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“As razões que justificam este papel educativo são sociais, económicas e políticas orientadas, 

acima de tudo, para um projeto cultural e educativo eficiente e que promova a convivência. 

São estes os grandes desafios do século XXI: primeiro, “investir” na educação, em cada 

pessoa, para que cada vez mais seja capaz de refletir, exprimir, afirmar e desenvolver o 

próprio potencial humano, com a sua singularidade, criatividade e responsabilidade. Em 

segundo lugar, promover condições de plena igualdade para que todas as pessoas se 

sintam respeitadas e sejam respeitadoras, capazes de dialogar e escutar ativamente. Em 

terceiro lugar, combinar todos os fatores possíveis para que uma verdadeira sociedade 

do conhecimento possa ser construída, cidade a cidade, vila a vila, aldeia a aldeia, sem 

exclusões. E em quarto lugar, aprender e desenvolver a consciência da comunidade e 

as competências necessárias para organizar a vida em comum em condições de igualdade e 

justiça.” 

In Preâmbulo da Carta das Cidades Educadoras, Associação Internacional de Cidades Educadoras 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA  

No âmbito da transferência de competências da Administração direta e indireta do Estado 

para os órgãos do poder local, consignada na Lei n.º 50/2018, as Autarquias Locais reforçaram 

o quadro e o nível de competências no domínio da Educação. Essa descentralização de 

competências encontra-se, amplamente, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 

de janeiro. 

Foi neste contexto que o Município da Covilhã criou, em 2019, o Projeto “EU SOU +”, em 

resultado de uma candidatura que integra o Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela e que teve continuidade no ano 

letivo seguinte, destacando-se as atividades de animação e apoio à família (AAF) e da 

componente de apoio à família (CAF). Para o efeito, constituiu-se uma equipa multidisciplinar, 

com recurso a técnicos especializados em domínios e literacias que são fundamentais para a 

formação global das crianças, visando intervir e trabalhar, sobretudo, com as alunas e os 

alunos das escolas do pré-escolar e do 1.º ciclo do concelho da Covilhã. 

Para além das iniciativas que integram as responsabilidades de uma “escola a tempo inteiro”, 

o Município da Covilhã, através do referido projeto e da Biblioteca Municipal, tem, igualmente, 

desenvolvido e reforçado a sua intervenção socioeducativa, propondo e dinamizando ações, 

fomentando a participação das crianças e dos jovens do concelho da Covilhã em iniciativas que 

contribuam, de forma significativa, para a formação pessoal e para o enriquecimento da 

formação académica, cultural e social. 

O presente Plano municipal de intervenção socioeducativa, previsto para o ano escolar 2021-

2022, materializa o desígnio do Município da Covilhã em contribuir ativamente, e de forma 

pertinente, para a interação e a promoção de experiências e aprendizagens transformadoras, 

tendo as comunidades educativas como destinatárias e as alunas e os alunos como primordiais 

beneficiários. 

As propostas constantes deste plano têm ainda por base uma metodologia colaborativa, com 

recurso a um conjunto de parcerias com entidades que têm desenvolvido um trabalho notável 

no fértil terreno da Educação, na perspetiva da contínua construção de uma sociedade mais 

informada, tolerante e sustentável. 
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2. “DIAS IMPORTANTES” 
1º período letivo 

DIA DA ALIMENTAÇÃO – 16 outubro de 2021 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar e 1º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: ação de sensibilização; workshop; concurso 

LOCAL: Jardim das Artes 

DURAÇÃO: 2h 

CALENDARIZAÇÃO: 16 de outubro  

OBJETIVOS: Comemoração do Dia Mundial da Alimentação; promoção de uma alimentação 

saudável, sustentável, disponível e acessível 

DESCRIÇÃO: Apresentação do programa “Lancheira Saudável”, a aplicar em estabelecimentos 

escolares do ensino pré-escolar e do 1º Ciclo do EB; ação de sensibilização e workshop de um 

lanche saudável; elaboração de desenhos e posters sobre alimentos saudáveis; concurso 

“lanche + saudável” 

ORGANIZAÇÃO: Divisão de Educação e Juventude  

CONTACTOS: 275 330 600; biblioteca@cm-covilha.pt  

 

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO BULLYING – 20 de outubro de 2021 

PÚBLICO-AVO: 1º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: atividade experimental 

LOCAL: estabelecimento escolar 

DURAÇÃO: variável 

CALENDARIZAÇÃO: 18 a 22 de outubro de 2021 

OBJETIVOS: sensibilizar e envolver as crianças na luta contra as variadas formas de agressão / 

bullying; esclarecer sobre os vários tipos de bullying; informar as crianças e responsáveis 

pedagógicos sobre os mecanismos e instituições ao dispor para apoiar vítimas e agressores 

DESCRIÇÃO: Será enviado, por e-mail, um jogo didático original para explorar o tema com as 

crianças em contexto de sala de aula. Propõe-se a leitura e reflexão partilhada sobre uma 

história relacionada com o tema; o visionamento de um vídeo inspirador de sensibilização para 

a prevenção de comportamentos que configurem práticas de bullying; desafio de escrever 

uma letra para uma música, ensaio e gravação de vídeo com a canção e dança para divulgação 

de boas práticas. 

ORGANIZAÇÃO: Projeto EU SOU + e Biblioteca Municipal da Covilhã 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt  

mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
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DIA NACIONAL DO PIJAMA - MISSÃO PIJAMA – 2021 – 22 novembro 2021 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º Ciclo EB;  

TIPOLOGIA: ação de sensibilização; dinâmicas de grupo 

LOCAL: estabelecimento escolar 

DURAÇÃO: variável 

CALENDARIZAÇÃO: novembro 2021 

OBJETIVOS: sensibilizar as crianças, em particular, e as famílias, em geral, para a importância 

de cada criança crescer integrada numa família, num ambiente de felicidade, amor e 

compreensão;  

DESCRIÇÃO: As escolas /salas aderentes à iniciativa terão que formalizar a inscrição até ao dia 

8 de outubro, através do e-mail dianacionaldopijama@mundosdevida.pt . As escolas/salas 

aderentes receberão, por correio, um kit com recursos didáticos para exploração. No dia 22 de 

novembro, as crianças vão de pijama para a escola para “lembrar o país para a necessidade de 

se tornar o direito de cada criança a crescer numa família na realidade de cada dia.” Nas 

semanas que antecedem a iniciativa nacional, as escolas/salas podem decorar os espaços, ler/ 

contar histórias, ensaiar músicas e danças, jogar com base em recursos disponibilizados no site 

http://www.mundosdevida.pt/_O_que_e_o_Dia_Nacional_do_Pijama 

ORGANIZAÇÃO: MUNDOS DE VIDA  

CONTACTOS: 252 499 010; dianacionaldopijama@mundosdevida.pt  

 

MISSÃO PIJAMA – 2021 – HISTÓRIAS PARA DORMIR 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: atividade experimental 

LOCAL: Biblioteca Municipal da Covilhã 

DURAÇÃO: 2 horas 

CALENDARIZAÇÃO: 20 novembro de 2021, 21h00m-23h00m 

OBJETIVOS: promover o gosto e a prática da leitura no contexto familiar; despertar o gosto e o 

prazer pela leitura em grupo e em voz alta; estimular e enriquecer o imaginário e a criatividade 

infantil; aproximar as crianças dos livros e das histórias infantis 

DESCRIÇÃO: No ambiente noturno da Biblioteca Municipal da Covilhã promove-se uma leitura 

em grupo, em voz alta, pelas crianças e famílias, em pijama, com almofada e saco-cama, 

partilhando experiências, sonhos e emoções… 

ORGANIZAÇÃO: Biblioteca Municipal da Covilhã 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt  

 

mailto:dianacionaldopijama@mundosdevida.pt
http://www.mundosdevida.pt/_O_que_e_o_Dia_Nacional_do_Pijama
mailto:dianacionaldopijama@mundosdevida.pt
mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
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DIA NACIONAL DA CULTURA CIENTÍFICA - 24 novembro de 2021 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: atividade experimental 

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: 60 minutos 

CALENDARIZAÇÃO: 22 a 26 de novembro de 2021 

OBJETIVOS: enaltecer e reconhecer o papel da ciência para o desenvolvimento humano e da 

sociedade; suscitar interesse e gosto pelas ciências e pela exploração de fenómenos naturais 

do dia a dia; incutir a curiosidade e a aplicação do método científico; desenvolver a autonomia 

e o pensamento crítico. 

DESCRIÇÃO: realização de atividades experimentais, com a participação direta das crianças, 

tendo por base duas modalidades: a responsável do projeto Ciência Divertida desloca-se à 

escola para dinamizar as atividades e sensibilizar os/as alunos/as para a importância da ciência 

no progresso e desenvolvimento das sociedades; enviam-se os guiões de orientação das 

atividades experimentais para realização pela/o educador/a ou professor/a titular de turma. 

Ao longo da semana, serão propostos desafios às crianças e famílias, a partir da página de 

Facebook da Biblioteca Municipal da Covilhã. Visitas guiadas ao Centro de Investigação em 

Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, com recurso a transporte dos grupos 

escolares. Promove-se também uma ação de formação para docentes sobre a importância das 

ciências experimentais na educação e formação das crianças. 

ORGANIZAÇÃO: PROJETO EU SOU + e Biblioteca Municipal da Covilhã; parceria com a 

Universidade da Beira Interior – Centro de Investigação em Ciências da Saúde 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
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DIA DAS CIDADES EDUCADORAS – 30 de novembro de 2021 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º, 2º e 3º Ciclo EB; ensino secundário e profissional 

TIPOLOGIA: concurso; visitas guiadas 

LOCAL: estabelecimentos escolares; serviços públicos a visitar  

DURAÇÃO: 2 horas 

CALENDARIZAÇÃO: 30 novembro de 2021 

OBJETIVOS: promover o gosto pela leitura no contexto familiar; proporcionar experiências e 

vivências que fomentem o conhecimento e a compreensão do território 

DESCRIÇÃO: lançamento do concurso Covilhã Industrial; organização de visitas guiadas aos 

museus e ao centro histórico da cidade da Covilhã 

ORGANIZAÇÃO: Projeto EU SOU + e Biblioteca Municipal da Covilhã  

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MONTANHAS – 11 de dezembro de 2021 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º, 2º e 3º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: ação de sensibilização; dinâmica de grupo; trabalho de projeto; concurso; 

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: variável  

CALENDARIZAÇÃO: 6 a 10 de dezembro de 2021 

OBJETIVOS: sensibilizar as crianças e jovens para a importância dos geoparques na 

preservação ambiental e, em particular, para a ação do Estrela Geopark; contribuir para o 

conhecimento geográfico da Serra da Estrela, enquanto paisagem, ecossistema e território 

habitável; 

DESCRIÇÃO: ações de informação e dinâmicas lúdico-pedagógicas sobre a realidade geográfica 

e paisagística da Serra da Estrela, com destaque para a sua biodiversidade – os segredos da 

Estrela; exposição de maquetes do revelo da Serra da Estrela. 

ORGANIZAÇÃO: Projeto EU SOU +, parceria com o Geopark Estrela Mundial da Unesco 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

 

 

 

mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
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2º período letivo 

INTERNET MAIS SEGURA – fevereiro de 2022 

PÚBLICO-AVO: 1º, 2º E 3º ciclos do EB 

TIPOLOGIA: ação de sensibilização; jogos 

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: variável  

CALENDARIZAÇÃO:  fevereiro 2022 

OBJETIVOS: sensibilizar as crianças e jovens para os riscos e malefícios face à utilização da 

internet; promover comportamentos e práticas seguras e saudáveis no contexto da utilização 

da internet 

DESCRIÇÃO: dinamização de sessões de partilha, por parte de influenciadores digitais, junto 

das crianças e jovens, no que respeita à clarificação dos perigos existentes no uso da internet e 

apresentação de comportamentos e medidas seguras; proposta de desafios através da prática 

de jogos didáticos  

ORGANIZAÇÃO: Parceria com a Direção-Geral de Educação – Centro de Sensibilização 

SeguraNet 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

 

DIA NOS NAMORADOS – CONTRA A VIOLÊNCIA NO NAMORO – 14 fevereiro de 2022 

PÚBLICO-AVO: 3º ciclo do EB; ensino secundário e profissional 

TIPOLOGIA: dinâmica de grupos; debate; produção de posters 

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: variável  

CALENDARIZAÇÃO:  fevereiro 2022 

OBJETIVOS: sensibilizar as crianças e jovens para o respeito mútuo nas relações afetivas; 

promover a identificação de sinais e comportamentos abusivos entre os jovens; informar sobre 

os mecanismos institucionais e legais de denúncia de abusos em relações afetivas/sexuais; 

promover comportamentos saudáveis no contexto de relações entre jovens 

DESCRIÇÃO: dinâmicas de grupo orientadas e debate em turma, alusivos ao tema, a partir da 

apresentação de casos-problema e da visualização de vídeos de campanhas de sensibilização; 

desafio de produção de recursos digitais, nomeadamente posters originais de sensibilização 

para a erradicação do fenómeno da violência no namoro, 

ORGANIZAÇÃO: Parceria com a Coolabora; 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
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DIA MUNDIAL DA PROTEÇÃO CIVIL – 1 de março de 2022 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º Ciclo EB;  

TIPOLOGIA: sessões de informação 

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: variável  

CALENDARIZAÇÃO:  março de 2022 

OBJETIVOS: Sensibilizar as crianças (3-10 anos) para a temática da proteção civil; adquirir e 

aplicar comportamentos e técnicas básicas de segurança e desenvolver competências no 

âmbito da proteção civil; promover atitudes e comportamentos adequados em situações de 

emergência 

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de informação e de formação, tendo em vista a adoção de 

atitudes e comportamentos, bem como a aplicação de técnicas de prevenção e de proteção 

pelos alunos, dinamizadas por técnicos do Gabinete de Proteção Civil do Município da Covilhã. 

ORGANIZAÇÃO: Parceria com o Serviço Municipal de Proteção Civil 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

 

DIA DA ÁRVORE E DA POESIA -21 de março de 2022 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º, 2º e 3º Ciclos EB 

TIPOLOGIA: dinâmica de grupo 

LOCAL: estabelecimentos escolares / contexto exterior 

DURAÇÃO: variável  

CALENDARIZAÇÃO:  21 a 25 de março de 2021 

OBJETIVOS: promover o contacto das crianças com as espécies florestais, com destaque para 

as autóctones, sensibilizando para a importância das florestas nos ecossistemas; fomentar o 

gosto pela leitura em contexto exterior; 

DESCRIÇÃO: distribuição de espécies vegetais autóctones pelos estabelecimentos escolares do 

ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, para plantação, com sessão de informação 

sobre a importância das florestas; dinamização de sessão de “hora do Conto”, por técnicos da 

Biblioteca Municipal da Covilhã; desafio de produção de vídeos com momentos de declamação 

de poesia em contexto de natureza, com recursos a textos de autor ou de escritores 

consagrados, direcionado para os alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico. 

ORGANIZAÇÃO: Projeto EU SOU + e Biblioteca Municipal da Covilhã, parceria com o Serviço 

Técnico Florestal do Município da Covilhã 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

 

mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
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3º período letivo 

DIA INTERNACIONAL DO BRINCAR / DIA DA CRIANÇA – 28 de maio e 1 de junho 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar e 1º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: dinâmica de grupos; atividade experimental 

LOCAL: estabelecimentos escolares / espaço público a designar 

DURAÇÃO: variável  

CALENDARIZAÇÃO: maio e junho de 2022  

OBJETIVOS: sensibilizar as comunidades educativas para o direito ao brincar, por parte das 

crianças; clarificar a importância do brincar nos processos de desenvolvimento físico-motor, 

intelectual e social das populações mais jovens; promover as atividades físicas e os jogos 

coletivos nas rotinas diárias das crianças. 

DESCRIÇÃO: dinâmica de grupos, na forma de campeonatos inter-turmas, com desafios de 

atividades físicas e jogos coletivos orientados, a partir das “brincadeiras de pais e avós”; 

produção de um mural alusivo aos direitos das crianças, com a participação coletiva de grupos 

escolares.  

ORGANIZAÇÃO: Projeto EU SOU + e Biblioteca Municipal da Covilhã, 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

 

DIA DO AMBIENTE E DOS OCEANOS – 5 e 8 de junho 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º e 2º Ciclos EB;  

TIPOLOGIA: sessões de informação e debate; dinâmica de grupos; saídas de campo 

LOCAL: estabelecimentos escolares / Mata Nacional da Covilhã 

DURAÇÃO: variável  

CALENDARIZAÇÃO: 

OBJETIVOS: sensibilizar as comunidades educativas para a urgência de proteção ambiental e, 

em particular, das florestas e oceanos; reconhecer e adotar estratégias individuais de 

promoção da sustentabilidade; envolver os grupos escolares em dinâmicas coletivas de 

mudança e de melhoria dos sistemas ambientais 

DESCRIÇÃO: sessões de informação, debates e dinâmicas de grupos, em contexto escolar, com 

recurso a técnicos convidados, por parte do programa Eco-Escolas e de entidades 

locais/regionais parceiras; desafio para a produção de cartazes/posters alusivos à temática; 

organização de visitas guiadas à Mata Nacional da Covilhã para contacto e identificação de 

espécies ambientais e realização de uma atividade de caça ao tesouro em ambiente natural. 

ORGANIZAÇÃO: Projeto EU SOU + e Biblioteca Municipal da Covilhã, parceria com o programa 

Eco-Escolas 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
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3. PROJETOS 
 

3.1 PROJETOS EU SOU + 

 

CIÊNCIA DIVERTIDA 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º, 2º e 3º ciclos do EB; Ensino 

Secundário e Profissional 

TIPOLOGIA: atividades experimentais 

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: variável 

CALENDARIZAÇÃO: novembro a junho  

OBJETIVOS: contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento das aprendizagens mais 

complexas ao nível do ensino das ciências experimentais; fomentar o interesse e o gosto pelas 

ciências e pela exploração de fenómenos naturais do dia a dia; incutir a curiosidade e a 

aplicação do método científico; desenvolver a autonomia e o pensamento crítico. 

DESCRIÇÃO: Realização de atividades experimentais, diversificadas e temáticas, de acordo com 

o programa escolar, com caráter eventual ou na modalidade de projeto, em contexto escolar e 

em horário letivo, mediante solicitação prévia; concurso de cartazes de sensibilização para a 

preservação do meio ambiente produzidos pelos alunos do ensino pré-escolar, 1º e 2º ciclos 

EB; concurso de maquetes de aplicação de energias renováveis produzidas pelos alunos do 3º 

Ciclo EB, Ensino Secundário e Profissional; Organização da Feira das Ciências, com a 

participação de grupos escolares, em data a definir. 

ORGANIZAÇÃO: Projeto EU SOU + 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
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BRINCADEIRAS DE PAIS E AVÓS  

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º Ciclo EB;   

TIPOLOGIA: oficinas 

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: variável  

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: Recuperar tradições; desenvolver a destreza fina e a destreza manual; estimular a 

atenção, a criatividade e a imaginação infantil; promover a reutilização de materiais e 

desperdícios 

DESCRIÇÃO: produção de bonecas e bolas de trapos, a partir de desperdícios têxteis, com 

recurso a técnicas ancestrais, do tempo dos avós. Organização de exposição coletiva com os 

trabalhos criativos das crianças. 

ORGANIZAÇÃO: Projeto EU SOU +, parceria com empresas têxteis da região 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

 

LITERACIA DIGITAL 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: oficina; trabalho de projeto 

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: 1 hora 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: promover a literacia digital; facilitar o contacto das crianças com softwares 

informáticos numa perspetiva do utilizador e de programação; desenvolver o pensamento 

criativo e o raciocínio lógico; sensibilizar as crianças para o uso correto e saudável dos 

equipamentos informáticos e da internet 

DESCRIÇÃO: com recursos aos computadores portáteis do Projeto EU SOU +, as crianças, 

individualmente ou em grupos reduzidos, são desafiadas a experimentarem e produzirem 

documentos (word e excel), desenhos (paint), apresentações (powerpoint) e criarem e 

transformarem códigos em objetos, através de programas open-source de programação 

simplificada. Com a metodologia aplicada é possível criar uma animação gráfica, uma música 

ou um jogo. 

ORGANIZAÇÃO: Projeto EU SOU + 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
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MÚSICA  

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º Ciclo EB;  

TIPOLOGIA: oficinas  

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: variável 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: Recuperar tradições; desenvolver a destreza fina, a destreza manual e a 

sensibilidade auditiva; estimular a concentração e a criatividade; aprender a executar um 

instrumento musical, desenvolvendo o ritmo; promover a reutilização de materiais e 

desperdícios 

DESCRIÇÃO: produção de adufes a partir de materiais reciclado e reutilizados; aprendizagem 

da percussão do adufe; apresentação pública do trabalho artístico dos grupos escolares  

ORGANIZAÇÃO: Projeto EU SOU +, parceria com empresas têxteis da região 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

 

3.2 PROJETOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

UMA TARDE DE ARREPIAR   

PÚBLICO-AVO: 2º Ciclo EB; 3º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: dinâmica de grupo, oficina de promoção 

da leitura, atividade experimental 

LOCAL: Biblioteca Municipal 

DURAÇÃO: 1hora 

CALENDARIZAÇÃO: 25 a 29 de outubro 

OBJETIVOS: promover o contacto e o gosto pelo livro e pela leitura 

DESCRIÇÃO: A Biblioteca Municipal da Covilhã convida os jovens a festejar o Dia das Bruxas, 
celebrado a 31 de outubro. Esta atividade pretende abrir a porta à leitura de alguns casos 
extraordinários e a experiências alucinantes escritas por grandes mestres de um género 
literário chamado de terror, como é o caso de O Guarda da Passagem de nível, de Charles 
Dickens ou O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Os contos serão lidos num ambiente de 
arrepiar… onde o desconhecido assusta e os fantasmas, os factos inexplicáveis, os vampiros e 
as demais criaturas do mal podem ser protagonistas dos piores pesadelos. 
 
ORGANIZAÇÃO: BMC 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 2750330 660 
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À NOITE NA BIBLIOTECA 

PÚBLICO-AVO: 1º Ciclo EB (famílias) 

TIPOLOGIA: dinâmica de grupo, oficina de promoção da leitura, atividade experimental 

LOCAL: Biblioteca Municipal 

DURAÇÃO: 18h00 - 10h00 

CALENDARIZAÇÃO: 23 de abril e 23 de julho 

OBJETIVOS: proporcionar uma aproximação com as bibliotecas e o livro, promovendo hábitos 

permanentes de leitura; despertar o gosto pelo prazer da leitura em voz alta; criar um 

ambiente de partilha entre os pais e as crianças 

DESCRIÇÃO: Propõe-se às crianças que passem uma noite na biblioteca. Saco-cama, pijama e 

pantufas serão o cenário de uma noite inesquecível e enriquecedora. Esta ação pretende 

colocar as crianças de todas as idades em contacto direto com as imagens, cenários e 

personagens dos contos e das aventuras que já conhecem dos livros e de que ouviram falar. A 

recriação de ambientes que povoam a imaginação das crianças e os estimulam do ponto de 

vista lúdico, fazendo deles ponto de partida ou fonte de inspiração para criar novas histórias, 

novos heróis ou novas aventuras. 

ORGANIZAÇÃO: BMC 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 2750330 660 

NOVELO DE ESTÓRIAS 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º Ciclo EB; 2º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: mediação de leitura, dinâmica de grupo 

LOCAL: Biblioteca Municipal 

DURAÇÃO: 1h30 

CALENDARIZAÇÃO: outubro a maio 

OBJETIVOS: promover a leitura e o livro, fomentar a estimulação cognitiva e a imaginação 

DESCRIÇÃO: através da narração de histórias, leituras expressivas e dramatizadas de contos e 

histórias, o ouvinte entrará em contacto com uma multiplicidade de livros e géneros literários.  

Com o propósito de promover hábitos de leitura, estimular as funções executivas (memória, 

raciocínio, resolução de problemas…) e trabalhar as competências socioemocionais 

(autoestima, empatia, relação interpessoal…), a sessão ocorrem em ambientes de leitura 

dinâmicos e que possibilitam o imaginário, terão uma forte componente de estimulação das 

capacidades cognitivas e multissensoriais, consubstanciado pelo trabalho terapêutico 

desenvolvido no Espaço dos Sentidos.  

ORGANIZAÇÃO: BMC 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 2750330 660 
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BRUXINHA LÊ-LÊ CONTA HISTÓRIAS 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar 

TIPOLOGIA: dinâmica de grupo; ação de sensibilização; sessão de informação; palestra; 

debate; oficina; atividade experimental; trabalho de projeto; concurso; viagem; (…) 

LOCAL: estabelecimento escolar 

DURAÇÃO: 1 hora 

CALENDARIZAÇÃO: outubro, novembro, março e abril 

OBJETIVOS: promover as primeiras experiências de iniciação à leitura com a Hora do Conto aos 

mais pequeninos 

DESCRIÇÃO: Com o intuito de proporcionar o gosto pelos livros e dar a conhecer novas 

histórias de encantar, onde não irão faltar Príncipes e Princesas, Polícias e ladrões e outros, 

serão contadas histórias adequadas a essa idade, de modo a estimular o desenvolvimento de 

competências literárias nas crianças. Nesta iniciativa pretende-se não só contar e recriar 

histórias e contos mas também brincar com a linguagem oral permitindo o desenvolvimento 

cognitivo dos mais novos. 

ORGANIZAÇÃO: BMC 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 2750330 660 

 

BB – baú da biblioteca 

PÚBLICO-AVO: 1º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: dinâmica de grupo e oficina de promoção da leitura 

LOCAL: escolas do 1º ciclo 

DURAÇÃO: 1hora 

CALENDARIZAÇÃO: outubro a junho 

OBJETIVOS: promover o contacto e o gosto pelo livro e pela leitura 

DESCRIÇÃO: É um serviço itinerante, designado por “BB”, que prevê a criação de baús com 
livros selecionados de acordo com as faixas etárias para leitura domiciliária. A gestão dentro 
do estabelecimento de ensino é da responsabilidade dos diferentes professores, bem como o 
preenchimento da tabela de empréstimos e da devolução dos livros. Na sessão de 
apresentação é feita uma abordagem ao valor do livro, etc… 
A ação é desenvolvida pela equipa da BMC que realiza a hora do conto aquando da entrega 
dos baús. Esta ação é desenvolvida individualmente em cada sala/turma. 
 

ORGANIZAÇÃO: BMC 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 2750330 660 
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BIBLIOTECA-TE: o valor da informação 

PÚBLICO-AVO: 3º Ciclo EB; Ensino Secundário e Profissional 

TIPOLOGIA: sessão de informação 

LOCAL: estabelecimento escolar ou Biblioteca Municipal 

DURAÇÃO: 1h30m 

CALENDARIZAÇÃO: janeiro  

OBJETIVOS: desenvolver competências na área da literacia da informação; dar a conhecer 

algumas técnicas de organização, procura e utilização da informação, em suporte físicos e 

digitais; capacitar os alunos a utilizar corretamente as referências e citações bibliográficas, 

abordar a questão dos direitos de autor e direitos conexos 

DESCRIÇÃO: a sessão tem uma forte componente teórica e expositiva, com recursos a 

exemplos adequados à realidade dos alunos para uma melhor compreensão dos conceitos 

transmitidos. 

ORGANIZAÇÃO: BMC 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 2750330 660 

 

BIBLIOTECA-TE: leitura dos media – a importância do jornal local 

PÚBLICO-AVO: 3º Ciclo EB; Ensino Secundário e Profissional 

TIPOLOGIA: dinâmica de grupo; sessão de informação 

LOCAL: estabelecimento escolar ou Biblioteca Municipal 

DURAÇÃO: 1h00 

CALENDARIZAÇÃO: fevereiro 

OBJETIVOS: desenvolver competências na área da literacia dos media; valorizar o papel da 

imprensa escrita, em particular, as publicações de carácter regional e a sua importância para a 

história local.  

DESCRIÇÃO: a sessão terá duas componentes: para contextualização da sessão, na parte 

teórica (15 minutos) serão referidos os conceitos básicos dos media para promover nos alunos 

uma consciência mais informada e esclarecida sobre o que são os media, para que servem, 

quais os seus conteúdos, quem produz, o que produz, porquê, para quê e por que meios; na 

parte prática (45 minutos) os alunos terão contacto com um jornal local para identificar os 

diversas aspetos da história social, política, cultural e económica da região, de uma 

determinada época. Será demonstrado que o jornalismo regional se baseia nos valores de 

proximidade de lugar e de proximidade com o leitor, pois permite a participação dos cidadãos 

da região. Paralelamente, irão perceber a evolução da imprensa escrita por comparação com 

uma publicação da atualidade.  

ORGANIZAÇÃO: BMC 
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CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 2750330 660 

 

MÃOS NA OBRA 1.0  

PÚBLICO-AVO: 1º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: Dinâmica de turma por grupos de trabalho; atividade 

experimental; oficina 

LOCAL: Espaço C3D – Biblioteca Municipal da Covilhã 

DURAÇÃO: 2h 

CALENDARIZAÇÃO: outubro a maio 

OBJETIVOS: promover a herança e identidade; estimular a aprendizagem da história local; 

fomentar e desenvolver capacidades criativas aliadas à inovação do conhecimento e 

tecnologia.    

DESCRIÇÃO: A atividade tem como principal objetivo dar a conhecer a vida que existia nos 

meios rurais da Covilhã, como por exemplo sementeiras de trigo, animais, entre outros, 

representadas na tapeçaria do artista António Esteves Lopes. O conhecimento da história e da 

identidade local é importante para que todos os alunos consigam reconhecer o nosso passado 

e, assim, transportar para o futuro o conhecimento adquirido.  

Desta forma, o foco da atividade incide na réplica de todos os exemplos da vida rural 

presentes na tapeçaria de António Lopes através de diferentes materiais e formas aliados à 

inovação tecnológica. 

ORGANIZAÇÃO: BMC - Espaço C3D em articulação com Museu da Cidade, Galeria António 

Lopes, Museu de Arte Sacra e Museu dos Lanifícios. 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 2750330 660 

 

MÃOS NA OBRA 2.0 

PÚBLICO-AVO: 2º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: Dinâmica de turma por grupos de trabalho; atividade experimental; oficina 

LOCAL: Espaço C3D – Biblioteca Municipal da Covilhã 

DURAÇÃO: 2h 

CALENDARIZAÇÃO: outubro a maio 

OBJETIVOS: promover a herança e identidade; estimular a aprendizagem da história local; 

fomentar e desenvolver capacidades criativas aliadas à inovação do conhecimento e 

tecnologia.    

DESCRIÇÃO: A atividade tem como principal objetivo dar a conhecer os desenvolvimentos que 

a Covilhã sofreu ao longo dos tempos, como por exemplo os brasões, os teares de madeira e 

mecânicos, o primeiro carro construído na cidade, a chegada da energia elétrica, entre outros, 

mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
mailto:biblioteca@cm-covilha.pt


 

19 

    

representadas na tapeçaria do artista António Esteves Lopes. O conhecimento da história e da 

identidade local é importante para que todos os alunos consigam reconhecer o nosso passado 

e, assim, transportar para o futuro o conhecimento adquirido.  

Desta forma, o foco da atividade incide na réplica de todos os exemplos históricos presentes 

na tapeçaria de António Lopes através de diferentes materiais e formas aliados à inovação 

tecnológica. 

ORGANIZAÇÃO: BMC - Espaço C3D em articulação com Museu da Cidade, Galeria António 

Lopes, Museu de Arte Sacra e Museu dos Lanifícios. 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 2750330 660 

 

MÃOS NA OBRA 3.0 

PÚBLICO-AVO: 3º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: Dinâmica de turma por grupos de trabalho; atividade experimental; oficina 

LOCAL: Espaço C3D – Biblioteca Municipal da Covilhã 

DURAÇÃO: 2h 

CALENDARIZAÇÃO: outubro a maio 

OBJETIVOS: promover a herança e identidade; estimular a aprendizagem da história local; 

fomentar e desenvolver capacidades criativas aliadas à inovação do conhecimento e 

tecnologia.    

DESCRIÇÃO: A atividade tem como principal objetivo dar a conhecer o património edificado da 

Covilhã, quer o património arquitetónico, bem como o património religioso e industrial, como 

por exemplo o antigo e o novo edifício da Câmara Municipal da Covilhã, A fábrica Ernesto Cruz, 

os bairros operários, entre outros, representadas na tapeçaria do artista António Esteves 

Lopes. O conhecimento da história e da identidade local é importante para que todos os 

alunos consigam reconhecer o nosso passado e, assim, transportar para o futuro o 

conhecimento adquirido.  

Desta forma, o foco da atividade incide na réplica de todos os exemplos do património 

edificado presentes na tapeçaria de António Lopes através de diferentes materiais e formas 

aliados à inovação tecnológica. 

ORGANIZAÇÃO: BMC - Espaço C3D em articulação com Museu da Cidade, Galeria António 

Lopes, Museu de Arte Sacra e Museu dos Lanifícios.  

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 2750330 660 
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MÃOS NA OBRA 4.0 

PÚBLICO-AVO: Ensino Secundário e Profissional 

TIPOLOGIA: Dinâmica de turma por grupos de trabalho 

LOCAL: Espaço C3D – Biblioteca Municipal da Covilhã 

DURAÇÃO: 2h 

CALENDARIZAÇÃO: outubro a maio 

OBJETIVOS: promover a herança e identidade; estimular a aprendizagem da história local; 

fomentar e desenvolver capacidades criativas aliadas à inovação do conhecimento e 

tecnologia.    

DESCRIÇÃO: A atividade tem como principal objetivo dar a conhecer a sociedade da Covilhã, 

bem como as várias classes que a constituíam, como por exemplo os vendedores de mercado, 

os operários fabris, os pastores, os professores, entre outros, representadas na tapeçaria do 

artista António Esteves Lopes. O conhecimento da história e da identidade local é importante 

para que todos os alunos consigam reconhecer o nosso passado e, assim, transportar para o 

futuro o conhecimento adquirido.  

Desta forma, o foco da atividade incide na réplica de todos os exemplos da sociedade (forma 

humana) presentes na tapeçaria de António Lopes através de diferentes materiais e formas 

aliados à inovação tecnológica. 

ORGANIZAÇÃO: BMC - Espaço C3D em articulação com Museu da Cidade, Galeria António 

Lopes, Museu de Arte Sacra e Museu dos Lanifícios.  

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 2750330 660 

 

MALA DOS TESOUROS  

PÚBLICO-AVO: 1º Ciclo EB, 2º Ciclo EB, 3º Ciclo 

EB; Ensino Secundário e Profissional 

TIPOLOGIA: dinâmica de grupo; sessão de 

informação; oficina 

LOCAL: estabelecimento escolar ou 

Arquivo/Biblioteca Municipal 

DURAÇÃO: 1h30m 

CALENDARIZAÇÃO: novembro e março 

OBJETIVOS: sensibilizar os alunos para a importância de conhecer factos e figuras relevantes 

da História da Covilhã 

DESCRIÇÃO: Com recurso a uma maleta pedagógica (jogos, réplicas de peças 

arqueológicas/museológicas/arquivísticas) construída pela equipa técnica do Arquivo e 

Biblioteca Municipal, será dinamizado uma sessão, adequado a cada nível de ensino, e assente 
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na lógica aprender a fazer, onde o aluno entrará em contacto com personalidades e 

acontecimentos marcantes para a memória local. O ano escolar 2021/2022 terá como tema 

“António Lopes e o seu legado”, em complementaridade com o trabalho desenvolvido no 

Espaço C3D. 

ORGANIZAÇÃO: AMC/BMC em articulação com a Galeria António Lopes 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 275 330 660 

 

 

INVESTIGADOR DE PALAVRAS 

PÚBLICO-AVO: 1º Ciclo EB; 2º Ciclo EB 

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 1h00 

CALENDARIZAÇÃO: outubro a maio 

OBJETIVOS: transmitir a que os documentos contam uma história; introduzir conceitos básicos 

de paleografia 

DESCRIÇÃO: a sessão tem início com uma breve apresentação de conceitos e contextualização 

do documento histórico. A seguir, na parte prática, é entregue a reprodução de um manuscrito 

do séc. XIX para o participante identificar palavras e frases.  Por fim, é apresentado um 

segundo manuscrito do séc. XV para um exercício de comparação, onde será analisado o estilo 

da escrita, o papel, a encadernação e a evolução da língua portuguesa no que diz respeito à 

grafia e terminologia. 

ORGANIZAÇÃO: AMC 

CONTACTOS: arquivo@cm-covilha.pt  
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3.3 PROJETOS DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 

 

TIM (THEATRE IN MATHEMATICS) – ESPETÁCULO “O MEDO DA MATEMÁTICA” 

PÚBLICO-AVO: 2º e 3º Ciclos EB;  

TIPOLOGIA: conferência teatral 

LOCAL: estabelecimentos escolares (auditório) 

DURAÇÃO: 45 m 

CALENDARIZAÇÃO: 18 a 29 outubro 2021 (2º ciclo); 7 a 18 março de 2022 (3º Ciclo) 

OBJETIVOS: desmitificar os medos da matemática; propor uma nova metodologia de ensino da 

matemática; fomentar o gosto pela matemática e pelas artes 

DESCRIÇÃO: Um ator encarna o papel de um professor que assume dificuldades ao saber que 

tem que realizar a substituição de um colega professor de Matemática… no final da peça, 

promove-se um debate com os espetadores. 

ORGANIZAÇÃO: parceria com ASTA – Teatro e Outras Artes 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt; 275 330 660 

 

OFICINA DE TEATRO   

PÚBLICO-AVO: ensino secundário e profissional 

TIPOLOGIA: atividade experimental e 

performativa 

LOCAL: Biblioteca Municipal da Covilhã (sala 

polivalente) 

DURAÇÃO: 2 horas/ sessão; sessões semanais  

CALENDARIZAÇÃO: outubro 2021 – abril 2022 

OBJETIVOS: desenvolver competências de comunicação e expressão verbal e corporal; 

melhorar a autoconfiança e o autoconhecimento; promover a interação social; estimular a 

criatividade e a expressão artística;  

DESCRIÇÃO: divulgação do projeto junto das escolas para recolha de inscrições de 

participantes; ensaios semanais de uma peça de teatro, com a orientação e responsabilidade 

de um ator/atriz da ASTA; apresentação pública da peça em abril de 2022. 

ORGANIZAÇÃO: parceria com ASTA – Teatro e Outras Artes 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt; 275 330 660 
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DANÇA INCLUSIVA  

PÚBLICO-AVO: Alunas e alunos do 3º ciclo e ensino secundário com necessidades específicas 

do Ensino Especial 

TIPOLOGIA: Oficina  

LOCAL: Escola de Dança Kayser Ballet 

DURAÇÃO: 60 minutos 

CALENDARIZAÇÃO: novembro de 2021 a junho de 2022 

OBJETIVOS: contribuir para o desenvolvimento cognitivo, sensorial, espacial, estético e cultural 

de crianças e jovens com necessidades específicas e que frequentam as unidades de ensino 

especial das escolas do concelho; favorecer a interação e a integração social; reforçar 

sentimentos de autoestima e de valorização pessoal e académica das crianças e jovens 

DESCRIÇÃO: ensaios de dança criativa, da responsabilidade do Diretor Artístico da Escola de 

Dança Kayser Ballet, com a periodicidade de 1 vez por semana. Prevê-se a realização de um 

espetáculo de apresentação pública do trabalho realizado, no final do projeto. 

ORGANIZAÇÃO: parceria com a Escola de Dança Kayser Ballet 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt; 275 330 660 

 

OFICINA DE MÚSICA “DO LIXO FAZ-SE MÚSICA” 

PÚBLICO-AVO: 3º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: oficina  

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: 45 m / sessões semanais 

CALENDARIZAÇÃO: 2º e 3º períodos 

OBJETIVOS: desenvolver competências de comunicação e expressão verbal e corporal; 

melhorar a autoconfiança e o autoconhecimento; promover a interação social; estimular a 

criatividade e a expressão artística; promover a reutilização de materiais e desperdícios 

DESCRIÇÃO: dinamização de oficinas, com caráter semanal, para o desenvolvimento do 

conceito de Garbage Orchestras, recorrendo a lixo e desperdícios para a construção de 

instrumentos musicais e produção musical. Criação de esculturas sonoras para exposição 

coletiva; No final do terceiro período, prevê-se a realização de um espetáculo de apresentação 

pública dos resultados.  

ORGANIZAÇÃO: parceria com ASTA – Teatro e Outras Artes 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt; 275 330 660 
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3.4 EDUCAÇÃO PARA O RISCO 

 

RISCOS COLETIVOS: SISMOS  
 
PÚBLICO-AVO: pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico  

TIPOLOGIA: sessões de informação sobre Sismos (Terra Treme)  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 60 minutos/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: novembro 2021  

OBJETIVOS: Sensibilizar as crianças (3-10 anos) para a temática dos riscos, no caso concreto 
sobre sismos, adquirindo e aplicando comportamentos de forma a desenvolver uma cultura de 
segurança.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de informação, com sequencialidade, tendo em vista a 
adoção de atitudes e comportamentos relativo ao Risco (Sismos), ação dinamizada por 
técnicos do Gabinete de Proteção Civil do Município da Covilhã. As sessões visam capacitar as 
crianças e jovens para as seguintes temáticas: Riscos Coletivos (Sismos).  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650  

o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
 
 
NÚMERO EUROPEU DE SOCORRO -112 
  
PÚBLICO-AVO: pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico  

TIPOLOGIA: sessões de informação 

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 60 minutos/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: janeiro a abril 2022  

OBJETIVOS: Sensibilizar as crianças (3-10 anos) para a temática do pedido de ajuda utilizando o 
Número Europeu de Socorro 112, adquirindo e aplicando conhecimentos que visam 
objetivamente capacitar quando e como pedir apoio numa visão maximizada de segurança.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de informação, com sequencialidade, tendo em vista a 
capacitação, mediante a ocorrência de incidentes e/ou acidentes utilizando o 112 Número 
Europeu de Socorro com o consequente acionamento de meios de socorro. Ação dinamizada 
por técnicos do Gabinete de Proteção Civil do Município da Covilhã. As sessões visam capacitar 
as crianças e jovens para as seguintes temáticas: Número Europeu de Socorro 112.  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  
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CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650  

o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
 

DIA MUNDIAL DA PROTEÇÃO CIVIL I 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico  

TIPOLOGIA: sessões de informação sobre Proteção Civil  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 60 minutos/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: março 2022  

OBJETIVOS: Sensibilizar as crianças (3-10 anos) para a temática da Proteção Civil.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de informação, com sequencialidade, tendo em vista o 

conhecimento sobre os valores, as missões e o âmbito de intervenção dos Serviços Municipais 

de Proteção Civil, ação dinamizada por técnicos do Gabinete de Proteção Civil do Município da 

Covilhã. As sessões visam capacitar as crianças e jovens para as seguintes temáticas: o que é e 

para que serve a Proteção Civil Municipal.  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  

o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650  

o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  

 
DIA MUNDIAL DA PROTEÇÃO CIVIL II 
 
PÚBLICO-AVO: 2º e 3º ciclos do ensino básico  

TIPOLOGIA: sessões de informação sobre Proteção Civil  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 90 minutos/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: março 2022  

OBJETIVOS: Sensibilizar os jovens (10-17 anos) para a temática da Proteção Civil.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de informação, com sequencialidade, tendo em vista o 
conhecimento sobre os valores, as missões e o âmbito de intervenção dos Serviços Municipais 
de Proteção Civil, ação dinamizada por técnicos do Gabinete de Proteção Civil do Município da 
Covilhã. As sessões visam capacitar as crianças e jovens para as seguintes temáticas: o que é e 
para que serve a Proteção Civil Municipal.  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650 /o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
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PROTEÇÃO CIVIL SOMOS TODOS!  
RISCOS COLETIVOS  
 
PÚBLICO-AVO: 2º e 3º ciclos do ensino básico  

TIPOLOGIA: sessões de informação sobre Planos de Emergência Familiar ou Risco de Incêndio 
ou Zonas Históricas – Planos de Intervenção  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 90 minutos/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: outubro 2021 a junho 2022  

OBJETIVOS: Sensibilizar os jovens (10-17 anos) para a temática dos riscos no caso concreto 
sobre Planos de Emergência Familiar ou Risco de Incêndio ou Zonas Históricas – Planos de 
Intervenção, adquirindo e aplicando conhecimentos de forma a desenvolver uma cultura de 
segurança.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de informação, com sequencialidade, tendo em vista a 
adoção de atitudes e comportamentos relativo aos Riscos Naturais e Tecnológicos, ação 
dinamizada por técnicos do Gabinete de Proteção Civil do Município da Covilhã. As sessões 
visam capacitar as crianças e jovens para as seguintes temáticas: Riscos Coletivos Planos de 
Emergência Familiar ou Risco de Incêndio ou Zonas Históricas – Planos de Intervenção.  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650  

o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
 

 
SUPORTE BÁSICO DE VIDA  
 

PÚBLICO-AVO: 2º e 3º ciclos do ensino básico  

TIPOLOGIA: Workshop de Suporte Básico de Vida  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 90 minutos/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: janeiro a junho 2022  

OBJETIVOS: Sensibilizar os jovens (10-17 anos) para a temática da paragem cardiorespiratória 
e consequentes manobras de Suporte Básico de Vida.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões teórico/práticas, com o intuito de adquirir conhecimentos 
na identificação de PCR (Paragem Cardiorespiratória) e realização de manobras de SBV 
(Suporte Básico de Vida).  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650 / o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
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SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM DAE  
 
PÚBLICO-AVO: 2º e 3º ciclos do ensino básico  

TIPOLOGIA: Workshop de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação (DAE)  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 120 minutos/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: novembro 2021 a abril 2022  

OBJETIVOS: Sensibilizar os jovens (10-17 anos) para a temática da fibrilhação em paragem 
cardiorespiratória e consequentes manobras de Suporte Básico de Vida com utilização de um 
DAE – Desfibrilhador Automático Externo.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões teórico/práticas, com o intuito de adquirir conhecimentos 
na identificação de PCR (Paragem Cardio Respiratória) e realização de manobras de SBV 
(Suporte Básico de Vida) com utilização de um DAE – Desfibrilhador Automático Externo.  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650  

o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
 

 
MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO - MAP  
 
PÚBLICO-AVO: 2º e 3º ciclos do ensino básico, ensino secundário  

TIPOLOGIA: Sessões de informação de Medidas de Autoproteção (MAP)  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 90 minutos/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: fevereiro a junho 2022  

OBJETIVOS: Sensibilizar as crianças e jovens (10-17 anos) para a temática das Medidas da 
Autoproteção numa perspetiva de mitigar riscos associados ao dia-a-dia dos cidadãos.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de informação, com o intuito de adquirir conhecimentos 
sobre Medidas de Autoproteção no domicílio e estabelecimento de ensino.  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650  

o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
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3.5 EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 

PROMOÇÃO DE SAÚDE ESCOLAR 

 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º, 2º, 3º Ciclos EB; Ensino secundário e 

profissional 

TIPOLOGIA: projeto de competências pessoais, técnicas e sociais 

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: variável 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: promover a literacia em saúde; esclarecer, formar e capacitar para a promoção da 

saúde pública; promover atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis;  

DESCRIÇÃO: Realizar ações de sensibilização/ formação ou dinâmicas de grupos, da 

responsabilidade da equipa de saúde escolar do ACES Cova da Beira, sobre diversas temáticas 

adequadas ao perfil etário dos destinatários; ensino pré-escolar e 1º ciclo: saúde oral; 

alimentação e nutrição; atividade física; identidade e género; 2º e 3º ciclos – sexualidade; 

comportamentos aditivos; ensino secundário e profissional – sexualidade; dependências. 

ORGANIZAÇÃO: Parceria com o ACES Cova da Beira – Centro de Saúde da Covilhã 

CONTACTOS: a disponibilizar  

 

COMPORTAMENTOS DE RISCO – DEPENDÊNCIAS SEM SUBSTÂNCIAS E COM SUBSTÂNCIAS 

PÚBLICO-AVO: 2º ciclo/ 3º ciclo; famílias;  

TIPOLOGIA: treino de competências  

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: variável  

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano letivo (mediante confirmação) 

OBJETIVOS: promover a literacia em saúde; esclarecer, formar e capacitar para a promoção da 

saúde pública; promover hábitos e comportamentos saudáveis;  

DESCRIÇÃO: dinâmicas de grupo para problematizar as questões dos comportamentos de risco 

e, em particular, as das dependências, esclarecendo sobre as consequências nocivas dessas 

práticas. 

ORGANIZAÇÃO: Parceria com a Beira Serra; 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 
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LANCHEIRA SAUDÁVEL 

projeto de alimentação saudável 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º Ciclo EB;  

TIPOLOGIA: ações de sensibilização; dinâmicas de grupo;  

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: variável 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: promover a literacia em saúde; esclarecer, formar e capacitar para a promoção da 

saúde pública, ao nível da nutrição; promover hábitos alimentares diversificados, equilibrados 

e saudáveis; melhorar a alimentação das crianças, nomeadamente os lanches escolares  

DESCRIÇÃO: Sessões dinamizadas pela nutricionista do Município da Covilhã em que informará 

os destinatários sobre as caraterísticas dos alimentos, distinguindo os alimentos saudáveis e os 

“perigosos”, pelos efeitos nefastos ao nível da saúde; auxiliar na elaboração de lanches 

escolares; monitorizar os hábitos alimentares das crianças participantes no projeto. 

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã – Divisão de Educação e Juventude 

CONTACTOS: 275 330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

 

Frutas e Vegetais – Nunca é demais  

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º Ciclo EB; 2º Ciclo EB; 3º Ciclo EB; Ensino Secundário e 

Profissional 

TIPOLOGIA: dinâmica de grupo; ação de sensibilização; sessão de informação; workshops; 

mostra de filmes 

LOCAL: Escolas  

DURAÇÃO: variável, de acordo com a tipologia de atividade.  

CALENDARIZAÇÃO: Ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: Promoção dos benefícios do consumo de hortícolas e frutas pretendendo 

promover uma consciencialização e sensibilização das crianças e jovens para a alimentação 

saudável. 

DESCRIÇÃO: Várias estratégias pedagógicas adaptadas aos grupos, turmas e escolas 

interessadas na ação. Aqui privilegia-se o contacto direto com os instrumentos de 

aprendizagem através da criação de hortas escolares, visitas ao mercado municipal e a hortas 

locais onde se dá enfoque aos legumes e frutas locais e da época e se estimula o contacto 

direto com a terra. A sensibilização para o consumo de frutas e legumes será feita igualmente 

através da mostra de filmes temáticos e passeios na natureza. Em todas estas ações serão 

elaboradas dinâmicas que fundem o tópico da alimentação saudável. Está prevista, 

igualmente, a realização de workshops “Receitas saborosas e saudáveis para pequen@s e 

graúd@s” direcionados para a comunidade escolar convidando à participação, de forma ativa, 
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na elaboração/ confeção de receitas, tendo sempre em linha de pensamento uma alimentação 

saudável. Todos os destinatários serão coautores de um livro de receitas revisitado. 

ORGANIZAÇÃO: CooLabora  

CONTACTOS: Telefone -967455775 | Correio eletrónico - clds4g.coolabora@gmail.com 

 

3.6 EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

ADOTA UMA ÁRVORE! 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º Ciclo EB;  

TIPOLOGIA: trabalho de projeto: pesquisa, recolha, seleção e 

tratamento de informação; atividades experimentais ao nível das 

expressões;  

LOCAL: Estabelecimento escolar / Jardim Botânico de Montanha - Parque Alexandre Aibéo 

DURAÇÃO: variável 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: compreender a importância da biodiversidade para a sustentabilidade; 

reconhecer espécies arbustivas e arbóreas do domínio montanhoso e, em particular, da Serra 

da Estrela; promover ações responsáveis de respeito e promoção dos valores naturais, com 

destaque para as florestas. 

DESCRIÇÃO: Através de uma primeira visita virtual ao Parque Botânico de Montanha, a realizar 

no 1º período letivo, o grupo escolar escolhe/”adota” uma árvore/arbusto existente no 

parque;  o grupo realiza trabalho de pesquisa de informação sobre a espécie para 

preenchimento de uma ficha de caraterização ecológica do recurso natural; durante o mês de 

dezembro, cada grupo é responsável por decorar a sua árvore para a quadra natalícia com 

recurso a materiais reutilizáveis e desperdícios; realização de visitas ao parque; elaboração de 

um guia botânico do Jardim Botânico de Montanha. 

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã em parceria com a ADC – Águas da Covilhã 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt; 275 330 660 

 

CLUBE DOS AMIGOS DA FLORESTA 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º, 2º e 3º Ciclos EB;  

TIPOLOGIA: ações de sensibilização; dinâmicas de grupo; saídas de campo 

LOCAL: estabelecimentos escolares / Mata Nacional da Covilhã do Parque Natural da Serra da 

Estrela 

DURAÇÃO: variável  
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CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: compreender a importância da biodiversidade para a sustentabilidade; 

reconhecer espécies arbustivas e arbóreas do domínio montanhoso e, em particular, da Serra 

da Estrela; promover ações responsáveis de respeito e promoção dos valores naturais, com 

destaque para as florestas. 

DESCRIÇÃO: ações de sensibilização e de identificação de espécies vegetais do Parque Natural 

Serra da Estrela, em contexto de saída de campo; ações de sensibilização para adoção de 

comportamentos de prevenção face aos incêndios florestais; controlo de espécies invasoras e 

ações de plantação/ reflorestação de áreas degradadas da Mata Nacional da Covilhã. 

ORGANIZAÇÃO: Parceria com o ICNF – Parque Natural da Serra da Estrela, Geopark Estrela 

Mundial da Unesco; Bombeiros Voluntários da Covilhã 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt; 275 330 660 

 

 

3.7 SEGURANÇA E GESTÃO DE CONFLITOS 

 

 SEGURANÇA RODOVIÁRIA  

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: sessões de informação; prática simulada 

LOCAL: estabelecimentos escolares (exterior) / pavilhões desportivos 

DURAÇÃO: 1h30m 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: sensibilizar as crianças para a importância do cumprimento de regras na circulação 

em via pública; promover o conhecimento e a prática das normas do código da estrada 

DESCRIÇÃO: dinamização de sessões de prática simulada, com cenários de circulação e 

sinalética rodoviária, em que as crianças assumem um papel ativo de agentes de segurança 

rodoviária 

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã em parceria com a GNR – Escola Segura  

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt; 275 330 660 
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SEGURANÇA NA INTERNET: “USA, MAS NÃO ABUSES” 

PÚBLICO-AVO: 1º Ciclo EB 

TIPOLOGIA: sessões de informação 

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: 60 minutos 

CALENDARIZAÇÃO: fevereiro a março de 2022 

OBJETIVOS: sensibilizar e alertar para os perigos decorrentes do uso indevido e excessivo da 

internet; promover atitudes e práticas saudáveis na utilização de equipamentos informáticos e 

do acesso à internet 

DESCRIÇÃO: ações informação, dinamizadas por agentes da GNR – Escola Segura, sobre os 

malefícios da internet e apresentação de técnicas de mecanismos de controlo e uso saudável 

da internet 

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã em parceria com a GNR – Escola Segura  

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt; 275 330 660 

 

RELACIONAMENTO ENTRE PARES: “HERÓIS CONTRA O BULLYING” 

PÚBLICO-AVO: 1º e 2º Ciclos EB 

TIPOLOGIA: sessões de informação e dinâmica de grupos 

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: 60 minutos 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: promover a convivência saudável, com base no respeito mútuo; facilitar o 

diagnóstico de situações de agressão ou abuso, passíveis de configurar bullying; promover 

mecanismos de deteção e encaminhamento de situações de abuso  

DESCRIÇÃO: ações informação e dinâmicas de grupo, dinamizadas por agentes da GNR – 

Escola Segura, sobre o bullying e os mecanismos de deteção e encaminhamento de situações 

abusivas 

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã em parceria com a GNR – Escola Segura  

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt; 275 330 660 
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PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

PÚBLICO-AVO: 2º e 3º Ciclos EB;  

TIPOLOGIA: sessões de informação 

LOCAL: estabelecimentos escolares 

DURAÇÃO: 60 minutos 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: promover o relacionamento e a convivência saudável entre crianças e jovens; 

consciencializar para o quadro normativo que regula as relações entre pares e, em especial, 

para as consequências decorrentes da prática de atos violentos em contexto escolar;  

DESCRIÇÃO: ações informação, dinamizadas por agentes da GNR – Escola Segura, sobre a 

violência, as suas manifestações e o enquadramento legal que regulamenta os atos de 

violência nas escolas. 

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã em parceria com a GNR – Escola Segura  

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt; 275 330 660 

 

 

3.8 PROGRAMAS DE COACHING E ORIENTAÇAO 

 

CONTRA-CENA: SESSÕES DE COACHING E ORIENTAÇÃO  

PÚBLICO-AVO: Ensino Secundário e Profissional 

TIPOLOGIA: dinâmica de grupo; sessão de informação; debate. 

LOCAL: Escola – Sala de aula  

DURAÇÃO: 2 sessões de 45 min cada (até 2 turmas por escola). 

CALENDARIZAÇÃO: Ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: Prevenção do abandono escolar; Orientação para importância do sucesso escolar 
e permanência no sistema de ensino; Coaching para a integração profissional. 

DESCRIÇÃO: Conjunto de 4 sessões com cada turma que irão subdividir-se em temáticas como: 

autoconhecimento, motivação, tomada de decisão e cooperação grupal estimulando 

igualmente as capacidades cognitivas dos alunos e alunas. Estas sessões serão desenvolvidas 

com recurso a dinâmicas de grupo, podendo haver espaço para um momento individualizado 

no final onde poderão ser utilizadas estratégias específicas. 

ORGANIZAÇÃO: CooLabora  

CONTACTOS: Telefone -967455775 | Correio electrónico - clds4g.coolabora@gmail.com 
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SHOW EMPRESARIAL  

PÚBLICO-AVO: Ensino Secundário e Profissional 

TIPOLOGIA: Ação de sensibilização; sessão de informação; palestra; debate. 

LOCAL: Escola – Sala de aula / auditório  

DURAÇÃO: 45 min  

CALENDARIZAÇÃO: Ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: Pretende-se aumentar o nível de conhecimento e contacto com o meio 

empresarial de forma a favorecer a integração profissional destes/as jovens. 

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de apresentação de empresas do concelho da Covilhã, 

dinamizadas por representantes. Nestas sessões serão paralelamente apresentadas 

oportunidades existentes e as competências necessárias para o exercício das mesmas. As 

empresas e entidades formadoras serão escolhidas de acordo com a área de estudo dos/as 

alunos/as.  

ORGANIZAÇÃO: CooLabora  

CONTACTOS: Telefone -967455775 | Correio electrónico - clds4g.coolabora@gmail.com 

 

TRAMPOLIM – SESSÕES DE TUTORIA   

PÚBLICO-AVO: 1º Ciclo EB; 

TIPOLOGIA: Trabalho individualizado e acompanhamento de alunos/as através de estratégias 

e dinâmicas da educação não formal.  

LOCAL: Escola  

DURAÇÃO: 45 min 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano letivo 

OBJETIVOS: sessões individuais, tal como um trampolim que ampara as quedas e potencia as 

capacidades de alunos e alunas, contribui para a sua motivação escolar e autovalorização, 

autonomia e confiança. 

DESCRIÇÃO: 6 Sessões de tutoria para alunos e alunas do 1º ciclo, identificados/as pela escola 

com o objetivo de trabalha as necessidades e especificidades individuais de cada criança.  

ORGANIZAÇÃO: CooLabora  

CONTACTOS: Telefone -967455775 | Correio electrónico - clds4g.coolabora@gmail.com 
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3.9 PROJETOS DE CONTINUIDADE* 

 

 

 

*A divulgar individualmente 
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4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

 

COMPORTAMENTOS DA CRIANÇA À REFEIÇÃO  

POPULAÇÃO ALVO: creche e ensino pré-escolar (familiares e 

profissionais educativos) 

TIPOLOGIA: ação de formação/capacitação 

LOCAL: Biblioteca Municipal da Covilhã 

DURAÇÃO: 1 hora (18h-19h) 

CALENDARIZAÇÃO: 16 de dezembro de 2021 

OBJETIVOS: compreender o processo de alimentação; conhecer as etapas de desenvolvimento 

da alimentação; conhecer os sinais de alerta gerais; compreender em que consistem as 

alterações do comportamento alimentar; aprender a facilitar o processo de alimentação 

DESCRIÇÃO: Esta ação pretende dar a conhecer em que consiste o processo de alimentação, 

quais as etapas de desenvolvimento inerentes ao mesmo, ajudar a identificar que sinais de 

alerta e alterações do comportamento alimentar podem surgir e dar estratégias facilitadoras 

do processo de alimentação.  

ORGANIZAÇÃO: BMC – Espaço dos Sentidos 

CONTACTOS: 2750330 660; biblioteca@cm-covilha.pt 

 

COMO COMUNICAR COM AS NOSSAS CRIANÇAS? 

POPULAÇÃO ALVO: creche e ensino pré-escolar (familiares e profissionais educativos) 

TIPOLOGIA: ação de capacitação 

LOCAL: Biblioteca Municipal da Covilhã 

DURAÇÃO: 1 hora (18h-19h) 

CALENDARIZAÇÃO: 31 de março de 2022  

OBJETIVOS: compreender o processo de comunicação; conhecer as etapas de 

desenvolvimento da comunicação; conhecer os sinais de alerta gerais; aprender a facilitar e 

promover o processo de comunicação; 

DESCRIÇÃO: Esta ação pretende dar a conhecer o processo de comunicação e as suas etapas 

de desenvolvimento, bem como ajudar a identificar sinais de alerta gerais e promover 

estratégias facilitadoras e promotoras do processo de comunicação; 

ORGANIZAÇÃO: BMC – Espaço dos Sentidos 

mailto:biblioteca@cm-covilha.pt
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CONTACTOS: 2750330 660; biblioteca@cm-covilha.pt  

 

COMO ESTIMULAR A ATENÇÃO E A CONCENTRAÇÃO DAS CRIANÇAS? 

POPULAÇÃO ALVO: 1º Ciclo de Escolaridade (familiares e profissionais educativos) 

TIPOLOGIA: ação de capacitação 

LOCAL: Biblioteca Municipal da Covilhã 

DURAÇÃO: 1 hora (18h-19h) 

CALENDARIZAÇÃO: 30 de junho de 2022 

OBJETIVOS: compreender o processo de atenção/concentração; conhecer as etapas de 

desenvolvimento da atenção/concentração; conhecer os sinais de alerta gerais; aprender 

estratégias facilitadoras da atenção/concentração no contexto de casa e na escola; 

DESCRIÇÃO: Esta ação pretende dar a conhecer o processo de atenção/concentração e as suas 

etapas de desenvolvimento, bem como alertar para alguns sinais de alerta gerais que podem 

ser identificados e dar a conhecer estratégias facilitadoras do processo de 

atenção/concentração. 

ORGANIZAÇÃO: BMC – Espaço dos Sentidos 

CONTACTOS: 2750330 660; biblioteca@cm-covilha.pt  

 

PROTEÇÃO CIVIL SOMOS TODOS!  
AT – AO (NÃO DOCENTES)  
SUPORTE BÁSICO DE VIDA  
PÚBLICO-AVO: Não Docentes AT-AO  

TIPOLOGIA: Formação de Suporte Básico de Vida (Certificada pelo INEM)  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 4 horas/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: Pausas letivas 2021-2022  

OBJETIVOS: Formar os Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais em Suporte Básico de 
Vida.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de formação certificada, com o intuito de adquirir 
conhecimentos na identificação de PCR (Paragem Cardiorespiratória) e realização de manobras 
de SBV (Suporte Básico de Vida).  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650  

o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
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PRIMEIROS SOCORROS  
PÚBLICO-AVO: Não Docentes AT-AO  

TIPOLOGIA: Workshop de Primeiros Socorros  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 4 horas/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: Pausas letivas 2021-2022  

OBJETIVOS: Formar os Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais em Primeiros Socorros.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de teórico-práticas, com o intuito de adquirir 
conhecimentos na pronta colaboração em situações de doença súbita e ou trauma.  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650  

o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
 

 

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO - MAP  
PÚBLICO-AVO: Não Docentes AT-AO  

TIPOLOGIA: Workshop sobre Medidas de Autoproteção (MAP)  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 4 horas/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: Pausas letivas 2021-2022  

OBJETIVOS: Formar os Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais sobre a temática das 
Medidas da Autoproteção numa visão de mitigar riscos associados ao dia-a-dia dos cidadãos.  

DESCRIÇÃO: Realização de Workshop com o intuito de adquirir conhecimentos sobre Medidas 
de Autoproteção no domicílio e estabelecimento de ensino.  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650  

o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
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PROTEÇÃO CIVIL SOMOS TODOS!  
DOCENTES  
SUPORTE BÁSICO DE VIDA PEDIÁTRICO  
PÚBLICO-AVO: Docentes  

TIPOLOGIA: Formação de Suporte Básico de Vida Pediátrico (Certificada pelo INEM)  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 4 horas/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: Pausas letivas 2021-2022  

OBJETIVOS: Formar os Docentes em Suporte Básico de Vida Pediátrico.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de formação certificada, com o intuito de adquirir 
conhecimentos na identificação de PCR (Paragem Cardiorespiratória) e realização de manobras 
de SBVP (Suporte Básico de Vida Pediátrico).  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650  

o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
 

 
SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM DAE  
PÚBLICO-AVO: Docentes  

TIPOLOGIA: Formação de Suporte Básico de Vida com DAE (Certificada pelo INEM)  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 7 horas/sessão (4 horas de manhã e 3 horas de tarde apenas num dia)  

CALENDARIZAÇÃO: Pausas letivas 2021-2022  

OBJETIVOS: Formar os Docentes em Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática 
Externa.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de formação certificada, com o intuito de adquirir 
conhecimentos na identificação de PCR (Paragem Cardiorespiratória) e realização de manobras 
de SBV-DAE (Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa).  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650  

o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
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RISCOS COLETIVOS  
PÚBLICO-AVO: Docentes  

TIPOLOGIA: Workshop sobre Riscos Coletivos – Concelho da Covilhã  

LOCAL: estabelecimentos escolares  

DURAÇÃO: 3 horas/sessão  

CALENDARIZAÇÃO: Pausas letivas 2021-2022 ou outra data a considerar 

OBJETIVOS: Formar e informar os Docentes sobre os riscos associados ao território Municipal.  

DESCRIÇÃO: Realização de sessões de informação, com o intuito de adquirir conhecimentos na 
identificação, tipificação e mitigação dos riscos coletivos associados ao Municio da Covilhã.  

ORGANIZAÇÃO: Município da Covilhã - Gabinete de Proteção Civil Municipal  

CONTACTOS:  
o Telefones: 926 354 768 ou 275 330 650  

o Correio Eletrónico: protecao.civil@cm-covilha.pt  
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5. VISITAS GUIADAS  

TEATRO MUNICIPAL 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º, 2º, 3º Ciclos EB; Ensino Secundário e 

Profissional 

TIPOLOGIA: visitas guiadas 

LOCAL: Teatro Municipal da Covilhã 

DURAÇÃO: 1h 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano escolar 

OBJETIVOS: promover a aproximação entre o Teatro e a comunidade 

DESCRIÇÃO: realização de visitas guiadas ao edifício, paralelamente com um conjunto de 

outras atividades lúdicas e pedagógicas para crianças e jovens, famílias e professores. 

ORGANIZAÇÃO: Divisão da Cultura do Município da Covilhã 

CONTACTOS: cultura@cm-covilha.pt 

 

MUSEUS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º, 2º, 3º Ciclos EB; Ensino Secundário e Profissional  

TIPOLOGIA: visitas guiadas 

LOCAL: Museu da Covilhã, Museu de Arte Sacra, Tinturaria, Galeria de António Lopes 

DURAÇÃO: 1h 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano escolar 

OBJETIVOS: dar a conhecer as obras expostas e a História associada; divulgar o processo 

criativo dos artistas; introduzir conceitos básicos de museologia e curadoria. 

DESCRIÇÃO: Os grupos serão convidados a entender o pensamento que se encerra na obra de 

arte, descobrindo-o e aprofundando-o em diferentes níveis de conhecimento, contribuindo 

deste modo para o enriquecimento de capacidades cognitivas, transversais a todas as idades, 

através de atividades que estimulem a curiosidade, o pensamento e a reflexão, incutindo 

assim o sentido crítico. As visitas serão complementadas com dinâmicas de grupo 

enquadrados num tema, e de acordo com uma peça museológico/artística, previamente 

selecionado pela equipa técnica 

ORGANIZAÇÃO: Divisão da Cultura 

CONTACTOS: cultura@cm-covilha.pt 

 

 

mailto:cultura@cm-covilha.pt


 

42 

    

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º, 2º, 3º Ciclos EB; Ensino Secundário e Profissional  

TIPOLOGIA: visitas guiadas; atividade experimental 

LOCAL: Biblioteca Municipal 

DURAÇÃO: 1 hora 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano escolar 

OBJETIVOS: dar a conhecer os serviços e recursos de informação; promover a Biblioteca 

Municipal como um agente desenvolvimento cultural, social e educativo da região 

DESCRIÇÃO: visita guiada aos vários espaços onde serão prestadas informações relacionadas 

com a organização da biblioteca, com vista a orientar o leitor sobre o funcionamento e 

utilização dos serviços e assegurar um apoio efetivo na localização, exploração e uso dos 

recursos de informação disponibilizados nos mais diversos suportes.  

ORGANIZAÇÃO: Biblioteca Municipal da Covilhã 

CONTACTOS: biblioteca@cm-covilha.pt e tlf.: 2750330 660 

 

ARQUIVO MUNICIPAL 

PÚBLICO-AVO: pré-escolar; 1º, 2º, 3º Ciclos EB; Ensino Secundário e Profissional  

TIPOLOGIA: visitas guiadas; atividade experimental 

LOCAL: Arquivo Municipal 

DURAÇÃO: 1 hora 

CALENDARIZAÇÃO: ao longo do ano escolar 

OBJETIVOS: divulgar a importância do Arquivo Municipal para conservação e preservação do 

património documental para a História da Covilhã; sensibilizar os alunos para o papel da 

memória coletiva para a construção da identidade.  

DESCRIÇÃO: visita guiada aos vários espaços onde serão prestadas informações relacionadas 

com a organização arquivística e tratamento técnico de conservação dos fundos existentes no 

arquivo.  Far-se-á atividade de Arquivista por Dia para o participante passar pelas várias etapas 

de tratamento arquivístico de um documento histórico.  

ORGANIZAÇÃO: Arquivo Municipal da Covilhã 

CONTACTOS: arquivo@cm-covilha.pt  
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6. CONCURSO 

 

CONCURSO COVILHÃ INDUSTRIAL 

PÚBLICO-AVO: 1º, 2º e 3º Ciclos EB; 

Ensino Secundário e Profissional 

TIPOLOGIA: concurso 

LOCAL: 1ª fase - estabelecimento 

escolar; 2º fase - espaço do município a 

designar 

DURAÇÃO: novembro a abril 

 

CALENDARIZAÇÃO: lançamento do concurso a 30 de novembro (Dia Internacional das Cidades 

Educadoras). Fase escola – dezembro a fevereiro. Fase Municipal – março a abril.  

OBJETIVOS: valorizar a identidade e História da Covilhã; fomentar a arte como forma de 

expressão do pensamento e do saber; estimular a criatividade e a imaginação 

DESCRIÇÃO: O Município da Covilhã promove um concurso artístico, em três áreas distintas: 

fotografia, ilustração e escrita. É dirigido a todos os níveis de ensino e terá como mote: 

“Covilhã Industrial”. Numa primeira fase, os trabalhos serão selecionados em contexto escolar. 

Na etapa seguinte, o concurso decorrerá a nível concelhio e, para o efeito, os trabalhos serão 

expostos num espaço municipal para avaliação e apuramentos dos vencedores nas três 

categorias. O júri será composto por personalidades do meio artístico, das áreas a concurso e 

representante do Município. A divulgação das normas de participação e lançamento do 

referido concurso estará integrado nas comemorações do Dia Internacional da Cidade 

Educadora. 

ORGANIZAÇÃO: Projeto Eu sou +, Biblioteca Municipal em articulação com a Rede Concelhia 

de Bibliotecas Escolares da Covilhã 

CONTACTOS: 2750330 660; biblioteca@cm-covilha.pt  
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