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A Vereadora da Educação
Vivina Nunes

17ª QUINZENA
DA EDUCAÇÃO

Com o ano letivo já a decorrer, saudamos todos aqueles que direta ou indiretamente 
contribuem para promover o sucesso e o envolvimento de toda a comunidade 
educativa.
É certo que todos gostaríamos que esta viagem agora iniciada tivesse um percurso 
calmo e tranquilo, condição indispensável para que as nossas crianças e jovens se 
sentissem em segurança e incentivadas no seu percurso formativo.
Ainda que neste início de ano letivo as águas em que navegamos estejam ainda 
revoltas e agitadas: profissionais que continuam sem ver satisfeitas as suas reivindi-
cações, alterações legislativas várias para aplicação imediata, procedimentos que 
se perdem no tempo e por isso não são o garante de um início de ano equilibrado e 
sem turbulências; assim mesmo estamos certos que continuaremos a remar….
Aos trabalhadores das nossas escolas docentes e não docentes, verdadeiros operários 
do conhecimento e do afeto, uma palavra de apreço pelo seu trabalho diário, tarefa 
árdua mas que reconhecemos como fundamental para a formação e felicidade dos 
nossos alunos.
Aos alunos que agora iniciam o seu percurso escolar e/ou educativo, assim como os 
que regressam após o merecido descanso, sejam bem-vindos a esta viagem que vai 
ser longa, cheia de agitações mas também de acalmias, a Escola tem se ser para 
todos vós um porto de abrigo onde se sintam bem, com a curiosidade e valentia para 
abraçar novos desafios e conquistar muitas vitórias.
A toda a comunidade educativa em geral votos de um bom ano letivo, que façamos 
dele uma “Boa Viagem”.
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RECEÇÃO
AOS NOVOS ALUNOS

16, 17, 18 E 19 DE OUTUBRO
Centro de Experimentação Artística, Vale da Amoreira
ESPETÁCULO ANTIPRINCESAS SOBRE “CLARICE LISPETOR”, 
COM CLÁUDIA GAIOLAS

Era uma vez uma princesa… Não. Este espetáculo não é sobre princesas. A coleção Antiprincesas 
(Tinta da China / EGEAC) conta-nos a história de quatro mulheres inspiradoras. A pintora mexicana 
Frida Kahlo, a compositora e cantora chilena Violeta Parra, a militar boliviana de origem indígena 
Juana Azurduy e a escritora brasileira Clarice Lispector. Estas mulheres não têm coroas, não 
vivem em castelos e não têm superpoderes, são mulheres comuns, heroínas na vida real que 
desafiaram os cânones e revolucionaram o mundo através da arte, literatura ou política.
E no final não «viveram felizes para sempre», mas foram sempre autênticas. Foram mulheres 
lutadoras, independentes e apaixonadas pela vida.
A evocação destas verdadeiras heroínas vem sublinhar a evidência que a vida não é um «conto de 
fadas», mas também que vale a pena enfrentar dificuldades e lutar por aquilo em que acreditamos.

Destinatários: Turmas do 1º ano do 1º CEB  |  Duração: 40 min.

C  José Frade



C  ANTIPRINCESAS

9 DE OUTUBRO | 10:30H
Biblioteca Escolar EB José Afonso de Alhos Vedros 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO “VOLUNTÁRIOS DE LEITURA: 
PARA DESENVOLVER A PRÁTICA DA LEITURA NAS ESCOLAS 
DO CONCELHO”.

Anabela Regula | Animadora sociocultural | Câmara Municipal da Moita

Lurdes Cavaquinho | Bibliotecária | Câmara Municipal da Moita

Maria de Deus Marques | Professora Bibliotecária | EB n.º 1 da Baixa da Banheira 
(Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira)

A Câmara Municipal da Moita desenvolve o Projeto Voluntários de Leitura desde dezembro de 
2013, no âmbito do SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, com a participação de um 
grupo de munícipes que se têm disponibilizado como voluntários de leitura, a ler com os alunos, 
apoiando as seguintes escolas do 1º Ciclo: EB nº 1 da Baixa da Banheira, EB nº 4 Baixa da Banheira, 
EB nº 1 da Moita; e as escolas do 2º e 3º Ciclo: EB Fragata do Tejo, EB D. Pedro II e EB D. João I.
Ao longo destes anos, este projeto tem-se revelado fundamental no desenvolvimento da prática da 
leitura, tendo resultados significativos no gosto das crianças e jovens pela leitura. Ao mesmo 
tempo têm-se criado laços afetivos entre voluntários e alunos e também entre estes e a biblioteca. 
Esta apresentação tem como objetivo sensibilizar as escolas para o acolhimento dos voluntários 
que estão disponíveis para colaborar nas Bibliotecas Escolares e que, muitas vezes, se confrontam 
com algumas necessidades que os voluntários podem resolver, não só na prática da leitura como 
no empréstimo domiciliário e outras tarefas que ocupam uma boa parte do tempo do atendimento 
na Biblioteca Escolar.

Destinatários: Professores, educadores e alunos

10 DE OUTUBRO
INICIO DO PROJETO BIBLIOTECA VIVA

Projeto de Animação do Livro e da Leitura destinado aos alunos da Educação Pré-Escolar e do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, com o qual se pretende contribuir para o desenvolvimento de hábitos 
permanentes de leitura associados à descoberta do prazer de ler, aumentando as formas de 
interpretação de textos escritos para diferentes campos de linguagem como a expressão dramática 
e as artes plásticas, divulgando as bibliotecas municipais e os seus recursos e despertando o 
interesse pelos temas abordados incentivando a novas leituras. 
O tema deste ano letivo será “Moita, Património do Tejo”, onde será trabalhado com o público 
infanto-juvenil a importância do rio num concelho com 20 quilómetros de frente ribeirinha e onde 
o Tejo sempre fez parte do quotidiano e do desenvolvimento da população.

RECEÇÃO 
À COMUNIDADE
EDUCATIVA

9 A 20 DE OUTUBRO
Biblioteca Municipal Bento Jesus Caraça, Moita 
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DAS ESCOLAS DA MOITA PARTICIPANTES 
NA 6ª EDIÇÃO DO PROJETO KID´S GUERNICA

Participaram nesta edição as escolas da Região de Setúbal, cujos municípios integram a AMRS. A 
presente exposição apresenta os trabalhos desenvolvidos pelos alunos e docentes do Município da 
Moita que participaram no projeto no ano letivo 2017/2018: estes trabalhos foram realizados por 
turmas dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário dos Agrupamentos de Escolas 
da Moita, D. João I, José Afonso, Fragata do Tejo e Mouzinho da Silveira.
As Escolas da Moita arrebataram dois prémios nesta edição. 

Destinatários: Público em geral.
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Destinatários: Público em geral.



C  Alipio Padilha

13 DE OUTUBRO | 21:30H E 23:00H
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo (Auditório) 
TEATRO SESSÃO DUPLA
Isenção de pagamento para docentes e estudantes no concelho.
Sob marcação prévia até dia 12 de outubro para a bilheteira do Fórum Cultural pelo telefone 210 888 900 
(indicando que é docente ou estudante no concelho). Bilheteira de 3ª a sábado das 14:30H às 19:30H.

21:30H
MEDO A CAMINHO DE RUI CATALÃO 
COM LUÍS MUCAURO
Destinatários: geral | M/6 anos | Duração: 60 min.

Peça de ressonâncias bíblicas, em que se cumpre o Êxodo de um jovem e da sua família, entre Moçambique 
e Portugal, Medo a Caminho é um dueto em que Rui Catalão desaparece de cena para dar lugar a Luís 
Mucauro. Medo a Caminho é o relato da história da família Mucauro, e do seu pai autoritário, cuja vontade 
se confunde com uma vontade divina, ou tão só com a herança do colonialismo...

Criação e interpretação: Rui Catalão e Luis Leonardo Mucauro | Produção: [PI] Produções Independentes | Produções 
Independentes é uma estrutura financiada pelo Ministério da Cultura / Direção Geral das Artes 

23:00H
ADRIANO JÁ NÃO MORA AQUI
DE RUI CATALÃO COM ADRIANO DIOUF
Destinatários: geral | M/6 anos | Duração: 60 min.

“Adriano já não mora aqui” começa com uma criança a fugir de um homem que matou outra criança; 
e termina com as batidas do coração de um feto no útero da mãe. São dois episódios arrepiantes 
porque a criança está na casa do criminoso, com ele lá dentro, e o pai do feto acabou de dizer: “Doutora, 
nós não vamos ter esta criança”.
Entre estas duas cenas, Adriano Diouf reconstrói o processo de como se tornou adulto. É o relato de 
uma criança a fugir dos problemas em que se mete. A combater e a esconder-se das consequências. 
Até ao momento culminante em que não quer mais fugir. 
De: Rui Catalão | Com: Adriano Diouf | Dramaturgia e coreografia: Adriano Diouf e Rui Catalão | Produção: [PI] Produções 
Independentes / Tânia M. Guerreiro | Coprodução: Câmara Municipal da Moita / Centro de Experimentação Artística; Fiar – 
Festival Internacional de Artes de Rua; Câmara Municipal de Lisboa/ Biblioteca de Marvila | [PI] Produções Independentes é 
uma estrutura apoiada pela República Portuguesa – Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes.

C  João Pedro Plácido

10 DE OUTUBRO | 16:00H
Auditório da Biblioteca Municipal Bento Jesus Caraça, Moita
APRESENTAÇÃO DO PROJETO MUNICIPAL 
“MOITA PATRIMÓNIO DO TEJO”, 
SEGUIDA DE VISITA AO ESTALEIRO 
DO MESTRE JAIME COSTA EM SARILHOS PEQUENOS 
Destinatários: Comunidade Educativa

11 DE OUTUBRO | 15:00H
Auditório da Biblioteca Municipal Bento Jesus Caraça, Moita 
LANÇAMENTO DA 22 ª FEIRA DE PROJETOS EDUCATIVOS | 2019
Apresentação do Plano Municipal para a Integração de Migrantes (PMIM)
Destinatários: Comunidade Educativa

11 E 18 DE OUTUBRO | 16:00H ÀS 19:00H
Centro de Experimentação Artística, Vale da Amoreira
AÇÃO DE FORMAÇÃO 
FOLCLORE – POTENCIALIDADES NO ÂMBITO
DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA
Consultar Programa próprio 
Destinatários: Assistentes operacionais dos jardins-de-infância da rede pública
Informações: Tel: 210 817 000 | E-mail: div.educacao@mail.cm-moita.pt
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19 DE OUTUBRO | 21:30H
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo (Auditório)
CINEMA AS OPERAÇÕES SAAL
DE JOÃO DIAS
Portugal | 2007 | 120 min. 
Destinatários: geral | M/6 anos 

Isenção de pagamento para docentes e estudantes no concelho.
Sob marcação prévia até dia 18 de outubro para a bilheteira do Fórum Cultural pelo telefone 210 888 900 
(indicando que é docente ou estudante no concelho). Bilheteira de 3ª a sábado das 14:30H às 19:30H.

O mais completo, abrangente e emocionalmente rico documento de um período crítico do país e da 
sua história recente. Em 1974/75, um projeto de habitação envolveu arquitetos e população numa 
iniciativa única e revolucionária. Trinta anos depois, as memórias filmadas dos atores destes 
processos ajudam a entender as repercussões sociais e culturais das OPERAÇÕES SAAL, ao 
mesmo tempo que um inédito e extenso acervo documental ajuda a refletir sobre os caminhos que 
a arquitetura e o urbanismo têm percorrido desde então. A ponte para com o passado é efetuada 
entre as imagens de arquivo e as entrevistas em que Siza Vieira, Raul Hestnes, Souto Moura ou 
Teotónio Pereira recordam o seu envolvimento nas OPERAÇÕES SAAL. 
Mas o alcance do filme abrange a problemática mais lata da participação democrática e cidadã nos 
destinos da sociedade. Quer enquanto dispositivo de recolha de informação, quer como registo 
fílmico documental, AS OPERAÇÕES SAAL é um exemplo de documentário crítico, porque os 
sucessivos avanços na ação – e no território – resultam de um obsessivo desejo de intromissão na 
verdade, contaminado de um sentido de urgência perante factos em risco de desaparecimento.

20 DE OUTUBRO 
AQUI HÁ HISTÓRIA - INTEMPORALIDADES CRIADORAS E EXPRESSIVAS
Ação de formação para acreditação na área da Educação para o Património

9:00H ÀS 13:00H
MOINHO DE MARÉ, ALHOS VEDROS
14:30H às 15:30H
VISITA GUIADA AO ESTALEIRO DO MESTRE JAIME COSTA, 
EM SARILHOS PEQUENOS 
Consultar Programa próprio 

Com uma metodologia baseada na Educação pela Arte, Educação Ambiental e Educação Emocional, 
utilizando técnicas centradas nas artes integradas e numa pedagogia de corpo inteiro, os docentes 
serão interpelados e convidados a sentir, reconhecer, interpretar, compreender, expressar e comunicar 
o passado com uma linguagem contemporânea, aos olhos do seu mundo e das suas histórias, 
integrando o conhecimento do património no seu universo lúdico, criativo e afetivo. 
Nesta formação vamos refletir acerca do conceito de Património, valorizando o património pessoal 
enquanto estratégia educativa e recursos de aprendizagem. Partilhamos experiências, dúvidas, 
vivências, ferramentas e metodologias desenvolvidas em diversos contextos patrimoniais e educa-
tivos, experimentando diferentes linguagens e técnicas de criação e construção de conhecimento, 
de desenvolvimento pessoal e formação social.
Destinatários: Docentes de todos os níveis de ensino, com prioridade para os docentes do Concelho 
da Moita (sujeito às vagas disponíveis).
Inscrições docentes: Centro de Formação de Escolas Barreiro e Moita, através do LINK: 
https://goo.gl/forms/jJTwrD558OlF3YWy2
Tel: 212 059 206 | E-mail: cfbarreiromoita@gmail.com
Data limite inscrições: 17 de outubro (sujeito ao limite de vagas disponíveis)

22 DE OUTUBRO | TODO O DIA
BIBLIOTECAS ESCOLARES
EU AMO A MINHA BIBLIOTECA – oferta de livros para as Bibliotecas Escolares
Destinatários: Bibliotecas Escolares
Integrada nas comemorações do Dia da Biblioteca Escolar.
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mesmo tempo que um inédito e extenso acervo documental ajuda a refletir sobre os caminhos que 
a arquitetura e o urbanismo têm percorrido desde então. A ponte para com o passado é efetuada 
entre as imagens de arquivo e as entrevistas em que Siza Vieira, Raul Hestnes, Souto Moura ou 
Teotónio Pereira recordam o seu envolvimento nas OPERAÇÕES SAAL. 
Mas o alcance do filme abrange a problemática mais lata da participação democrática e cidadã nos 
destinos da sociedade. Quer enquanto dispositivo de recolha de informação, quer como registo 
fílmico documental, AS OPERAÇÕES SAAL é um exemplo de documentário crítico, porque os 
sucessivos avanços na ação – e no território – resultam de um obsessivo desejo de intromissão na 
verdade, contaminado de um sentido de urgência perante factos em risco de desaparecimento.

20 DE OUTUBRO 
AQUI HÁ HISTÓRIA - INTEMPORALIDADES CRIADORAS E EXPRESSIVAS
Ação de formação para acreditação na área da Educação para o Património

9:00H ÀS 13:00H
MOINHO DE MARÉ, ALHOS VEDROS
14:30H às 15:30H
VISITA GUIADA AO ESTALEIRO DO MESTRE JAIME COSTA, 
EM SARILHOS PEQUENOS 
Consultar Programa próprio 

Com uma metodologia baseada na Educação pela Arte, Educação Ambiental e Educação Emocional, 
utilizando técnicas centradas nas artes integradas e numa pedagogia de corpo inteiro, os docentes 
serão interpelados e convidados a sentir, reconhecer, interpretar, compreender, expressar e comunicar 
o passado com uma linguagem contemporânea, aos olhos do seu mundo e das suas histórias, 
integrando o conhecimento do património no seu universo lúdico, criativo e afetivo. 
Nesta formação vamos refletir acerca do conceito de Património, valorizando o património pessoal 
enquanto estratégia educativa e recursos de aprendizagem. Partilhamos experiências, dúvidas, 
vivências, ferramentas e metodologias desenvolvidas em diversos contextos patrimoniais e educa-
tivos, experimentando diferentes linguagens e técnicas de criação e construção de conhecimento, 
de desenvolvimento pessoal e formação social.
Destinatários: Docentes de todos os níveis de ensino, com prioridade para os docentes do Concelho 
da Moita (sujeito às vagas disponíveis).
Inscrições docentes: Centro de Formação de Escolas Barreiro e Moita, através do LINK: 
https://goo.gl/forms/jJTwrD558OlF3YWy2
Tel: 212 059 206 | E-mail: cfbarreiromoita@gmail.com
Data limite inscrições: 17 de outubro (sujeito ao limite de vagas disponíveis)

22 DE OUTUBRO | TODO O DIA
BIBLIOTECAS ESCOLARES
EU AMO A MINHA BIBLIOTECA – oferta de livros para as Bibliotecas Escolares
Destinatários: Bibliotecas Escolares
Integrada nas comemorações do Dia da Biblioteca Escolar.
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