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O Serviço Educativo Municipal da Moita desenvolve um conjunto de atividades educativas 
e culturais dirigidas a diversos públicos, nomeadamente à comunidade educativa, à 
população sénior, mas também ao público em geral. Estimular a criatividade, a literacia, 
a partilha intergeracional e multicultural, a participação e a inclusão são os objetivos de 
mais de 50 ações e projetos dinamizados todos os anos letivos e construídos por uma 
equipa multidisciplinar, transversal aos serviços municipais.

Tendo em consideração a situação de pandemia de COVID-19 que o País e o Mundo 
vivem e a proteção de alunos, professores, funcionários, trabalhadores da autarquia e 
público em geral, as ações e projetos, no ano letivo 2020/21, foram adaptadas às re-
gras da Direção Geral de Saúde, sendo que algumas, pela sua natureza, não podem ser 
dinamizadas este ano. Muitas das atividades que oferecemos neste ano letivo, embora 
preferencialmente presenciais, podem ser adaptadas ao formato online conforme os 
planos de contingência de cada Agrupamento de Escolas e o evoluir da pandemia.

Fruto de um vasto trabalho dos serviços municipais, contemplando todas as regras de 
proteção da saúde pública, a autarquia vai continuar a dinamizar atividades junto da 
comunidade educativa e do público em geral, porque, apesar dos constrangimentos, 
o ensino, a cultura e o desporto têm de fazer parte da nossa vida e do nosso dia-a-dia. 

Consulte o programa do Serviço Educativo e participe!

Veja o que temos para oferecer nas áreas do Ambiente, Assuntos Sociais, Bibliotecas, 
Cultura, Desporto, Educação, Juventude, Património.
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SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL DA MOITA

AMBIENTE





novembro a junho

Consiste no desenvolvimento de uma horta biológica 
e da compostagem de resíduos orgânicos e atividades 
complementares nas escolas, sensibilizando para 
a importância da reciclagem e para os benefícios 
dos produtos biológicos para a saúde e ambiente. 
O Município prepara os terrenos, fornece os materiais 
e orientação técnica, e disponibiliza vídeos exclusivos 
direcionados aos alunos. Os docentes dinamizam 
autonomamente a criação e manutenção da horta.

Local: Escolas e Jardins-de-Infância 
Duração da atividade: Ao longo do ano
Destinatários: Pré-escolar e 1º ciclo 
Nº máximo de participantes: 1 turma
Inscrição: Através de ficha de inscrição própria 
enviada aos estabelecimentos de ensino
+ Informações: 
div.salubridade.ambiente@mail.cm-moita.pt 
T. 212 806 700

janeiro a junho

Através do jogo “À Descoberta do Ambiente”, do tipo 
jogo da glória em tapete gigante, são abordados 
diversos temas ambientais, com destaque para 
a separação dos resíduos. Cada escola deverá 
contactar a escola sede do Agrupamento respetivo, 
ao qual o Município ofereceu um exemplar do jogo. 
A atividade pode ser dinamizada autonomamente 
pelo docente com os seus alunos.

Local: Pátio ou espaço exterior da escola, 
ou sala polivalente 
Duração da atividade: 45 a 60 minutos
Destinatários: 1º ciclo
Nº máximo de participantes: 1 turma
Inscrição: Contactar a sede do Agrupamento respetivo. 
+ Informações: 
div.salubridade.ambiente@mail.cm-moita.pt 
T. 212 806 700

AGRICULTURA BIOLÓGICA
E COMPOSTAGEM NA ESCOLA

JOGO  
“À DESCOBERTA DO AMBIENTE”
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novembro, fevereiro, abril, maio e junho 

(sujeito a limite de vagas definido pela S.ENERGIA)

Ação de sensibilização sobre a temática da energia 
e da sustentabilidade, com a utilização de recursos 
interativos nomeadamente vídeo temático 
e dinamização de jogo interativo “Quem quer ser 
Amigo do Ambiente”.

Local: Sala de aula ou auditório com disponibilidade de 
recursos audiovisuais
Duração da atividade: 45 a 60 minutos
Destinatários: alunos do 1º ciclo (2º, 3º e 4º ano)
Nº máximo de participantes: 30 alunos
Inscrição /+ Informações: 
S.ENERGIA – Agência Regional de Energia 
para os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo 
e Alcochete geral@senergia.pt
T. 210 995 139

novembro, fevereiro, abril, maio e junho

(sujeito a limite de vagas definido pela S.ENERGIA) 

Dinamização do “Energy Game II”, um jogo 
de computador interativo de cariz lúdico 
e pedagógico, em formato de minicampeonato 
entre os elementos da turma com equipas de 8 
elementos (máximo), que permite, de uma forma 
apelativa e inovadora, sensibilizar os jogadores 
para a questão da eficiência energética.

Local: Sala de aula ou auditório 
com disponibilidadede recursos audiovisuais
Duração da atividade: 45 a 60 minutos
Destinatários: 3º e 4º ano do 1º ciclo; 2º ciclo; 3º ciclo
Nº máximo de participantes: 1 turma
Inscrição /+ Informações: 
S.ENERGIA – Agência Regional de Energia 
para os concelhos do Barreiro, Moita, 
Montijo e Alcochete 
geral@senergia.pt
T. 210 995 139

ENERGIA E SUSTENTABILIDADE MINI CAMPEONATO 
“ENERGY GAME II”
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a definir

Evento onde são divulgados os projetos das hortas 
escolares e os produtos hortícolas de micro 
produtores locais e comercializados produtos 
biológicos diversos, sendo também divulgadas 
organizações de âmbito local e nacional.

Local: a definir
Duração da atividade: um dia
Destinatários: Público em geral
+ Informações: 
div.salubridade.ambiente@mail.cm-moita.pt 
T. 212 806 700

BIOFESTA - MOSTRA DE PROJETOS 
E PRODUTOS BIOLÓGICOS

MÃOS À HORTA

P. 9

a partir de janeiro 

Este curso foi criado com o objetivo de fomentar 
práticas ecológicas de cultivo junto dos munícipes 
com quintal ou outro acesso à terra, podendo 
aplicar-se também a hortas envasadas, 
que podem ser feitas em varandas ou terraços.

Local: O curso realiza-se em modo virtual, sendo emiti-
do através do canal Youtube do Município. 
As filmagens decorreram no Viveiro Municipal. 
Duração da atividade: Conjunto de episódios que po-
dem ser visualizados a partir de janeiro de 2021
Destinatários: Público em geral
Nº máximo de participantes: Sem limite
Inscrição: Acesso livre, não requer inscrição
+ Informações: 
div.salubridade.ambiente@mail.cm-moita.pt 
T. 212 806 700





SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL DA MOITA

ASSUNTOS 
SOCIAIS





outubro a junho 

(mediante horários e calendário escolar específico)

É um projeto desenvolvido pela Câmara Municipal 
da Moita, tendo como princípios orientadores 
a valorização e o desenvolvimento 
dos conhecimentos de todos os intervenientes 
no processo de ensino e de aprendizagem. 
As vivências dos alunos são o pilar do projeto, 
enquanto componente aliada à educação não 
formal, sem fins de certificação, através do qual 
são dinamizadas atividades sociais, culturais, 
educacionais, de convívio, destinadas a todos 
os munícipes a partir dos 55 anos que manifestem 
interesse e efetuem a sua inscrição. 
São dinamizadas aulas teóricas e práticas 
de diversas disciplinas que decorrem entre o mês 
de outubro e o mês de junho, iniciando-se o ano 
letivo com a receção aos alunos e terminando 
com o Festival Sénior, estabelecendo-se também 
períodos para as interrupções letivas.

UNISEM
UNIVERSIDADE SENIOR DA MOITA

No ano letivo 2020/21, a atividade do projeto 
municipal UniSeM decorrerá, com recurso 
a vertente digital, com a disponibilização 
de atividades que serão publicadas na página de 
facebook do grupo UniSeM: https://www.facebook.
com/groups/407294479956389/, 
perspetivando-se o regresso gradual à vertente 
presencial, com a dinamização de seminários 
temáticos presenciais a desenvolver com 
a colaboração dos professores da UniSeM, 
logo que estejam salvaguardadas as condições 
de segurança.

Local: Freguesias do concelho, em instalações 
municipais, juntas de freguesia, escolas, 
coletividades e associações.
Destinatários: munícipes a partir dos 55 anos 
de idade 
Inscrição: durante o mês de junho, das 9:00h 
às 12:30h, na Divisão de Assuntos Sociais, sita 
na Zona Envolvente à Praça de Toiros, 
Lote 26, Cave. 2860-423 Moita, ou 210 891 000.
+ informações: 
www.cm-moita.pt
Divisão de Assuntos Sociais
T. 210 891 000
unisem@mail.cm-moita.pt
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anual

Ações de informação/sensibilização sobre 
temáticas na área de cuidados básicos, saúde, 
bem-estar, direitos do consumidor, segurança, 
violência, abordagens fraudulentas, despejos 
e regimes da Segurança Social, entre outros que 
sejam aferidos de acordo com as necessidades 
identificadas pela comunidade. Devido à situação 
de pandemia, esta atividade está temporariamente 
suspensa, perspetivando-se a sua continuidade 
após o abrandamento do surto.

Local: a confirmar
Duração da atividade: 90min
Destinatários: seniores
Inscrição: div.assuntos.sociais@mail.cm-moita.pt
+ Informações: 
T. 210 891 000
Divisão de Assuntos Sociais

SABERES DE BEM VIVER
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SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL DA MOITA

BIBLIOTECAS





outubro a junho

Projeto de promoção da leitura em que se 
realizam encontros com escritores e ilustradores, 
contadores de histórias, ateliês de escrita, ações 
de formação para alunos e para professores, 
espetáculos, exposições, que resulta efetivamente 
na prática da leitura.

Local: Bibliotecas Escolares, Bibliotecas Municipais, 
Escolas (sem biblioteca)
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: a combinar
Destinatários: Todos os ciclos de ensino
Inscrição:
Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça
+ informações: 
div.cultura@mail.cm-moita.pt
Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça
T. 210 817 040

21 de março | Dia Mundial da Poesia 

Comemoração do Dia Mundial da Poesia através 
de uma grande iniciativa com o envolvimento 
de todas as Bibliotecas Escolares, Bibliotecas 
Municipais e Comunidade. Motivar os alunos 
para a leitura e escrita de poesia, levando-os 
a mostrar esse gosto junto da comunidade, 
participando em leituras nas ruas, nas praças, 
nos mercados, nos cafés e noutros espaços 
municipais, responsabilizando e chamando 
a atenção para a importância da leitura de poesia 
e das bibliotecas, como espaços onde se pode 
fazer e acontecer poesia.

Local: Bibliotecas Escolares, Bibliotecas Municipais e 
Comunidade.
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Destinatários: Todos os ciclos de ensino Inscrição 
+ informações: 
Bibliotecas Municipais
div.cultura@mail.cm-moita.pt

ESCOLAS A LER EM MARÉ DE POESIA
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abril

Projeto desenvolvido em parceria com a União 
de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP), 
com a participação dos resistentes antifascistas, 
que levam aos mais novos o testemunho da sua 
experiência num período negro da nossa história.

Local: Bibliotecas Escolares e Escolas (sem biblioteca)
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: a combinar
Destinatários: 1º, 2º 3º ciclos e ensino secundário
Inscrição /+ informações: 
div.cultura@mail.cm-moita.pt,
Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça
T. 210 817 040

durante o ano letivo | quartas e sextas

Projeto de animação do livro e da leitura que visa 
incentivar a criação de hábitos de leitura e estimular 
as crianças para a descoberta do prazer de ler. 
Todos os anos letivos são selecionados dois livros, 
um para o ensino pré-escolar, 1º e 2º ano 
do 1º Ciclo e outro para o 3º e 4º ano do 1º Ciclo, 
a partir dos quais se desenvolvem atividades 
lúdico-pedagógicas que pretendem explorar 
o universo das estórias, proporcionando 
um encontro com a Biblioteca e os seus recursos. 

Local: Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça 
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: 90min
Destinatários: pré-escolar e 1º ciclo público e privado
Nº máximo de participantes: 1 turma
Inscrição /+ informações: 
bmbjcaracanima@mai.cm-moita.pt,
Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça
T. 210 817 040

CONVERSAS DE ABRIL BIBLIOTECA VIVA
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durante o ano letivo | mensal

São animações do conto para os mais pequeninos, 
onde as histórias ganham vida e a interatividade 
com os participantes transforma estas fábulas 
em momentos mágicos, onde todos nos 
transformamos em personagens de histórias 
de piratas, princesas, super-heróis, fadas 
e crianças capazes de transformar o mundo.

Local: Bibliotecas Municipais - presencial ou online 
(conforme o Plano de Contingência 
de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: 60min 
Destinatários: Sessões realizadas conforme Plano de 
Contingência de cada escola. pré-escolar público e 
privado 
Nº máximo de participantes: 1 turma
Inscrição /+ informações:
div.cultura@mail.cm-moita.pt
Bibliotecas Municipais

durante o ano letivo | mensal

São abordados temas, como emoções, cidadania 
e direitos humanos, que visam promover o livro, 
a leitura e o desenvolvimento individual 
do participante.

Local: Bibliotecas Municipais - presencial ou online 
(conforme o Plano de Contingência 
de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: 60min 
Destinatários:  1º ciclo do Ensino Básico 
(do 1º ao 4º ano)
Nº máximo de participantes: 1 turma
Inscrição /+ informações:
div.cultura@mail.cm-moita.pt
Bibliotecas Municipais

HISTÓRIAS DE COLINHO HISTÓRIAS SOLTAS E LOUCAS

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA

P. 19



janeiro a junho | mensal

Horas do conto dinamizadas em todas as escolas 
rurais, visando aproximar os alunos das bibliotecas 
municipais e dos seus recursos e despertar 
o gosto pelo prazer da leitura em voz alta.

Local: Escolas rurais do concelho da Moita 
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: 60min 
Destinatários: pré-escolar e 1º ciclo 
dos estabelecimentos de ensino nas freguesias 
e localidades do meio rural
Nº máximo de participantes: 1 turma
Inscrição /+ informações:
div.cultura@mail.cm-moita.pt
Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça

durante o ano letivo | semanal /quinzenal 

Disponibilização de livros das bibliotecas 
para as instituições, com o objetivo de formar 
leitores e fomentar o gosto pela leitura e a criação 
de laços entre as bibliotecas e as creches 
e escolas do concelho.

Local: Creches e escolas públicas e privadas
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas) 
Destinatários: creches e pré-escolar públicos 
e privados 
Inscrição /+ informações: 
div.cultura@mail.cm-moita.pt
Biblioteca Municipal da Baixa da Banheira

SEMEANDO HISTÓRIAS, 
COLHENDO VITÓRIAS

LIVROS VIAJANTES
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durante o ano letivo | mensal

Consiste na promoção do livro e da leitura através
de ações de animação e de escrita criativa, 
dinamizadas em turmas inscritas no projeto 
pelos docentes. A maioria dos livros trabalhados 
são solicitados/escolhidos pelo professor 
de acordo com o Plano Nacional de Leitura.

Local: Escolas da Baixa da Banheira
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: 60min 
Destinatários: 1º ciclo
Nº máximo de participantes: 1 turma
Inscrição /+ informações: 
div.cultura@mail.cm-moita.pt
Biblioteca Municipal da Baixa da Banheira

janeiro a dezembro

Desenvolve estratégias que permitam 
o desenvolvimento de competências 
como a autoconfiança, sentido crítico e o gosto 
pela leitura, divulga livros e autores incluídos 
do Plano Nacional de Leitura.

Local: Bibliotecas Municipais da Baixa da Banheira 
e Vale da Amoreira 
Duração da atividade: 60min
Destinatários: todas as crianças que se inscrevem 
e frequentam as bibliotecas
Inscrição /+ informações:
div.cultura@mail.cm-moita.pt, 
T. 210 888 902 
(Biblioteca Municipal Baixa da Banheira) 
T. 210 817 040 
(Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça) 
T. 212 020 021 
(Biblioteca Municipal do Vale da Amoreira)

LIGA DOS LIVROS DAS ESCOLAS LIGA DOS LIVROS
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janeiro a dezembro | 5ª feira (mensal) 

É uma comunidade de leitores que se reúne para 
partilhar leituras e ideias em torno de um tema, 
livro e/ou autores, fazendo com que cada leitor 
amplie o seu repertório de autores conhecidos.
Acontece à quinta-feira à noite, rotativamente 
pelas 4 bibliotecas municipais.

Local: Bibliotecas Municipais
Duração da atividade: 120min
Destinatários: público em geral
Nº máximo de participantes: mediante o espaço 
de cada Biblioteca Municipal
+ informações: 
div.cultura@mail.cm-moita.pt
Bibliotecas Municipais

janeiro a dezembro | sábados

Sábados, rotativamente pelas 3 bibliotecas 
municipais.
Criando um ambiente de partilha entre 
os pais/educadores e as crianças, este projeto 
promove uma aproximação com as bibliotecas 
e o livro, promovendo hábitos permanentes 
de leitura, e desperta o gosto pelo prazer 
da leitura em voz alta.

Local: Bibliotecas Municipais
Duração da atividade: 60min
Destinatários: crianças a partir dos 3 anos e famílias
Nº máximo de participantes: 25 crianças 
e 1 acompanhante
+ informações: 
div.cultura@mail.cm-moita.pt
Bibliotecas Municipais

LEITURAS ÀS QUINTAS SÁBADOS A LER EM FAMÍLIA
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SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL DA MOITA

CULTURA





janeiro a junho

Para além das escolas que estavam abrangidas 
pelo projeto no ano letivo 2020/2021 e que 
transitaram para a modalidade à distância até ser 
possível retomar o presencial, todos os professores e 
alunos interessados poderão ter acesso à formação 
online. Os conteúdos em formato digital produzidos 
pelo Tocá Rufar são uma ferramenta de apoio ao 
ensino na área da expressão musical, contribuindo 
para o desenvolvimento global e integral 
das crianças. Para aprender ou ensinar a percussão 
tradicional portuguesa, os professores e alunos 
dispõem de ferramentas diferenciadas consoante a 
faixa etária e o grau de ensino. Os conteúdos estão 
disponíveis através de dois domínios diferentes: 
para os professores - www.tocarufarescolas.pt; 
para os alunos ou tocadores - www.tocarufar.online

Local: escola
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Destinatários: 1º ciclo
Inscrição / + informações: T. 211 810 030
div.cultura@mail.cm-moita.pt

TOCÁ RUFAR
OFICINAS DE PERCUSSÃO 
TRADICIONAL PORTUGUESA

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA
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durante o ano letivo

Este projeto pretende levar a comunidade 
educativa aos vários espaços culturais 
do concelho, implementando hábitos de fruição 
cultural. Os alunos podem assistir a espetáculos, 
ver exposições, participar em oficinas, leituras 
encenadas, entre outras atividades.

Local: Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, 
Centro de Experimentação Artística do Vale 
da Amoreira (CEA), Fábrica de Artes Visuais e Ofícios 
(Espaço FAVO) e Bibliotecas Municipais
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Destinatários: todos os graus de ensino
Inscrição /+ informações: 
consultar programa próprio de cada equipamento cultu-
ral em www.cm-moita.pt

A ESCOLA VAI ...

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA



mensal
(primeiro sábado de cada mês, sempre 
que a restante programação concelhia o permita)

Espaço de partilha que contribui para o despertar 
da criatividade e o interesse dos bebés e crianças, 
através da música, dança e teatro, propiciando 
também o convívio entre os pais e os pequeninos.

Local: Auditório do Fórum Cultural José Manuel Figuei-
redo e Bibliotecas Municipais
Duração da atividade: dependente de cada 
espetáculo
Destinatários: bebés e crianças dos 0 aos 36 meses e 
dos 3 aos 5 anos
Nº máximo de participantes: 20 bebés/crianças 
e 1 acompanhante (depende de cada espetáculo)
Inscrição /+ informações: 
www.cm-moita.pt
T. 210 888 900 (3ª feira a sábado, das 14:30h 
às 19:30h), bilheteira do FCJMF; 
T. 210 817 040 (3ª a sábado, das 10:00h às 19:00h)
Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça

DE PEQUENINO AO DE PEQUENOTE
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Janeiro/fevereiro | março/abril | maio/junho

Ações de experimentação de novas abordagens 
à pintura e partilha de experiências entre os 
participantes, sob a orientação do artista plástico 
Vítor Moinhos.

Local: FAVO - Fábrica de Artes Visuais e Ofícios
Duração: 2 meses, todas as 4ª feiras, 
das 18:30h às 20:30h
Destinatários: público em geral
+ informações: 
favo@cm-moita.pt 
ou T. 210 817 000

AULAS ABERTAS
COM VÍTOR MOINHOS



SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL DA MOITA

DESPORTO





ano letivo | dia e hora a definir

Visa dotar os alunos com as competências 
básicas para o domínio do meio aquático, 
de modo a garantir a sua autossegurança 
e autonomia. A Câmara Municipal disponibiliza 
o transporte e os meios técnicos e humanos 
necessários para a promoção das aulas 
de natação gratuitas, frequentadas, anualmente, 
por cerca de 900 alunos, divididos em três turnos.

Local: Piscina Municipal de Alhos Vedros
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: 40min 
Destinatários: 4º ano do 1º ciclo
Nº máximo de participantes: 
De acordo com a lotação da piscina municipal
Inscrição: 
div.desporto@mail.cm-moita.pt

ESCOLA A NADAR

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA
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janeiro a dezembro | dia e hora a definir

É um programa de atividades físicas ao ar livre, 
realizadas de forma gratuita e regular e abertas 
a toda a população, que inclui passeios pedestres, 
canoagem e atividades de animação desportiva.

Local: ciclovias, Praia Fluvial do Rosário 
e parques e jardins
Duração da atividade: mediante a atividade
Destinatários: público em geral
Inscrição: Divisão de Desporto
div.desporto@mail.cm-moita.pt, 
tel.: 210 817 007
+ informações: 
Divisão de Desporto
tel.: 210 817 007

NATURALMOITA



outubro a junho | segunda a quinta

É dirigido a todos os munícipes com mais de 50 
anos e promove a atividade física regular, 
proporcionando uma maior mobilidade e, 
consequentemente, uma vida mais ativa e saudável. 
Para além das aulas regulares de ginástica, 
contempla ainda aulas de ginástica em meio 
aquático, na Piscina Municipal de Alhos Vedros, 
aulas ao ar livre no Pinhal Real da Mata 
da Machada, em maio, e as megas aulas de ginástica 
de motricidade nos Parques Municipais do concelho, 
em julho. As atividades serão agendadas mediante 
o evoluir da pandemia de COVID-19.
Enquanto não é possível a realização de atividades 
presenciais, assista, em facebook.com/cmmoita, 
aos exercícios de baixa intensidade, vocacionados 
para a população sénior nomeadamente alunos 
da UniSeM e Movimento Sénior, mas que podem 
ser praticados por todos os munícipes.

MOVIMENTO SENIOR

P. 30

Local: instalações do Movimento Associativo, 
instalações camarárias e parques/jardins
Duração da atividade: 45min
Destinatários: maiores de 50 anos
Nº máximo de participantes: De acordo 
com a dimensão do recinto onde se dinamiza a aula
Inscrição: A definir
+ informações: 
Divisão de Desporto
tel.: 210 817 007



SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL DA MOITA

EDUCAÇÃO





maio

Divulgar e valorizar os projetos da Comunidade
Educativa e das instituições do Município, 
promover uma maior proximidade e articulação 
entre diferentes graus de ensino e entidades são 
objetivos deste projeto construído pelas escolas, 
autarquias e comunidade em geral.

Local: a definir pela Comunidade Educativa
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: a definir pela Comunidade 
Educativa
Destinatários: Comunidade educativa 
(alunos, pessoal docente e não docente,
associações de pais e encarregados de educação, 
outros agentes educativos)
Inscrição: através de ficha de participação própria 
a ser enviada às entidades
+ Informações: 
Divisão de Educação 
div.educacao@mail.cm-moita.pt 
T. 210 817 027

outubro

Assinalar o início do ano letivo através 
da dinamização de diversas atividades agregadas 
em duas grandes iniciativas: “Receção aos Novos 
Alunos” e “Receção à Comunidade Educativa”.

Local: Município da Moita
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: 15 dias
Destinatários: 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 
e Comunidade Educativa do Concelho (pessoal docente e 
não docente, associações de pais e encarregados 
de educação, outros agentes educativos) 
Inscrição: através de ficha de participação própria 
a ser enviada às entidades
+ Informações: 
Divisão de Educação 
div.educacao@mail.cm-moita.pt
T. 210 817 027

FEIRA DE PROJETOS EDUCATIVOS QUINZENA DA EDUCAÇÃO

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA
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ano letivo

Traduz-se num conjunto de atividades que propõe 
valorizar as capacidades e competências de alunos,
famílias e professores, bem como aprofundar modos 
de participação na vida da comunidade, 
de valorização dos recursos existentes, nas várias 
possibilidades de resolução de problemas, assente 
na convicção de que este Plano é um instrumento 
estratégico de promoção do sucesso educativo, 
nas Escolas do Concelho da Moita. 

Local: Escolas do Concelho da Moita
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: ano letivo
Destinatários: Alunos, Famílias, Docentes 
e Não Docentes das Escolas do Concelho da Moita
+ Informações: 
Divisão de Educação
div.educacao@mail.cm-moita.pt
T. 210 817 027

PLANO INOVADOR DE COMBATE 
AO INSUCESSO ESCOLAR
“MOITA CONCELHO COM FUTURO”

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA
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SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL DA MOITA

JUVENTUDE





ano letivo | dias e horas a definir

Estimular a participação e intervenção dos jovens 
estudantes no espaço escolar através 
da realização de iniciativas de âmbito cultural, 
desportivo e social, bem como a sua capacidade 
de organização e associação.

Local: escolas
Destinatários: jovens estudantes
Inscrição: Preenchimento de Ficha de Candidatura
juventude@mail.cm-moita.pt
Reunião com Gabinete de Juventude
+ Informações: 
juventude@mail.cm-moita.pt

janeiro a dezembro | dias e horas a definir

Visa estimular o associativismo e outras formas 
de organização juvenis e promover a atividade 
autónoma, a capacidade de participação 
e a intervenção cívica, social e artística dos jovens, 
valorizando a sua criatividade, solidariedade 
e inovação. Tem como objetivo a implementação 
de projetos de diferentes áreas (música, dança, 
teatro, exposições, desporto, etc.) em parceria 
com jovens munícipes.

Local: a definir pelos proponentes
Duração da atividade: A definir pelos proponentes 
Destinatários: Associações juvenis, grupos informais 
de jovens e jovens artistas (14 - 35 anos), 
estudantes ou residentes no concelho da Moita
Inscrição: Preenchimento de Ficha de Candidatura, 
email para juventude@mail.cm-moita.pt
Reunião com Gabinete de Juventude.
+ Informações: 
juventude@mail.cm-moita.pt

ESCOLA COMVIDA APRESENTA O TEU PROJETO

P. 37



13 a 28 de março de 2021

Visa estimular o associativismo e outras formas 
de organização juvenis e promover a atividade 
autónoma, a capacidade de participação 
e a intervenção cívica, social e artística dos jovens, 
valorizando a sua criatividade, solidariedade 
e inovação. Tem como objetivo a implementação 
de projetos de diferentes áreas (música, dança, 
teatro, exposições, desporto, etc.) em parceria 
com jovens munícipes.

Local: a definir pelos proponentes
Destinatários: associações juvenis, grupos informais 
de jovens e jovens artistas (14 - 35 anos), 
estudantes ou residentes no concelho da Moita
Inscrição: Preenchimento de Ficha de Candidatura, 
email para juventude@mail.cm-moita.pt, 
Reunião com Gabinete de Juventude
+ Informações: 
juventude@mail.cm-moita.pt

janeiro a dezembro | dias e horas a definir

Envolver os jovens munícipes de forma mais 
ativa/prática naquilo que são os projetos 
e as políticas juvenis do Município, através 
da realização de encontros entre jovens munícipes 
(formalmente associados ou não), Juntas 
de Freguesia, instituições, associações 
e/ou estruturas que trabalham para e com jovens 
sob diferentes temáticas.

Local: equipamentos municipais 
(a definir antes de cada encontro)
Destinatários: jovens munícipes 
(formalmente associados ou não), 
Juntas de Freguesia, instituições, associações 
e/ou estruturas que trabalham para e com jovens 
Inscrição/+ Informações:
juventude@mail.cm-moita.pt

QUINZENA DA JUVENTUDE FÓRUM DA JUVENTUDE

P. 38



junho e julho 

Tem como finalidade promover o Desenvolvimento 
de competências pessoais e sociais 
dos participantes através da educação pela arte 
e pela cultura, integrando as componentes 
ambientais e desportivas. O programa inclui idas 
à praia, piscina, passeios, visitas a espaços 
culturais, cinema, desporto, entre outros.

Local: Escola Básica José Afonso, Alhos Vedros 
Destinatários e Requisitos de Participação: 
Crianças e Jovens nascidos entre 2008 e 2013 
(inclusive); Ser residente ou frequentar uma escola 
no concelho da Moita.
+ informações: 
www.cm-moita.pt; 
feriasjovens@mail.cm-moita.pt

janeiro a dezembro | dias e horas a definir

Implementação de encontros/espaços de reflexão 
em diversos locais com temáticas específicas 
e formatos diferentes, que visam promover 
o debate, reflexão e conhecimento sobre 
diferentes matérias sobre as quais os jovens 
munícipes manifestem interesse.

Local: A definir em conjunto com intervenientes
Destinatários: Jovens
Inscrição/+ Informações: 
juventude@mail.cm-moita.pt,
Gabinete de Juventude

FÉRIAS JOVENS PENSAR ALTO
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2 e 3 de julho 

Visa estimular e promover a participação 
das associações juvenis e outras formas 
de organização de jovens através da representação 
nesta iniciativa de âmbito regional, promovida 
pela Associação de Municípios da Região 
de Setúbal.

Local: Quinta do Conde, Sesimbra
Destinatários: Jovens
Duração da atividade: 2 dias
Inscrição: www.festival.liberdade.amrs.pt
+ Informações:
juventude@mail.cm-moita.pt

FESTIVAL LIBERDADE

P. 40



SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL DA MOITA

PATRIMÓNIO





abril, maio e junho e setembro e outubro

Favorecer o conhecimento da história local, 
da flora e da fauna do estuário do rio, através 
da educação ambiental e patrimonial, de estudo 
e de contemplação da paisagem, em harmonia 
com o Tejo.

Local: Estrada Municipal 506 – Gaio Rosário, Moita
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Destinatários: Pré-escolar; 1º, 2º e 3º ciclos 
Nº máximo de participantes: 1 turma Inscrição 
+ informações: 
T. 211 810 030, 
div.cultura@mail.cm-moita.pt

maio a junho

Promover o conhecimento das artes tradicionais 
de construção naval em madeira e divulgar o seu 
legado patrimonial.

Local: Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Destinatários: 4º ano do 1º ciclo; 2º e 3º ciclos 
Nº máximo de participantes: 1 turma 
Inscrição/+ informações: 
T. 210 817 041/48,
div.cultura@mail.cm-moita.pt

SÍTIO DAS MARINHAS
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
AMBIENTAL

ESTALEIRO NAVAL 
DE SARILHOS PEQUENOS
PERCURSO INTERPRETATIVO

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA
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abril e maio

Contribuir para a preservação da memória deste 
património e para o seu conhecimento pelas novas 
gerações, testemunhando as capacidades 
desenvolvidas pelo Homem para tirar proveito 
das forças naturais.

Local: Alhos Vedros
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Destinatários: todos os graus de ensino
Nº máximo de participantes: 1 turma 
Inscrição/+ informações: 
T. 210 817 041/48, 
div.cultura@mail.cm-moita.pt

abril a junho

Estimular a educação patrimonial e a cidadania, 
despertando o interesse pelo estudo da história 
e contribuindo para o desenvolvimento 
de relações de empatia com o património local 
e respetivos testemunhos materiais do seu 
percurso histórico.

Local: Capela de S. Sebastião (Moita), Igreja 
de S. Lourenço (Alhos Vedros), Igreja da Nossa Senhora 
da Boa Viagem (Moita) e a Capela de Nossa Senhora 
do Rosário (Rosário)
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: Período da manhã ou tarde 
Destinatários: 4º ano do 1º ciclo; 2º e 3º ciclos 
e Secundário 
Nº máximo de participantes: 1 turma
Inscrição/+ informações: 
T. 210 817 041/48, 
div.cultura@mail.cm-moita.pt

MOINHO DE MARÉ DA AZENHA
- VISITAS AO MOINHO

VISITAS ORIENTADAS
AO PATRIMÓNIO RELIGIOSO

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA
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maio e junho

Estimular a educação patrimonial e a cidadania, 
despertando o interesse pelo estudo da história 
e contribuindo para o desenvolvimento de relações 
de empatia com o património local e respetivos 
testemunhos materiais do seu percurso histórico.

Local: Centros Históricos
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Destinatários: 4º ano do 1º ciclo; 2º e 3º ciclos
e Secundário
Nº máximo de participantes: 1 turma 
Inscrição/+ informações: 
T. 210 817 041/48, 
div.cultura@mail.cm-moita.pt

maio e junho

Promover o conhecimento do Património 
Arqueológico do concelho na sua diversidade.

Local: Capela de S. Sebastião
Reserva Museológica do Município da Moita
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Duração da atividade: 45min 
Destinatários: 3º ciclo e Secundário 
Nº máximo de participantes: 1 turma
Inscrição/+ informações: 
T. 210 817 041/48, 
div.cultura@mail.cm-moita.pt

VISITAS ORIENTADAS
AO PATRIMÓNIO

CONHECER A ARQUEOLOGIA
NO CONCELHO DA MOITA

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA
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maio e junho

Partir à descoberta do Estuário do Tejo e das suas 
margens, numa abordagem que se pretende 
integrada: ecológica, paisagística e cultural.

Local: embarque e desembarque no Cais da Moita
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Destinatários: 3º e 4ª ano do 1º ciclo; 2º e 3º ciclos 
e Secundário 
Inscrição/+ informações: 
T. 210 817 041/48, 
div.cultura@mail.cm-moita.pt

abril a junho

Identificar e conhecer a história dos reis 
de Portugal, na sua relação com a história local 
do concelho da Moita.

Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho 
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Destinatários: 3º e 4ª ano do 1º ciclo; 2º e 3º ciclos 
Inscrição/+ informações: 
T. 210 817 041/48, 
div.cultura@mail.cm-moita.pt

TODOS A BORDO
À DESCOBERTA DO TEJO 
NO VARINO “O BOA VIAGEM”

COLEÇÃO RÉGIA
À DESCOBERTA DOS REIS
DE PORTUGAL

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA
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maio e junho

Favorecer o conhecimento da história local 
e da flora e fauna do estuário do rio, através 
da educação ambiental e patrimonial, de estudo 
e de contemplação da paisagem, em harmonia 
com o Tejo.

Características: 10 painéis com 122cmX122cm 
Local: escolas do Concelho da Moita
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Destinatários: 1º ciclo, 2º, 3º ciclo e Secundário 
Inscrição/+ informações: 
T. 21 081 70 41/48 
div.cultura@mail.cm-moita.pt

EXPOSIÇÃO SÍTIO DAS MARINHAS
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
AMBIENTAL

Inscrição/+ informações: 
T. 21 081 70 41 / 48
div.cultura@mail.cm-moita.pt

SÍTIO DAS MARINHAS
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
AMBIENTAL

maio a outubro 
Nº máximo de participantes: 30 (mínimo 10)

ESTALEIRO NAVAL
DE SARILHOS PEQUENOS
PERCURSO INTERPRETATIVO

ao longo do ano (mediante marcação prévia)

MOINHO DE MARÉ DA AZENHA
– VISITAS AO MOINHO

ao longo do ano (mediante marcação prévia)

VISITAS ORIENTADAS
AO PATRIMÓNIO RELIGIOSO

ao longo do ano (mediante marcação prévia)

VISITAS ORIENTADAS
AO PATRIMÓNIO

ao longo do ano (mediante marcação prévia)

COLEÇÃO RÉGIA
À DESCOBERTA DOS REIS
DE PORTUGAL

ao longo do ano (mediante marcação prévia)

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA

SERVIÇO
EDUCATIVO

PUBLICO
EM GERAL
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SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL DA MOITA

RECURSOS
PEDAGÓGICOS
ITINERANTES





janeiro a junho

Proporcionar momentos na sala de aula 
que favoreçam a educação intercultural, 
evidenciando os pontos de contacto entre 
o quotidiano dos alunos e da comunidade escolar 
e os conteúdos apresentados, referentes a muitos 
lugares do mundo.

Local: escolas do 1º ciclo
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas)
Destinatários: 1º ciclo
Inscrições /+ informações: 
T. 210 810 030 
ou cea@mail.cm-moita.pt

ARCA DO MUNDO
RECURSO PEDAGÓGICO
PARA A INTERCULTURALIDADE

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA

P. 51

ABRIL A JUNHO

Dar a conhecer a vida no concelho da Moita 
no início do séc. XX, passando pelos acontecimentos 
de outubro de 1910 e da ação levada a cabo com 
a consequente implantação da República. 
A exposição pode ser montada na escola, por um 
período de tempo a definir, com possibilidade 
de realização de visitas orientadas e da atividade 
“O Jogo da República”.

Caraterísticas: 10 painéis com 122cm X 122cm 
Local: Escolas do Concelho da Moita
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas) 
Destinatários: 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário
+ informações: 
T.  210 817 041/48
div.cultura@mail.cm-moita.pt

 

EXPOSIÇÃO “A REVOLUÇÃO
REPUBLICANA NA MOITA”

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA



abril a junho

Exposição que possui o seu foco nas mulheres que 
trabalharam na indústria de confeções de vestuário, 
centrando-se na profissão de costureira. 
A exposição traça uma panorâmica geral sobre 
a inserção da mulher no mundo do trabalho, desde 
o trabalho em casa, como doméstica, ao trabalho 
na indústria de vestuário. Centra-se na discriminação 
laboral das mulheres e nas lutas que desenvolveram 
por mais direitos e pela sua emancipação.

Características: 10 painéis com 122cm X 122cm 
Local: escolas do concelho da Moita
- presencial ou online (conforme o Plano 
de Contingência de cada Agrupamento de Escolas) 
Destinatários: 2º, 3º Ciclo e Secundário
+ informações: 
T.  210 817 041/48
div.cultura@mail.cm-moita.pt

EXPOSIÇÃO “AS MULHERES 
E O TRABALHO: A INDÚSTRIA 
DE VESTUÁRIO NO CONCELHO 
DA MOITA

SERVIÇO
EDUCATIVO

CoMUNIDADE

EDUCATIVA
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