre conceitos e vivências dos espaços do 
museu.

Destinatários | crianças e jovens dos 6 aos 10 anos
Calendarização | set 2019 a jul 2020
Visitas guiadas | ter a sex | 9h30 e 14h00
Custo | €1,50 
Local | Museu Júlio Dinis 
Transporte | não assegurado 



Visita Guiada ao Museu Júlio Dinis |As Pupilas da Morgadinha Inglesa

Destinatários | M/6
Duração | performance 90’ap
Calendarização | 04 e 05 novembro | 10h00 e 14h30
Custo | €1,50
Local | Museu Júlio Dinis 
Transporte | não assegurado 

Visitas Orientadas ao Museu Escolar Oliveira Lopes 

Visitas orientadas| ter a sex | 9h30 e 14h00
Custo| 
Público em geral | €5,00 | 60’ap
Grupos de adultos| €2,50 | 60’ap 
Público Escolar |(1.º, 2.º e 3.º ciclos), alunos em contexto ATL, famílias | €1,50 | 60’ap
+ Oficina Criativa |
Público Escolar |(1.º 2.º e 3.º ciclos), alunos em contexto ATL, famílias | €2,00 | 90’ap 
Local | Museu Escolar Oliveira Lopes
                 P/ informação e marcação prévia:
                 museuescolar@cm-ovar.pt"museuescolar@cm-ovar.pt ou 256581300
 

Portugal dos Pequenitos | Vasco Mourão 
Visita Guiada e Conversa
 
Destinatários | M/12 | 90’ap
Calendarização | 18 out | 15h00 e 18h00 
Custo | Entrada gratuita
Local | Museu Júlio Dinis 



Tradições

e Identidade

Oficinas Residentes no Museu Escolar Oliveira Lopes 
 
É Hora do Recreio!

Destinatários | Pré-Escolar / 1º Ciclo / 2º Ciclo / 3.º Ciclo / Ensino Secundário 
Custo | gratuito
Local | Museu Escolar Oliveira Lopes  
Transporte | não assegurado

Encher de Letras 

Destinatários | 1º Ciclo / 2º Ciclo / 3º Ciclo / Ensino Secundário 
Duração | 45’
Custo | gratuito
Local | Museu Escolar Oliveira Lopes  
Transporte | não assegurado 

Alimentação Saudável e Apetitosa 
No âmbito do DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Destinatários | Público em geral
Calendarização | 16 out | quarta-feira
Duração | 120’ap 
Sessão 1 | Crianças – 14h30
Sessão 2 | Adultos – 18h00
Custo | €3,00
Local | Museu Escolar Oliveira Lopes 
 



O Cartucho de Mercearia 
Oficinas

Destinatários | Público em geral
Calendarização | 09 e 10 out | quarta e quinta-feira
                                             9h30; 11h00; 14h00 e 15h30
Custo | gratuito | Marcação prévia: divicultovar@cm-ovar.pt ou 256581300/78
Local | Escola de Artes e Ofícios 

Visita Guiada à Exposição Bernardino Machado: O Pedagogo 
Visitas orientadas

Destinatários | Público em geral
Calendarização | 01 out e 05 nov e 03 dez | terças-feiras
                                             9h30; 11h00; 14h00 e 15h30
Custo | gratuito | Marcação prévia: museuescolar@cm-ovar.pt ou 256581300
Local | Museu Escolar Oliveira Lopes 

O Sabor da Tradição
Oficinas

Destinatários | Público em geral
Calendarização | 18 dez | quarta-feira
Duração | 120’ap
Sessão 1 | Crianças – 14h30
Sessão 2 | Adultos – 18h00                                            
Custo | €3,00
Local | Museu Escolar Oliveira Lopes 



O REPUBLICÁRIO (teatro)

Destinatários | m/12/público escolar | €1,50
Calendarização | 01 e 02 outubro | 14h30 e 10h00
Local | Centro de Arte de Ovar

 
A MENINA DO MAR (teatro/musical)

Destinatários | m/6/público escolar | €5,00 
Calendarização | 11 outubro | 10h00 e 22h00
Local | Centro de Arte de Ovar

 

Educaçãopela Arte

programação para crianças e jovens e mediação
set 18  •  jul 19 (consultar programa próprio)



O CONVIDADOR DE PIRILAMPOS (teatro)

Destinatários | m/4/público escolar | €1,50
Calendarização | 19 e 20 novembro | 14h30; 10h00 e 14h30
Local | Centro de Arte de Ovar

 
SINGLE STORY (espetáculo/conferência)

Destinatários | 9º ano e secundário | €1,50
Calendarização | 3 dezembro | 10h30 e 14h30
Local | Escola de Artes e Ofícios

 
Anima-te! (oficina de cinema de animação)

Destinatários | 6 aos 12 anos| gratuita
Calendarização | Natal - 16 a 20 dezembro 2019 | Páscoa - 30 março a 3 abril
Local | Escola de Artes e Ofícios de Ovar

MAPA CONTOS E CANTOS (multidisciplinar)

Destinatários | m/6/público escolar | €1,50
Calendarização | 13 e 14 janeiro | 14h30 e 10h00
Local | Centro de Arte de Ovar



 
O PLOC DO POLLOCK

Destinatários | 1º e 2º ciclo/público escolar | €1,50
Calendarização | 03 e 04 fevereiro | 14h30 e 10h00
Local | Centro de Arte de Ovar

 
ESTREIA DA CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO DO ANIMA-TE!

Destinatários | Público em geral
Calendarização | 28 fevereiro | 19h00
Local | Centro de Arte de Ovar

 
POESIA ACÇÃO! (poesia/performance) com Margarida Mestre

Destinatários | 1º ciclo + secundário
Calendarização | 16 a 21 março
Local | Escolas

 
POESIA ACÇÃO! (Formação)

Destinatários | Professores e Educadores | €5,00
Calendarização | 17 março
Local | Centro de Arte de Ovar

Educaçãopela Arte



 
POEIRA DE ESTRELAS (dança/música)

Destinatários | m/6/público escolar | €1,50
Calendarização | 28 e 29 de abril | 14h30 e 10h00
Local | Centro de Arte de Ovar

OFICINA POEIRA

Destinatários | Professores, Educadores, auxiliares de ação educativa,     
                                      mediadores culturais, estudantes universitários | €5,00        
                                     (gratuito para professores que assistiram ao espetáculo)
Calendarização | 29 abril | 18h00-20h30
Local | Centro de Arte de Ovar

 
FIL’MUS2 (cinema musicado)

Destinatários | m/6/| €1,50/público escolar; €5,00/público geral
Calendarização | 15 maio | 10h00 e 22h00
Local | Centro de Arte de Ovar

 
OCEANO (dança)

Destinatários | 6 meses aos 2 anos/público escolar| €1,50
Calendarização | 15 e 16 junho | 10h00
Local | Centro de Arte de Ovar



ELA - Espaço Lúdico do Azulejo

O Espaço Lúdico do Azulejo acontece na Escola de Artes e Ofícios, e tem início 
com a oficina “Jogos de rua, sonhos de parede”, que tem por objetivo 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.
Após esta oficina, as turmas participantes, são desafiadas a desenvolverem 
em contexto escolar um novo azulejo padrão, que será depois concretizado 
pelos alunos, numa nova passagem pela Escola de Artes e ofícios, e batizado 
pela turma responsável pela sua criação.
O objetivo é chegar a maio com novos padrões azulejares, que reflitam o 
nosso património azulejar tão rico e a imaginação das crianças.
O resultado destas oficinas poderá culminar no projeto SOS AZULEJO 
ESCOLAS, que se realiza anualmente a 6 de maio, dia Nacional do Azulejo.

Jogos de rua, sonhos de parede

Destinatários | pré-escolar e 1º ciclo| Nº máximo de crianças 25
Calendarização | Oficina permanente (período letivo)
Duração | 120min 
Local | Escola de Artes e Ofícios
Transporte | gratuito conforme agendamento 
          datas propostas:

 11 e 25 out 19 (manhã e tarde)
 8, 15 e 22 nov 19 (manhã e tarde)
 6, 13 e 20 dez 19 (manhã e tarde)
 17 e 31 jan 20 (manhã e tarde)
 7 e 14 fev 20 (manhã e tarde)

Inscrições | para o email: eao@cm-ovar.pt 
                             (mediante marcação prévia com duas semanas de antecedência) 
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Cria_tura Quadrada

A “Cria_tura Quadrada” é uma oficina criativa que acontece pelas ruas do 
centro histórico da cidade de Ovar, começa com uma visita orientada por um 
percurso pedonal previamente definido e adaptado ao grupo participante, 
que tem como objetivo dar a conhecer / explorar o património azulejar de 
Ovar, através da observação dos elementos decorativos da azulejaria 
existente, a visita terminando com uma oficina criativa em torno do azulejo, 
na Escola de Artes e Ofícios.
Esta oficina, pretende a criação e pintura em azulejo de um “ser” imaginário, 
com inspiração nas cores e formas da azulejaria existente visitada.
No final, os trabalhos executados serão entregues às escolas participantes.

Destinatários | alunos do 3º ciclo e secundário
Calendarização | Ano Letivo 
Duração | 150’ (visita 75’ + oficina 75’)
Local | Escola de Artes e Ofícios
Transporte | não assegurado
Inscrições | para o email: eao@cm-ovar.pt 
                             (mediante marcação prévia com duas semanas de antecedência) 

Férias ao Quadrado

O “Férias ao Quadrado” é uma oficina criativa que acontece pelas ruas do 
centro histórico da cidade de Ovar, começa com uma visita orientada por um 
percurso pedonal previamente definido e adaptado ao grupo participante, 
que tem como objetivo dar a conhecer / explorar o património azulejar de 
Ovar, através da observação dos elementos decorativos da azulejaria 
existente. A visita termina no Palácio da justiça de Ovar, com uma oficina 
criativa em torno do azulejo, com recurso a carimbos e decoração de postais, 
inspirada nas ilustrações de Jorge Barradas.

Destinatários | crianças (grupos, ATL, campos de férias, atividades    
                                      desenvolvidas pela CMO)
Calendarização | períodos de férias letivas (natal, páscoa, verão) 
Duração | 75’ (visita 45’ + oficina 30’)
Custo | gratuito
Local | Escola de Artes e Ofícios
Transporte | não assegurado
Inscrições | para o email: eao@cm-ovar.pt 
                             (mediante marcação prévia com duas semanas de antecedência) 



Férias
Divertidas

Faz-te às Férias 

O programa “Faz-te às Férias” destina-se aos alunos do primeiro e segundo 
ciclo do ensino básico que frequentam as escolas públicas do concelho. O 
programa tem como objetivo 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 1º ciclo 
Calendarização | Interrupção letiva do Natal, Páscoa, Férias de Verão e   
                                           Regresso às Aulas 
Local | Escolas do 1º ciclo do concelho 



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 3º ciclo e ensino secundário  
Calendarização | Férias de Verão 
Local | Universidades de Aveiro, Porto e Coimbra 
 



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 mantem 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 
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Empreendedorismo 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.



Orçamento Participativo 2019/20

O Orçamento Participativo Jovem (OPJ) é um processo de participação cívica, 
que assenta na consulta direta dos nossos jovens, com idades 
compreendidas entre os 6 e os 18 anos. O Orçamento Participativo Jovem dá 
a oportunidade aos jovens estudantes de identificarem, debaterem e 
atribuírem prioridades a objetos/ações de superior interesse para o concelho.
 
Destinatários | Alunos do 1º ciclo ao secundário   
Calendarização | A definir pelos agrupamentos aderentes 
Local | Escolas aderentes 



PES - Projeto Psicoeducacional e Social em Comunidade

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.

Cidade Amiga das Crianças

O Programa Cidades Amigas das Crianças foi relançado em Portugal em 
2015 pela UNICEF e preconiza a adopção de uma política coordenada para a 
infância e adolescência, que potencie a articulação entre todos os sectores 
municipais e o estabelecimento de parcerias com instituições da comunidade 
que promovam o bem-estar de todos os cidadãos, em particular das 
crianças.
O Programa especificamente, pretende criar as condições e assegurar as 
ferramentas para:

 •Implementação de políticas locais para a infância e adolescência;
 •Reforço da perspectiva de direitos da criança na cultura   
   organizacional dos Municípios e das entidades com    
   responsabilidades em áreas relacionadas com as crianças;
 •Promoção da participação das crianças na vida da comunidade;
 •Fomento da acção concertada entre todos os actores com impacto  
   na vida das crianças, incluindo sectores municipais, entidades  
   públicas e privadas.

A Câmara Municipal de Ovar faz parte da rede das cidades Amigas das 
Crianças.
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CALENDÁRIO ESCOLAR  2019 | 2020

1º Período

2º Período

3º Período

Interrupção

Interrupção

Interrupção

De 10 e 13 de setembro a 17 de dezembro

De 06 de janeiro a 27 de março

De 14 de abril a 04, 09 ou 19 de junho

De 18 de dezembro a 03 de janeiro

De 24 de fevereiro a 26 de fevereiro

De 30 de março a 13 de abril



CONTACTO|

Divisão de Educação
Rua Heliodoro Salgado, nº16
3880-232 Ovar
Tel. 256 581 386 | Fax 256 586 611
E-mail | divieducacao@cm-ovar.pt




