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Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA

Nome da atividade: NOVOS CAÇADORES

WORKSHOP DOCUMENTARIO
Descrição da atividade: Quando abrir a caça para a nova criação, os alunos de audiovisual do Vale do Minho
vão ser conduzidos numa procura igual à dos atores e criadores CdM por caçadores perdidos no território. O
material caçado pelos jovens alunos a partir deste workshop será mostrado paralelamente ao espetáculo
final.
Contextualização da Ação
CAÇADORES será a primeira criação da Companhia de Teatro em 2017, com a direção de Pedro Filipe Marques,
a partir do universo da caça no Vale do Minho, como pretexto de ‘caçar’ imagens e histórias do território com
os atores/criadores das CdM.
Objetivos Pedagógicos


Apresentar a experiência audiovisual como meio eficaz de aproximação à realidade;



Promover diferentes formas de pensamento, e de expressões de cariz estético, assentes no poder da
imagem;



Demonstrar que o filme documentário é um recurso que estimula o debate, a pesquisa, a criatividade
e a reflexão;



Propiciar experiências pedagógicas e sensitivas a alunos e docentes.

1º Encontro - Entre 28 de Outubro
Data

2º Encontro – Meados de Janeiro (27 Janeiro)
3º Encontro – Meados de Fevereiro (10 Fevereiro)

Atividade

Workshop Documentário

Ficha técnica

Orientação|Pedro Filipe Marques

Local

ETAP

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA
Horário
Público-alvo

A definir
Cursos de Audiovisual |Alunos do Ensino Secundário
ETAP – Vila Nova de Cerveira (Curso de Fotografia)

Duração do

Nov 2016 e Jan>Fev 2017

processo/trabalho
Duração dos encontros

(90 minutos)

Nº max. de participantes
Apresentação dos
Trabalhos

(1 turma/grupo)
Inserido no âmbito das Personagens Paralelas
Apresentação entre Março e Abril de 2017

Nota: o grupo de trabalho deve ter como orientador/acompanhamento, um professor da Escola que
acolhe o projeto.

Nome da atividade: DEIXA-ME SER! - ESPECTACULO DE TEATRO

Descrição da atividade: Quero saber tudo até à hora do almoço, e depois dos gomos de laranja quero saber
mais e mais, até me cansar. Até a hora do lanche chegar.
Quero devorar o que não sei como devoro a fruta do jardim e depois carregar para longe as sementes na boca
cuspi-las de pescoço esticado.
Quero ver as folhas cair no Outono e ser chuva no Inverno,
Quero ser areia no Verão e voar com as abelhas na Primavera.
E quando for grande quero ser criança e brincar, e jogar até à hora de jantar.
Quero ser sempre o mesmo e diferente a cada manhã.
Vou ser ave e rato, e lagarto, e pedra, e rio e mar. Vou ser estrangeiro em qualquer lugar, e olhar tudo com
toda a força,
E perguntar, perguntar…

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA
Objetivos pedagógicos:


Evidenciar que as brincadeiras são uma ferramenta de excelência no desenvolvimento de uma criança;



Reinventar a realidade através da imaginação e assim estimular a confiança, o autoconhecimento e a
autonomia;



Aprender a seguir regras, experimentar formas de comportamento e a socializar, descobrindo o
mundo à sua volta;



Questionar os diferentes papéis sociais;



Observar, escutar e fruir de criações artísticas.
Data

18, 22, 23, 24, 25 NOV
Teatro

Atividade
Criação|Luís Filipe Silva
Cocriação|Nuno Preto
APOIO A DRAMATURGIA|Ricardo Alves (?)
CENOGRAFIA| a definir
Biblioteca de Vila Nova de Cerveira

Ficha técnica

Local
10h00
14h00
Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico

Horário
Público-alvo

45 Minutos (aproximadamente)
Duração
Nº max. de participantes

2 Turmas por apresentação (45/50 alunos no máximo)

Nome da atividade: BOLSA DE CRIAÇÃO ISABEL ALVES COSTA*

Ação de exploração temática a partir do espetáculo,
“O Segredo de Simónides”
Descrição da atividade: Paralelamente à apresentação de cada peça das Comédias do Minho, o Projeto
Pedagógico prepara uma ação ou workshop de exploração dos temas que são abordados. Neste sentido está
prevista uma oficina de metodologia de criação cénica a partir do colecionismo. Uma ferramenta útil para
processos de criação em teatro e com potencial em contextos escolares.
Este projeto pretende articular a programação do Projeto Pedagógico com o trabalho desenvolvido pela
companhia de teatro.

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA

Objetivos pedagógicos:


Promover novas e diferentes práticas/aprendizagens, em torno de conteúdos e contextos da peça;



Antecipar e prolongar o espetáculo apresentado pelas Comédias do Minho; “O Segredo de Simónides”



Propiciar experiências pedagógicas e sensitivas a alunos e docentes.
Data

18 nov

Atividade

A definir

Ficha técnica

Orientação |Raquel André

Local

Cineteatro de Vila Nova de Cerveira

Horário

A definir (manhã)

Público-alvo

Alunos do Ensino Secundário

Duração
Nº max. de participantes

(90 minutos no máximo)
1 turma

*NOTA: a Bolsa Isabel Alves Costa foi atribuída ao projeto de Raquel André, “O Segredo de Simónides”.

Nome da atividade: DESEJO DE TEATRO

Oficina de teatro na escola
Descrição da atividade: O que é o teatro? Vem descortinar.
Deslocamos um espaço de experimentação no âmbito de expressão dramática e da linguagem teatral onde
podes vivenciar e explorar as técnicas desta área artística, para a tua escola.
Queremos que esta oficina te possa proporcionar experiências que contribuam para a tua formação pessoal e
artística.
Objetivos pedagógicos:


Proporcionar oportunidades de formação artística em contexto escolar;



Explorar as capacidades de expressão, físicas e estéticas junto dos jovens;



Estimular o gosto pelas áreas artísticas e performativas;

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA


Aproximar e despertar o gosto pela linguagem teatral;



Promover a aprendizagem entre diferentes gerações através de jogos teatrais.
Data

16 Fevereiro

Atividade

Oficina de teatro na escola

Ficha técnica

Orientação|Graeme Pulleyn

Local

EB 2/3 e Secundária V N Cerveira

Horário

A Definir (manhãs)

Público-alvo

Alunos do 2º Ciclo (5º e 6º ano), e Professores

Duração

150 a 180 minutos

Nº max. de participantes

1 turma do 2º ciclo (alunos e professores – podem participar
vários professores da turma selecionada)

Nome da atividade: PALAVRAS, PARA QUE VOS QUERO?

Oficina de Escrita Criativa
(Vamos trabalhar a escrita no formato de conto, partindo de episódios do quotidiano e outras inspirações)

Descrição da atividade: Propõe-se uma oficina de escrita criativa para quem quer saltar de palavra em palavra,
libertar ideias ancoradas à cabeça ou esquecidas na gaveta, para divertir uma folha em branco. Espera-se que
aqui também se possa partilhar, ouvir, rir e descobrir diferentes formas de escrever e de pensar.
Objetivos pedagógicos:


Promover a escrita e a leitura, através do reconhecimento da língua como instrumento de
comunicação, reflexão e objeto estético;



Estimular a criatividade, a imaginação e a sensibilidade, usando técnicas de trabalho individual e em
grupo;



Experimentar as palavras e analisar o seu uso em vários contextos.

Data

10 e 11 jan

Atividade

Oficina de Escrita Criativa
Criação e Orientação Jorge Palinhos

Ficha técnica

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA
Auditório Biblioteca de Vila Nova de Cerveira
Local
18h00 – 21h00
Horário
Público-alvo

Agentes Educativos (professores, educadores, auxiliares de ação
educativa, pais, alunos, etc…)
180 minutos por sessão

Duração
Nº sessões
Nº max. de participantes

2 Sessões
15 Participantes (máximo)

Nome da atividade: UTOPIA
(A partir das divagações e delírios de alunos do 2º e 3º Ciclo do EB, ah, e do Thomas More)

Descrição da atividade: Altamente, então bora lá pensar num mundo ideal. Epá, para mim era fixe se um dia
de trabalho só tivesse 4 horas, uma noite de sono 10 e o resto do tempo era para fazer o que eu quisesse.
Um sítio onde nada é de ninguém e tudo é de todos e assim não era preciso dinheiro para nada. Mas espera
lá, isso quer dizer que o invejoso do meu vizinho podia usar o meu computador, o meu casaco de marca e os
meus ténis da moda…hum, isto da utopia não é uma coisa fácil.
Utopia: Ideia de civilização ideal, imaginária, fantástica. Uma fantasia, uma esperança muito forte.

Objetivos pedagógicos:


Demonstrar como a fantasia, a imaginação, e a capacidade de produzir imagens mentais sobre o
irreal é essencial no processo educativo;



Despertar para uma autorreflexão sobre a realidade a partir da ficção, tendo como suporte as
vivências pessoais e interpretações do mundo;

Data

18 e 19 JAN

Atividade
Ficha técnica

Utopia
Criação|Gonçalo Fonseca
Interpretação e Apoio à Dramaturgia|Rui Mendonça
Música|Samuel Coelho
Cenografia|Hugo Ribeiro

Local

Cineteatro de Vila Nova de Cerveira

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA
10h00
14h00
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

Horário
Público-alvo

50 minutos (por espetáculo)
Duração
4 apresentações por Município
Nº sessões
Nº max. de participantes
4 Turmas por apresentação/espetáculo (+-100 alunos por
espetáculo/apresentação) (16 turmas)
O calendário com as turmas e horários das sessões será
organizado oportunamente com as escolas: EB2,3/S e Colégio
de Campos

No início do ano letivo será lançado o desafio aos alunos do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico, para que
escrevam uma composição/texto sobre o que para eles é/será um mundo ideal ou uma sociedade
perfeita.
A dramaturgia do espetáculo Utopia será construída a partir dos textos escritos, criando uma maior
relação entre público e objeto artístico.
NOTA: Os textos dos alunos devem ser individuais e serão recolhidos entre 10 e 14 de Outubro de
2016, nas escolas.

Nome da atividade: NOTÍVAGO (PROVISÓRIO)
Espetáculo de Teatro e Movimento
Descrição da atividade: A noite é um período que acontece entre o pôr-do-sol e a alvorada. Enquanto o sol
dorme a lua acorda para abrilhantar aqueles que vivem no escuro.
Booo! Não te assustes…
E o que é que acontece durante a noite? E se ficássemos acordados para descobrir?
Vamos manter os olhos bem abertos e pular mistérios até de manhã!

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA

Objetivos pedagógicos:
•

Proporcionar a aquisição de um novo vocabulário, o vocabulário do movimento e da dança;

•

O movimento corporal como instrumento de comunicação não-verbal;

•

Estimular a dança na relação com o espaço, o tempo, os objetos e o ambiente;

•

Provocar emoções e sentimentos transpostos na dança ou coreografia.

Data
Atividade
Ficha técnica
Local
Horário
Público-alvo
Duração
Nº sessões

28, 29, 30 MAR
Espetáculo de Teatro e Movimento
Criação|Graeme Pulleyn
Interpretação| Sofia Moura
Auditório da Biblioteca de Vila Nova de Cerveira
10h00
14h00
Alunos do Ensino Pré- Escolar
40 Minutos (por espetáculo)
2 Turmas por sessão/espetáculo

Nome da atividade: FESTA DO LIVRO E DA LEITURA | Mês de abril 2017
Descrição da atividade:


Exposição e venda de livros: feira do Livro na Biblioteca Municipal;



Encontros com escritores (previstos e a definir com os docentes);



Espetáculos de mediação da leitura (previstos e a definir).

Objetivos pedagógicos:


Motivar para a leitura, levando as crianças à descoberta dos livros e das Bibliotecas, em particular da
Biblioteca Municipal;



Despertar a curiosidade para com o livro impresso, levando as crianças a pensar sobre o livro e
contribuir para o conhecimento acerca da leitura e da escrita;

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA


Contribuir para o desenvolvimento das competências de leitura e da escrita nos jovens, valorizando a
literacia como meio fundamental para potenciar o sucesso escolar e promover a inserção sócio
cultural global;



Ampliar o conceito de leitura escolar e de lazer, para além das obras literárias sugeridas na disciplina
de língua portuguesa;



Proporcionar o contato com investigadores de literatura portuguesa que apresentem uma abordagem
complementar e enriquecedora aos conteúdos do programa escolar;



Proporcionar o contato com investigadores/cientistas portugueses que apresentem uma abordagem
complementar e enriquecedora aos conteúdos do programa escolar;



Facilitar o acesso às diferentes formas de expressão cultural das manifestações artísticas.

Nome da atividade: Exposição VERGÍLIO FERREIRA - Os caminhos da escrita ou o fascínio da arte
Descrição da atividade: Arquitetada em seis núcleos temáticos, correspondentes a partes de um romance
imaginário que se pretende dar a conhecer aos visitantes, a exposição inspira-se no tempo circular de alguns
dos mais relevantes romances do autor. A contextualizá-los estarão imagens, objetos e documentos
particulares de Vergílio Ferreira.
Objetivos pedagógicos:


Divulgar o valioso espólio deixado pelo autor



Incentivar o gosto pelo livro e pela leitura e o conhecimento da literatura portuguesa

Data

10 de abril a 6 de maio

Atividade

Exposição biobibliográfica

Local

Biblioteca de Vila Nova de Cerveira

Horário

Seg. 14h00-18h00
Terça a sexta 9h30-13h00 | 14h00-18h00
Sábado 9h30-13h30

Público-alvo

Público geral

Duração

28 dias

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA

Nome da atividade: ENCONTRO COM A ESCRITORA
Margarida Fonseca Santos
Descrição da atividade: Conversa com a autora Margarida Fonseca Santos
Previamente deverá ser orientada a leitura de algum livro por parte dos professores, para preparar a
conversa com a autora. A escritora apresenta-se disponível para estar apenas com turmas que leram livros
seus.
Objetivos pedagógicos:


Contribuir para o desenvolvimento das competências de leitura e de escrita nas crianças, valorizando
a literacia como meio fundamental para potenciar o sucesso escolar e promover a inserção sócio
cultural global.



Proporcionar o contacto dos primeiros leitores com os livros de literatura infantil, complementares
didáticos ao programa escolar.



Conhecer os serviços de Leitura Pública disponíveis no Concelho de Vila Nova de Cerveira,
concretamente a Biblioteca Municipal.

Data

19 abril

Atividade

Encontros com escritores

Local

Auditório da Biblioteca de Vila Nova de Cerveira

Horário

9h30
11h00
(a confirmar com escolas)

Público-alvo
Alunos do 3º ciclo
- 1 Sessão para alunos do agrupamento de Escolas;
- 1 Sessão para alunos do Colégio de Campos

Duração

60 min.

Nº sessões

2 sessões

Nº max. de participantes

Participantes por sessão: cerca de 50 alunos (2/3 turmas, a confirmar
com as escolas)

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA

ESCRITORA MARGARIDA FONSECA SANTOS

Publicou o seu primeiro livro para crianças há vinte e um anos. Desde esse instante, nunca mais parou
de escrever para este público, um verdadeiro desafio que se transformou numa grande paixão.
Autora reconhecida e muito querida do público tem uma grande parte das suas obras no Plano Nacional
de Leitura.
Paralelamente a isso, escreve para adultos e para teatro, trabalha na área da escrita criativa e do treino
mental, algo que ficou do tempo em que se dedicava a Pedagogia e a Formação Musical. Esta
coleção, A Escolha É Minha, é o reflexo de todo este percurso.
Os três livros da coleção estão incluídos nas listas do PNL para o 3º ciclo – Plano Nacional de
Leitura 2016-2017



Livro Reconstruir os dias



AUTOR



COLEÇÃO



ISBN

Margarida Fonseca Santos
A Escolha é Minha

9789898849106

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA


1ª EDIÇÃO



EDIÇÃO ATUAL



PÁGINAS



APRESENTAÇÃO



DIMENSÕES



PNL

setembro de 2016
1ª

128
capa mole

130 x 198 x 9 mm

Sobre o Livro “Reconstruir os Dias” - Uma história sobre a perda e a coragem de reconstruir a vida,
seguindo em frente.
Crescer é um desafio enorme. Mas às vezes é difícil decidir que caminho devemos seguir. A Escolha É
Minha é uma coleção sobre as opções que tens de tomar todos os dias com histórias de vida contadas
por jovens como tu. Esta história, Reconstruir os Dias, podia bem ser a tua ou quem sabe a de alguém
que conheces.
Filipe, Gustavo e Domingos - três gerações, a mesma perda. Num momento em que a vida parece deixar
de fazer sentido, e a saudade se torna quase insuportável, filho, pai e avô começam a reconstruir o que
pensavam já não ser possível após a morte de Rosarinho: os dias.
Três ajudantes um pouco improváveis tomam parte ativa nessa reconstrução: Mercedes, uma cadela
adorável; Aparício, que,
além do nome pouco comum, tem uma história que lhe permite saber exatamente o que sentem aqueles
três; e um besouro, que, por não saber que não era suposto voar, voa sem receio.
Na amizade, na entreajuda e no respeito pela individualidade, reconstroem-se então os dias, um por um.

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA

Nome da atividade: ENCONTRO COM A ESCRITORA
Adélia Carvalho
Descrição da atividade: Conversa com a autora Adélia Carvalho
Objetivos pedagógicos:


Contribuir para o desenvolvimento das competências de leitura e de escrita nas crianças, valorizando
a literacia como meio fundamental para potenciar o sucesso escolar e promover a inserção sócio
cultural global.



Proporcionar o contacto dos primeiros leitores com os livros de literatura infantil, complementares
didáticos ao programa escolar.



Conhecer os serviços de Leitura Pública disponíveis no Concelho de Vila Nova de Cerveira,
concretamente a Biblioteca Municipal.
Data

20 abril

Atividade

Encontros com escritores

Local

Biblioteca de Vila Nova de Cerveira

Horário

9h30
11h
14h30

Público-alvo
Duração

Crianças do pré-escolar
(calendário das turmas a definir oportunamente)
60 min.

Nº sessões

3 sessões

Nº max. de participantes

A definir (de acordo com o nº de Crianças por sala)

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA

Escritora Adélia Carvalho
Adélia Carvalho nasceu em Penafiel, cidade do distrito do Porto. É licenciada em Educação de Infância, pela
Escola Superior de Educação do Porto. Tem lecionado em diversas escolas, onde promoveu sempre
encontros com escritores e ilustradores.
Em Novembro de 2008, Adélia Carvalho abriu um espaço literário infantil e juvenil na cidade do Porto, a
Papa-Livros, e em 2010, juntamente com Marta Madureira, criam a Editora Tcharan.
Conta e escreve histórias para os mais novos. Autora de: O Livro dos Medos, de 2009, Menção Especial do
Prémio Nacional de Ilustração 2009, ilustrado por Marta Madureira, e recomendado pelo Plano Nacional de
Leitura; Matilde Rosa Araújo – Um Olhar de Menina, de 2010, Recomendado pela Casa da Leitura, pela
Sociedade Portuguesa de Autores e pelo Plano Nacional de Leitura. A Crocodila Mandona, de 2010, Menção
Especial do Prémio Nacional de Ilustração 2010, ilustrado por Marta Madureira. Elefante em Loja de
Porcelanas é o seu quarto livro com ilustrações de André da Loba, editado pela Tcharan e que conta com
uma parceria muito especial da Vista Alegre Atlantis, etc.
Livros Recomendados para o Pré- escolar no PNL – Plano Nacional de Leitura 2016-2017
- A crocodila mandona
- Elefante em loja de porcelanas
- Era uma vez um cão
- Livro dos medos

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA
Nome da atividade: Eu é que conto

Descrição da atividade: Uma senhora que coleciona livros sabe-se lá onde, vem para contar uma história.
Mas como é muito distraída chega atrasada, acaba por tropeçar em tudo e sem querer entra numa outra
dimensão, a da imaginação. Confusa e com outros personagens a invadi-la constrói uma história diferente,
divertida e cheia de criatividade. Baseando-se nos contos dos irmãos Grimm e histórias tradicionais
portuguesas esta senhora dá-nos um momento de teatro surpreendente.
Objetivos pedagógicos:


Contribuir para o desenvolvimento das competências de leitura e de escrita nas crianças, valorizando
a literacia como meio fundamental para potenciar o sucesso escolar e promover a inserção sócio
cultural global.



Proporcionar o contacto dos primeiros leitores com os livros de literatura infantil, complementares
didáticos ao programa escolar.



Conhecer os serviços de Leitura Pública disponíveis no Concelho de Vila Nova de Cerveira,
concretamente a Biblioteca Municipal.

Data

21 de abril

Atividade

Hora do conto

Ficha técnica

Criação e interpretação Neusa Fangueiro
Apoio à criação e música Rui Alves Leitão
Figurino Cláudia Ribeiro

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA
Costureira Carmo Alves
Cartaz Nuno Lopes
Produção Fértil
Local

Auditório da Biblioteca de Vila Nova de Cerveira

Horário

9h30
11h00
14h30

Público-alvo

Alunos do 1º ciclo – 1º, 2º Anos

Duração

30 min

Nº sessões

3 sessões

Nº max. de participantes

A definir (de acordo com o nº de alunos por sala)

BIOGRAFIAS
Neusa Fangueiro

Nascida em 1980.
Terminou o curso de Interpretação do Balleteatro e o curso de Teatro de Formas Animadas.
É co-directora artística da Fértil e participa nas suas criações como actriz, dramaturga e criadora.
Do seu percurso profissional e académico destacam-se projectos orientados por Graeme Pullyen, Nuno
Pino Custódio, Eduardo Correia, Steve Johnstone, Carlos Lamego, Manuel Costa Dias, Hélder Costa, Jorge
Pinto, Isabel Barros, Roberto Merino, Vitor Hugo Pontes, Lígia Roque, José Ramalho, João Paulo Seara Cardoso.
Participou em workshops e formações complementares com: João Mota, Carlos Martinez, John Mohatt,
Madalena Vitorino, Etelvino Vasquez, valter hugo mãe, Neyde Veneziano, Isabel Barros, João Paulo Seara
Cardoso, Margarida Azevedo de Abreu, José Carlos Garcia, Lídia Martinez, Andrey-Riot Sarcey, Jordi Bertran,
Gisélle Barret e Stephen Motran.
Participou no seminário do ISTA (Internacional School of Theatre Anthopology) em Sevilha dirigido por
Eugenio Barba.

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA

Rui Alves Leitão

Nasceu em 1979.
Licenciado em Antropologia. Defendeu a monografia “Antropologia Teatral - Um Estudo Antropológico Sobre
a Arte de Representar”, com trabalho de campo acompanhado por João Paulo Seara Cardoso.
É co-fundador e director artístico da Fértil Associação Cultural desde 2010 onde tem desenvolvido trabalho
como encenador, músico, sonoplasta e produtor.
Trabalhou com várias companhias como o Teatro do Montemuro, Comédias do Minho, Teatro de Marionetas
do Porto, balleteatro, Teatro e Marionetas de Mandrágora, Nuvem Voadora, Circulo Portuense de Ópera,
Orquestra do Norte, Varazim Teatro.
Colaborou em espectáculos como técnico e assistente dirigidos por João Paulo Seara Cardoso, Carlos
Avilez, António Durães, João Pedro Vaz, Victor Hugo Pontes, Isabel Barros, Né Barros, Carlos Clara
Gomes, Neusa Fangueiro, Pedro Correia, Jaime C. Soares, Paulo Duarte, José Gonçalinho e Eduardo
Faria.
Criou os projectos musicais Liquidambar e DIDGEnBASS onde era compositor e músico. Foi sonoplasta nos
espectáculos “Pletora - Modus Vivendi” de enVide neFelibata e André Cisco, “Sede” de Joana Soares e
“Alucinação Numa Gota de Água” de Jaime C. Soares. Participou no seminário do ISTA (Internacional
School of Theatre Anthopology) em Sevilha dirigido por Eugenio Barba do Odin Teatret, assim como outras
formações de teatro laboratório com Etelvino Vazquez do Teatro del Norte.
Cláudia Ribeiro

Nasceu 1972.
Em 1986 integra a Escola Soares dos Reis, Porto.
Por um lapso de nota, não entra em escultura, e segue para um curso profissional de Cenografia e Figurinos,
na Academia Contemporânea do Espectáculo. Ganha uma bolsa da Fundação António de Almeida e segue para
Londres, frequentado o curso superior de Figurinos e adereços em Wimbledon School of Art.
Regressa em 1994, e entra como coordenadora do guarda-roupa do Teatro Nacional S. João, no Porto,
onde permanece até 2007.
Como freelancer, desenvolve um trabalho como criativa e coordenadora técnica em diversos espaços
culturais. Sempre na área de figurinos e adereços, trabalhou com as mais diversas personalidades da área do
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teatro, música, opera, ballet, televisão e cinema. Lecciona desde 1997 na Escola Superior de Música e Artes
do Espectáculo, as disciplinas de produção, adereços de cena e de figurinos.
Nos últimos dois anos tem desenvolvido um trabalho na área da comunidade, sempre ligado ao teatro e
particularmente aos figurinos e adereços. Na capital europeia da cultura em Guimarães criou e coordenou a
execução do guarda-roupa para o espectáculo musical encenado por António Durães, com a participação de
diversos músicos, como Amélia Muge, Zé Mário Branco, Adolfo Lúxuria Canibal, Carlão entre outros.
Envolvendo a comunidade local de todas as freguesias a participarem de uma forma ativa num trabalho que
representasse tradições locais e nacionais, renovando e modernizando conceitos, criando hábitos culturais.

Nome da atividade: ENCONTRO COM A ESCRITORA
Maria José Areal

Descrição da atividade: Uma oportunidade para conversar com a autora local, Maria José Areal, sobre o seu
conto “Carro Vermelho”, após a leitura e análise da obra em contexto escolar ou orientada pelos professores
de língua portuguesa.
O convite aos escritores será confirmado após a confirmação da participação dos professores e respetivas
turmas.
Objetivos pedagógicos:


Motivar para a leitura, levando as crianças e jovens à descoberta dos livros e das Bibliotecas, em
particular da Biblioteca Municipal;



Despertar a curiosidade para com o livro impresso, levando as crianças a pensar sobre o livro e
contribuir para o conhecimento acerca da leitura e da escrita;



Contactar com os autores das obras, após a sua leitura em contexto de sala de aula.
Data

26 abril

Atividade

Encontro com escritores

Local

Auditório da Biblioteca de Vila Nova de Cerveira

Horário

9h30
11h
Alunos do 6º ano
Alunos da EB2,3/S e Colégio de Campos

Público-alvo
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Duração

60 min.

Nº sessões

2 sessões

Nº max. de participantes

A definir (de acordo com o nº de alunos por sala)

Maria José Carvalho Areal
Nasce em Cristelo Covo, Valença, era Fevereiro do ano de 1951.
Professora uma vida,
Mãe de um filho
Avó de um neto
Esposa de um só marido.
Voluntária da palavra em clubes de Leitura
Voluntária do Movimento em grupos de Expressão Corporal.
O mar assume a sedução intemporal
A noite Volteja em passo de dança
O sonho argamassa da vida.

Obras publicadas:
Pedaços de mim – poesia – 1999
À Deriva – poesia – 2004
Sabor a sal e a mel – poesia – 2006
Coordenadora e coautora dos Vol. I e II de Pedaços de Memórias – Itinerários mo tempo e no espaço
– narrativas – 2009/2010
Na Eira dos Pardais – contos – 2013, Chiado Editora
Há dias que não sei de mim e outros que pouco de mim sei – poesia - 2015, Chiado Editora
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Rendas do meu decote – contos – 2016,0Chiado Editora
Carro Vermelho - conto – 2016, Chiado Editora (Lançamento previsto para Novembro)
Nome da atividade: ENCONTROS COM A ESCRITORA
Raquel Ramos
Descrição da atividade: Uma oportunidade para conversar com os autores de literatura infantojuvenil, após
a leitura e análise da obra em contexto escolar, orientada pelos professores de língua portuguesa, da qual
deverá surgir algum trabalho de exploração da obra para apresentação na sessão com a autora.
O convite aos escritores será confirmado após a confirmação da participação dos professores e respetivas
turmas.
As obras propostas estão incluídas nas listas sugeridos pelo Plano Nacional de Leitura.
Objetivos pedagógicos:


Motivar para a leitura, levando as crianças e jovens à descoberta dos livros e das Bibliotecas, em
particular da Biblioteca Municipal;



Despertar a curiosidade para com o livro impresso, levando as crianças a pensar sobre o livro e
contribuir para o conhecimento acerca da leitura e da escrita;



Contactar com os autores das obras, após a sua leitura em contexto de sala de aula.

Data

27 abril

Atividade

Encontro com escritores

Local

Auditório da Biblioteca de Vila Nova de Cerveira

Horário

Horários das sessões (a confirmar com as escolas):
1ª - 9h (5º anos)
2ª -10h15 (5º anos)
3ª -11h30 (4ºanos)
4ª-14h30 (4ºanos)
Alunos da EB2,3/S e Colégio de Campos
Alunos do 5º (2 sessões)
Alunos do 4º ano (2 sessões)

Público-alvo
Duração

60 min.

Nº sessões

4 sessões

Nº max. de participantes

A definir (de acordo com o nº de alunos por sala)
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Maria Raquel Medeiros Oliveira Ramos
https://www.facebook.com/raquelramos6
Casada e mãe de 3 filhas (Marta, Mariana e Margarida). É professora de Inglês e Alemão desde 1992, na Escola
Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira. Acompanha no terreno a implementação do Programa da Rede
de Bibliotecas Escolares, coordenando os professores bibliotecários do distrito de Viana do Castelo e concelho
de Esposende. (http://www.cibevianaesposende.com/).
Licenciatura em Inglês e Alemão (UTAD); Pós-Graduação em Administração Escolar (FACFIL); Mestrado em
Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares (UA), com a dissertação A Utilização das Novas Tecnologias ao
Serviço da Promoção da Leitura Recreativa:https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/2035

Livros juvenis recomendados pelo PNL – Plano Nacional de Leitura 2016-2017

09-11 Anos

SINOPSE: “Episódios da vida de um jovem gato”
Um jovem gato, habituado a ser tratado como um príncipe, sente ciúmes da chegada de uma bebé e decide,
por isso, abandonar a família e a casa onde foi criado. Por entre as peripécias que descreve na primeira pessoa,
o protagonista da história dirige-se ao leitor, dando-lhe conta dos estranhos episódios com que se viu
confrontado recentemente.
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O mundo fora dos muros da casa grande de barras amarelas é um mundo diferente, no qual o gato se apercebe
das dificuldades em demarcar o seu território, em manter amizade com os outros gatos e, sobretudo, em
reencontrar a sua paixão, a gata malhada.
Depois de várias experiências difíceis que o levam a acreditar que nada mais lhe resta a não ser morrer, o
jovem gato é resgatado pela lua, que incumbe um velho de o ensinar a ser feliz. É com o velho pescador-poeta
que o jovem gato aprende a pescar palavras em livros e a compreender o significado de algumas delas.
Para conseguir ver o algodão azul do céu, porém, o gato precisa de aprender a transformar as palavras em
ações. Os ensinamentos do velho pescador-poeta ajudam-no a utilizar a palavra quero e a fazer as opções
certas: por entre as visitas ao túmulo do seu amigo e as aprendizagens na biblioteca, onde os gatos são sempre
bem-vindos, o nosso herói regressa a casa. A mãe do gato tinha entretanto partido à sua procura…

Leitura autónoma 4.º ano
SINOPSE “Segredos do Jardim da Casa grande de barras amarelas”
“Segredos do jardim da casa grande de barras amarelas” continua a saga do Branquinho, o protagonista de

“Episódios da vida de um jovem gato”. Desta vez, porém, é o jardim da casa grande de barras amarelas que
guarda segredos misteriosos: árvores, arbustos, plantas, flores e relva conviviam há muito tempo de forma
harmoniosa até ao dia em que a D. Constança, que tinha a mania da mudança, decidiu tudo remodelar.
Se no início os seres que habitavam o jardim (e não constavam da lista de remodelação) foram egoístas e
apenas pensaram em salvar-se a si mesmos, quando a D. Constança convidou o senhor Corta-Tudo a dizimar
outras árvores, arbustos, plantas, flores e pedaços de relva, o jardim convocou alguns conselhos de árvores e
delineou uma estratégia de salvação.
No último conselho, a Lua também foi convidada a estar presente. Juram os habitantes da vila que, nessa
noite, o jardim da casa grande de barras amarelas foi visto a ser puxado pela Lua, com umas cordas enormes,
para o outro lado do rio. A acreditar nos habitantes, o Branquinho também ia escondido nos arbustos do
jardim.
Para onde será que a Lua levou o gato da casa grande de barras amarelas?
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Nome da atividade: ENCONTRO COM A ESCRITORA
Ana Mafalda Damião
Descrição da atividade: Uma oportunidade para conversar com os autores de literatura infantojuvenil, após
a leitura e análise da obra em contexto escolar ou orientada pelos professores de língua portuguesa.
O convite aos escritores será confirmado após a confirmação da participação dos professores e respetivas
turmas.
Sinopse:
A cada 12100 anos, quando o Sol e a Lua se unem num forte abraço, realiza-se um Concílio de Fadas que,
saindo das suas histórias, se reúnem no Palácio de Jade.
À espera delas, despeitada e solitária, está a Bruxa Estremaluxa, com o Morcego Patego, a Coruja Rabuja e a
Vassoura Bacouca.
O inesperado acontece: vítimas de um feitiço, as Fadas não conseguem encontrar as suas histórias que
ficam, para sempre, baralhadas.
Objetivos pedagógicos:


Contribuir para o desenvolvimento das competências de leitura e de escrita nas crianças, valorizando
a literacia como meio fundamental para potenciar o sucesso escolar e promover a inserção sócio
cultural global.



Proporcionar o contacto dos primeiros leitores com os livros de literatura infantil, complementares
didáticos ao programa escolar.



Conhecer os serviços de Leitura Pública disponíveis no Concelho de Vila Nova de Cerveira,
concretamente a Biblioteca Municipal.

Data

28 abril

Atividade

Encontro com escritores

Local

Auditório da Biblioteca de Vila Nova de Cerveira

Horário
Público-alvo

9h30
11h
Crianças do 3º ano do 1º ciclo

Duração

60 min.

Nº sessões

2 sessões

Nº max. de participantes

A definir (de acordo com o nº de Crianças por sala)
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Biografia: Ana Mafalda Damião nasceu no Alentejo, licenciou-se em História na Universidade Nova de
Lisboa e especializou-se em duas áreas: Educação Especial e Gestão de Bibliotecas Escolares. É professora de
História e Português e exerce, atualmente, as funções de professora bibliotecária.
Autora de várias obras promove oficinas de escrita curativa e criativa para crianças e adultos.

Apresentação “Histórias encantadas de fadas baralhadas” – 3ºano do 1º ciclo
Edição bilingue em Português e Inglês

A cada 12100 anos, quando o Sol e a Lua se unem num forte abraço, realiza-se um Concílio de Fadas que,
saindo das suas histórias, se reúnem no Palácio de Jade.
À espera delas, despeitada e solitária, está a Bruxa Estremaluxa, com o Morcego Patego, a Coruja Rabuja e a
Vassoura Bacouca.
O inesperado acontece: vítimas de um feitiço, as Fadas não conseguem encontrar as suas histórias que
ficam, para sempre, baralhadas.
Every 12100 years, when the Sun and the Moon unite in a strong embrace, a Fairies Council takes place. The
fairies come out of their stories to gather in the Jade Palace.
Waiting for them, scorned and lonely, is the Estremalitch Witch, with the Pawsy Bat, the Sappy Owl and the
Vroom Broom.
The unexpected happens: victims of a spell, the Fairies can’t find their stories and end up mixed up forever.

Município de Vila Nova de Cerveira
DIVISÃO SOCIOCULTURAL E DESPORTIVA

Nome da atividade: WORSHOP DE ESCRITA COM A ESCRITORA
Ana Mafalda Damião
Descrição da atividade: Workshop de escrita a partir do livro: “Escrita Curativa – o poder da escrita no
processo de transformação pessoal”
Sinopse: Esta obra surge do desejo da autora em partilhar um método que acredita ser um dos mais
importantes para ultrapassar as dificuldades que a vida a todos coloca. Centrando-se na escrita íntima, é uma
ferramenta poderosa na transformação pessoal de todos aqueles que desejam uma existência mais tranquila.
Composta por 48 exercícios, divididos em 4 temáticas, permite uma aproximação ao “eu interior”, a aceitação
do vivido e a projeção num futuro sonhado.
Objetivos do Workshop: O objetivo deste workshop é partilhar um método de auto cura e transformação
pessoal que está ao alcance de todos nós. A escrita, enquanto terapia, é cada vez mais utilizada e diversos
estudos comprovam os seus efeitos benéficos na superação de problemas emocionais e na diminuição do
stress que, por sua vez, melhora o nosso corpo físico.
Convidamo-lo a participar num exercício prático e na apresentação da obra que poderá usar quando e onde
quiser.
Workshop de escrita criativa para agentes educativos
Data

28 abril

Atividade

Auditório da Workshop de escrita criativa

Local

Biblioteca de Vila Nova de Cerveira

Horário

18h00-20h00

Público-alvo

Sessão dirigida aos agentes educativos (professores educadores,
auxiliares de ação educativa, pais, alunos, etc.)

Duração

120 min.

Nº max. de participantes

Mediante inscrição prévia na Biblioteca Municipal
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Nome da atividade: EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO DO 9º ENCONTRO INTERNACIONAL DE ILUSTRAÇÃO
DE S. JOÃO DA MADEIRA.
Ilustrações subordinadas ao tema “Máquina” – Convite à visita da exposição
VISITA GUIADA À EXPOSIÇÃO E HORA DO CONTO – Dirigida às crianças do Pré-escolar
Descrição da atividade: A exposição de Ilustração: 9º Encontro Internacional de ilustração, compreende
criadores nacionais e internacionais, 120 no total, numa exposição em torno da arte de ilustrar e do
ilustrador do mais alto nível.
O tema do encontro é sempre dedicado a um elo de ligação entre as artes e o mundo empresarial da região
de S. João da Madeira. Assim sendo, o tema desta exposição é a “Máquina”.
Uma exposição que prima pela qualidade dos ilustradores convidados, cujas mostras anteriores tem sido
apresentadas nesta biblioteca e sempre muito apreciadas pelos leitores e público geral que nos visita.
Objetivos pedagógicos:


Divulgar a arte de ilustrar e ilustradores nacionais e internacionais que participaram no 9º
Encontro Internacional de Ilustração, conhecidos enquanto ilustradores de livros de
literatura infantil;



Estimular a imaginação e criatividade das crianças e jovens;



Facilitar o acesso às diferentes formas de expressão cultural das manifestações artísticas;



Promover os serviços da Biblioteca Municipal junto da comunidade;



Promover iniciativas de extensão cultural e promoção do livro e a leitura;

Data

9 maio a 30 de junho

Atividade

Exposição de Ilustração

Ficha técnica

Propriedade: Junta de Freguesia de São João da Madeira

Local

Biblioteca de Vila Nova de Cerveira
Segunda 14h00-18h00
Terça a sexta 9h30 -13h00 |14h00-18h00
Sábado 9h30-13h30
Púbico geral

Horário

Público-alvo
Convite aos professores de artes visuais para uma visita à
exposição em contexto escolar.
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Visitas guiadas para crianças do Pré-escolar mediante marcação
prévia
46 dias
Duração

Nome da atividade: CONFERÊNCIA:- a definir

PROJETO LER CIÊNCIA
Descrição da atividade: A Biblioteca Municipal disponibiliza-se para colaborar com o Departamento

de Línguas do Agrupamento de Escolas, que definirá o tema e palestrante a convidar no presente
ano lético 2016-2017.
Em parceria com o departamento de ciências do Agrupamento de Escolas de VNC, e dando
continuidade às ações realizadas no âmbito do projeto Ler Ciência, será proposta a realização de
mais uma conferência, por um cientista/ investigador, que se disponibilize para apresentar uma
conferência dedicada ao tema que for proposto pelos docentes, bem como a sugestão do orador
que se considere ser mais interessante para os alunos a contemplar.
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Objetivos pedagógicos:



Contribuir para o desenvolvimento das competências de leitura e de escrita nos jovens,
valorizando a literacia como meio fundamental para potenciar o sucesso escolar e promover
a inserção sócio cultural global;



Ampliar o conceito de leitura escolar e de lazer, para além das obras literárias sugeridas na
disciplina de língua portuguesa;



Proporcionar o contacto com investigadores/cientistas portugueses que apresentem uma
abordagem complementar e enriquecedora aos conteúdos do programa escolar;



Conhecer os serviços de Leitura pública disponíveis no Concelho de Vila Nova de Cerveira,
concretamente a Biblioteca Municipal.

Data

Maio ou outra data proposta pelo Departamento de
Ciências do Agrupamento de Escolas

Atividade

Ler Ciência

Ficha técnica

Apresentação:| Orador a sugerir pelo Departamento de
Ciências

Local

Auditório da Biblioteca de Vila Nova de Cerveira

Horário

(horário a combinar)

Público-alvo

Alunos do ensino secundário EB 2/3 VNC

Duração

90’

Nº sessões

1 sessão

Nº max. de participantes

Lotação da sala 60/70 pessoas
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Nome da atividade: CONFERÊNCIA SOBRE LITERATURA PORTUGUESA

Orador e temática a definir com os professores
Descrição da atividade: Em parceria com os departamentos de línguas das escolas, será proposta a vinda de
um professor investigador, que se disponibilize para apresentar uma conferência alusiva a um dos
autores/obra cuja leitura integre o programa escolar do ensino secundário.

Objetivos pedagógicos:



Contribuir para o desenvolvimento das competências de leitura e de escrita nos jovens,
valorizando a literacia como meio fundamental para potenciar o sucesso escolar e promover
a inserção sócio cultural global;



Proporcionar o contacto com investigadores de literatura portuguesa que apresentem uma
abordagem complementar e enriquecedora aos conteúdos do programa escolar;



Conhecer os serviços de Leitura pública disponíveis no Concelho de Vila Nova de Cerveira,
concretamente a Biblioteca Municipal.
Data
Atividade
Ficha técnica
Local
Horário
Público-alvo
Duração
Nº sessões
Nº max. de
participantes

Maio
Data a definir com o Agrupamento de Escolas
Conferência sobre Literatura Portuguesa
Apresentação| Orador a sugerir
Auditório da Biblioteca de Vila Nova de Cerveira
(horário a combinar com as escolas)
Alunos do Ensino Secundário EB 2/3 VNC
90’
1 sessão
Lotação da sala 60/70 pessoas
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Nome da atividade: PALESTRA LITERÁRIA
“Um outro olhar sobre o Cavaleiro da Dinamarca”, por Maria José Areal
Descrição da atividade: Sabemos que uma das propostas desta narrativa (que a autora terá escrito para os
seus filhos) é Viajar para Conhecer. Conhecer outros mundos, outras formas de vida, outras gentes, em
contexto espacial, de vivência e de apelos para lá do horizonte.
Sabemos também, que a esta narrativa “circular”, subjaz a intencionalidade de colocar o leitor perante o seu
próprio conceito de honra nos compromissos assumidos.
Sabemos por isso, que os ingredientes que a organizam em “Conto” são pertinentes e hodiernas na literatura
infantojuvenil, como passadiço para um tempo que urge saber lidar.
Vamos explorar o conto, numa conversa e partilha de leituras.

Objetivos pedagógicos:


Promover o gosto pela leitura de literatura portuguesa;



Descobrir outras tradições e de outros olhares, através da ‘viagem’ do “ Cavaleiro da Dinamarca”;



Contribuir para desenvolver a criatividade.
Maio ou outra data do interesse das escolas
Data
Data a definir com as escolas
Atividade

Palestra Literária

Ficha técnica

Orador | Maria José Areal

Local

Auditório da Biblioteca de Vila Nova de Cerveira

Horário

A definir

Público-alvo

Alunos do 7º ano do ensino básico

Duração

60’

Nº sessões

1 sessão

Nº max. de participantes

A definir (de acordo com o nº de alunos por sala)
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Nome da atividade: PALESTRA LITERÁRIA
“Os (novos) contos da montanha de Miguel Torga”, por Maria José Areal
Descrição da atividade: Exploração de um dos contos de Miguel Torga, à escolha dos docentes de Português,
excluindo os contos abordados em anteriores palestras: “Fronteira” e “Alma Grande”.
Objetivos gerais
• Contribuir para o desenvolvimento das competências de leitura e de escrita nos jovens, valorizando a
literacia como meio fundamental para potenciar o sucesso escolar e promover a inserção sócio cultural global;
• Proporcionar o contacto com uma abordagem complementar e enriquecedora aos conteúdos do
programa escolar;
• Conhecer os serviços de Leitura pública disponíveis através da Biblioteca Municipal.
Objetivos pedagógicos:
• Promover o gosto pela leitura de literatura portuguesa;
• Explorar um conto da obra de Miguel Torga.

Maio ou outra data do interesse das escolas
Data
Data a definir com as escolas
Atividade

Palestra Literária

Ficha técnica

Orador | Maria José Areal

Local

Auditório da Biblioteca de Vila Nova de Cerveira

Horário

A definir
Alunos do 8º ano do ensino básico.

Público-alvo
EB 2-3 SEC. E Colégio Campos
Duração

60’

Nº sessões

1 sessão

Nº max. de participantes

A definir (de acordo com o nº de alunos por sala)
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Nome da atividade: Visita Guiada à Exposição: “Escolas Primárias: Espaços de Memória”
Descrição: Esta exposição visa dar uma perspetiva sobre o ensino e os estabelecimentos escolares existentes
em Vila Nova de Cerveira desde finais do século XIX até ao Estado Novo, altura em que se inicia uma nova fase
de construções escolares designada Plano dos Centenários. A mostra apresenta uma réplica de uma sala de
aula do Estado Novo, juntamente com diversos documentos manuscritos e bibliográficos da época.

Data

Durante o ano

Horário

9.00/12.30h – 13.30/17.00h

Público-alvo:

1º, 2º, 3º ciclo e Sec.

Nº max. de participantes

1 turma

Duração

1 hora
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EXPOSIÇÃO
 Miguel D’Alte 1954 – 2007 | Exposição Retrospetiva (S)
CAPÍTULO II
Data de início e fim: 27 Ago. | 15 Out.
 Aqua-arte/ Uma mirada galaico-portuguesa sobre o rio
Minho” projeto artístico internacional
Início do Projeto
 7ª Prémio Artistas do Alto Minho e Galiza
Data de início e fim: 19 Nov. | 07 Jan.
Feira de Arte
Data de início e fim: 10 Dez. | 07 Jan.
 Exposição Fundadores da Fundação Bienal de Cerveira:
Jaime Isidoro, José Rodrigues e Henrique Silva
Data de início e fim: Patente todo o Ano
 Exposição comemorativa dos 160 anos do Comboio”
Data de início e fim: 28 Out | 03 Dez
 Exposição Artista “Facal”
Data de início e fim: 21 Jan. | 18 Fev. / a confirmar
 Aqua-arte/Exposição”
Data de início e fim: 25 Fev. | 25 Março / a confirmar
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Atividades pedagógicas disponíveis ao longo de todo o ano no Aquamuseu do Rio Minho para os diferentes
graus de ensino.

Nome da atividade: Pintar os peixes do rio Minho
(1hora)
Descrição da atividade: complementar à visita guiada ao Aquário e Museu das Pescas em que se pretende
reforçar a informação obtida na visita com trabalhos de pintura e/ou usando plasticina.
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Nome da atividade: Conhecer os animais

(1, 2 ou 3 horas)
Descrição da atividade: Atividade que pode incluir visitas à zona envolvente do Aquamuseu para recolha de
material biológico (pequenos animais de um ribeiro) e posterior observação e registo. O uso de lupas e
posterior análise dos animais encontrados, estimula o sentido de pesquisa e observação por parte das
crianças.

Nome da atividade: Como os animais se protegem
(1 a 2 horas)
Descrição da atividade: Atividade em que as crianças vão ficar a saber as diferentes formas que os animais
têm para se protegerem das condições ambientais ou mesmo de passarem despercebidos na Natureza. Falase de animais com penas, com escamas, com pelo ou com carapaça e também de animais que são mesmo
capazes de mudar de cor para se camuflarem.

Nome da atividade: Conhecer as plantas
(1, 2 ou 3 horas)
Descrição da atividade: Atividade que pode incluir visitas à zona envolvente do Aquamuseu para recolha de
material biológico (ex: folhas, paus e frutos) e posterior observação e registo. O objetivo é estimular o sentido
de pesquisa e de observação usando paralelamente materiais como papel, plasticina, barro e gesso.
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Nome da atividade: As folhas: morfologia e funções
(1 ou 2 horas)
Descrição da atividade: Nesta atividade são tratados temas relacionados com a morfologia das folhas como
são o caso da sua forma, recorte e nervação bem como as funções que as folhas têm para as plantas. Para a
realização da mesma pode ser necessário visitas à zona envolvente do Aquamuseu para recolha de material
biológico (folhas).

Nome da atividade: O que vi no aquário (1 hora)
Descrição da atividade: Atividade complementar à visita guiada ao Aquário do Rio e Museu das Pescas. Após
a visita é fornecido um questionário que os alunos respondem buscando a informação disponível no
Aquamuseu.

Nome da atividade: Os pequenos animais que vivem no sedimento
(1, 2 ou 3 horas)
Descrição da atividade: Promove o conhecimento sobre as características do sedimento e os organismos

que aí vivem (macroinvertebrados). Estes pequenos animais podem-nos dar informação sobre a
qualidade da água. Esta atividade pode desenvolver-se só no laboratório ou na margem de um ribeiro
e no laboratório, dependendo do tempo que o grupo tem para executar a ação.
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Nome da atividade: Alterações climáticas e ciclo da água
(2 ou 3 horas)
Descrição da atividade: Atividade em que são explorados conceitos como o ciclo da água e alterações
climáticas. Os alunos vão ficar a saber as “voltas” que a água dá e a importância de poupar água. O tema das
alterações climáticas que estão a ocorrer no planeta e o modo como isso está a afetar os animais e as plantas,
é igualmente abordado.

Nome da atividade: Pedipaper
(1hora)
Descrição da atividade: Atividade que se desenvolve no espaço envolvente ao Aquamuseu. Nela, é feita uma
série de perguntas sobre aspetos da bacia hidrográfica do rio Minho que poderão ser respondidas recorrendo
às placas informativas existentes nas diferentes zonas. Esta atividade promove o trabalho em equipa, de uma
maneira simples e divertida sem, no entanto, esquecer a parte ambiental ligada ao rio Minho.

Nome da atividade: O Meio Físico e Químico
(1, 2 ou 3 horas)
Descrição da atividade: Atividade que explora conceitos associados à bacia hidrográfica: topografia, afluentes,
substratos e caudal. Em relação à água, os alunos têm contato com instrumentos que medem parâmetros
como temperatura, oxigénio, pH, nitratos, amónia, entre outros. A atividade pode só decorrer no laboratório
ou também no campo, dependendo do tempo solicitado para atividade.
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Nome da atividade: Os peixes
(2 ou 3 horas)
Descrição da atividade: Atividade que explora as artes de pesca artesanal em uso no rio Minho, assim como
métodos de captura para fins científicos. No laboratório do Aquamuseu exploram-se métodos de trabalho
relativos à classificação, características morfológicas, biometria e anatomia interna.

Nome da atividade: Conhecer o estuário do rio Minho
(1 ou 2 horas)
Descrição da atividade: Atividade desenvolvida no estuário do rio Minho, fazendo-se uso da embarcação do
Aquamuseu, dando a conhecer a importância da investigação científica para o conhecimento dos ecossistemas
aquáticos. Ao longo do percurso, são dadas informações sobre as características físicas do estuário (dinâmica
de correntes, assoreamento e parâmetros físico-químicos), biológicas (distribuição de espécies piscícolas,
vegetação e aves) e antrópicas (poluição e pesca). Esta atividade pode complementar uma visita guiada ao
Aquamuseu do rio Minho.
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Nome da atividade: Recolha de Lixo nas margens do rio - O lixo das nossas margens.
Descrição da atividade: O tema geral desta atividade é a recolha de lixo nas margens do rio Minho. Assim e
aproveitando o trabalho desenvolvido pelas turmas do 8ºano no projeto rios, na qual estão envolvidas, iremos
promover a limpeza e posterior triagem e classificação do lixo recolhido nas margens. Os resultados serão
posteriormente divulgados na página web do Aquamuseu do Rio Minho.
Estas atividades têm como objetivos principais dinamizar o Aquamuseu do Rio Minho, sensibilizar os jovens
alunos para a preservação do meio ambiente pelo contacto direto que eles vão ter ao desenvolver esta
atividade e, também chamar a atenção dos adultos para a mudança de hábitos quando vejam os resultados
da atividade.

Local

Aquamuseu do Rio Minho

Data

Abril e Maio

Horário

Entre as 9h30 e as 12h30 e as 14h às 17h

Público-alvo:

Alunos do 8º ano envolvidos no projeto

Nome da atividade: Do rio para o mar ….a ver o lixo passar”- “Os valores do ribeiro de S. Gonçalo”
Descrição da atividade: O tema geral desta atividade é dar a conhecer os valores naturais e antrópicos do
ribeiro de S. Gonçalo. As galerias ripícolas, os peixes, os macroinvertebrados…e a análise qualitativa e
quantitativa dos detritos recolhidos nas margens seriam expostos no sentido de sensibilizar para a importância
dos recursos hídricos e das atitudes sobre a gestão individual do lixo que produzimos. Os resultados serão
posteriormente divulgados na página web do Aquamuseu do Rio Minho e exposição itinerante em roll-ups.
Estas atividades têm como objetivos principais dinamizar o Aquamuseu do Rio Minho, sensibilizar os jovens
alunos para a preservação do meio ambiente pelo contacto direto que eles vão ter ao desenvolver esta
atividade e, também chamar a atenção dos adultos para a mudança de hábitos quando vejam os resultados
da atividade.
Público alvo: Público em geral
Data: Durante todo o ano
Horário: Entre as 9h30 e as 12h30, e as 14 horas e as 17 horas
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Ações Tipo
E2/O2/A1 – Mostra
de formação e
ofertas
de
emprego / Semana
aberta da Zona
Industrial

Atividades
Visita a Feira de
emprego
e
formação
ou
Mostra
de
formação
e
ofertas
de
emprego / Visita a
zona industrial
E2/O3/A2 - GIP vai Sessões
sobre
às escolas
técnicas
de
procura ativa de
emprego
E2/O3/A8
Realização
de
campanhas
solidárias
em
contexto escolar

E2/O3/A1
Promoção
de
sessões
de
sensibilização
dirigidas
aos
professores
/comunidade
escolar
sobre
literacia financeira

Parceiras
Calendarização Recursos
Agrupamento de Março / Abril Empresas
Escolas
VNC, 2017
da ZI
Colégio
de
Campos, ETAP,
ESG, CEVAL

Agrupamento de
Escolas
VNC,
Colégio
de
Campos, ETAP,
ESG
Campanha
de Agrupamento de
recolha
de
Escolas,
alimentos
Associação de
Estudantes/Pais,
Colégio de
Campos, ETAP,
ESG, SCMVNC,
CPS Campos
Sessão – Alunos

Sessão –
Professores

Agrupamento de
Escolas VNC,
Colégio de
Campos, ETAP,
ESG

OBS

Out/Nov. 2016
(AE)
Maio 2017

Março 2017

Outubro a
Dezembro
2016

Sessões já propostas:
CIAB: - Direitos e
Deveres dos
Consumidores; -A
Publicidade – a
verdade da mentira; Resolução Alternativa
de litígios em Portugal
-O orçamento familiar;
- Internet : vendas
online- cuidados a ter.
DECO: O Mundo da
Internet – um manual
de sobrevivência;
Direitos do
consumidor; Compras
inteligentes – poupar
na carteira e no
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ambiente; Energia
fantasma – emagrecer
a conta de energia;
Gestão doméstica;
Produção de resíduos
E2/O3/A7
Semana da Saúde
nas escolas
Atividades ligadas
à promoção da
saúde

E3/O4/A2
– Ações de
Dinamização
do promoção do
associativismo
voluntariado
jovem
jovem e
associativismo Sessão de
esclarecimento
Festa de natal das
escolas
Desfile de Carnaval
Celebração do Dia
Mundial da Criança
CPCJ
Mês da Prevenção
dos Maus Tratos

Município,
Centro de Saúde
(UCC),
Agrupamento de
Escolas VNC,
Colégio de
Campos, ETAP,
ESG

Agrupamento de
Escolas VNC

Outubro 2016

5 a 9
Dezembro
2017

de
de

Dezembro
2016
Fevereiro 2017
1 de junho de
2016
Abril 2017

IPDJ / BLV

Proposta de ações do
Município remetidas:
Workshops de
alimentação saudável,
Atividades de Desporto
Natureza, Palestras/
sessões de
esclarecimento sobre
erves aromáticas,
Violência no namoro.
Proposta já remetida

Proposta de integração
na Semana Aberta
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XIX BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE DE CERVEIRA
15 julho a 16 de setembro 2017
A XIX Bienal Internacional de Arte de Cerveira realizar-se-á de 15 de julho a 16 de setembro de 2017, sob o
tema “DA POP ARTE ÀS TRANS-VANGUARDAS”, que propõe uma reflexão sobre choque tecnológico que
temos vindo a atravessar e que só foi conseguido pelo acumular do saber através dos séculos e pela
identidade das nossas populações. Assente numa estratégia de descentralização cultural e na dimensão
internacional do evento, o intuito é apresentar as mais recentes realizações artísticas e tendências estéticas.
A XIX Bienal Internacional de Arte de Cerveira estende a sua área de exposição desde o Fórum Cultural a
outros espaços externos, no Norte de Portugal e na Galiza.
Dando continuidade ao modelo implementado desde a sua primeira edição (1978), o programa inclui:
concurso internacional, representações de universidades, escolas superiores e politécnicos das áreas
artísticas, artistas convidados nacionais e estrangeiros com curadorias nacionais e internacionais, artistas
homenageados, concertos, conferências e debates, ateliers e workshops, entre outras atividades.
Nas últimas décadas, a Bienal de Cerveira afirmou-se como um dos acontecimentos mais marcantes das
artes plásticas no nosso País sendo, sem dúvida, um evento de referência para a cultura artística nacional.

ATO INAUGURAL:
PRESENÇA DOS SERVIÇOS EDUCATIVOS DA FBAC
Pretende-se que as crianças acompanhem o ato inaugural para reforçar uma das Competências Específicas
dos Serviços Educativos da FBAC que incentivam a participação em iniciativas do Património Cultural. À
imagem das primeiras Bienais pretende-se o envolvimento das crianças de Cerveira, neste que é o maior
evento do nosso Concelho.
Ideia: 60 crianças = 20+20+20 em cada ato inaugural ex: Castelo de Cerveira 20 balões de cor seriam
largados e dariam abertura para o Executivo passar, o mesmo se passaria em cada pavilhão a ser
inaugurado.
Colaboração do convento de SAN PAYO a trabalhar já nas escolas, na produção de elementos surpresa a
entregar aos visitantes pelas crianças.
1º Lançamento de Balões 12
2º Entrelaçamento de fio de cores
3º Entrega de um marcador de livro realizado por criança
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EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
AQUAMUSEU DO RIO MINHO
Tema: “Florestas um património a descobrir”
Data: 14 de Fevereiro a 26 de Março
Tema: “Papel das mulheres na atividade da pesca no rio Minho”
Data: 01 de Julho a 30 de Setembro

EXPOSIÇÕES BIMESTRAIS
Tema: “Os peixes do nosso rio”
Datas:
Fevereiro e Março - A Truta comum
Abril e Maio - A truta marisca
Junho e Julho - A boga
Agosto e Setembro - O ruivaco
Outubro e Novembro – O barbo
Dezembro e Janeiro 2018 – O Salmão

