OFERTAS
EDUCATIVAS
DO MUNICÍPIO DE TAVIRA

OFERTAS
EDUCATIVAS
A educação continua a ser uma forte aposta deste executivo municipal. A participação das autarquias, neste setor, é
uma realidade e Tavira mantém-se atenta às necessidades
das crianças e dos jovens no que se refere à aquisição de
conhecimentos que complementam os conteúdos programáticos deﬁnidos pelo Ministério da Educação. Neste sentido, numa ação concertada com diversas entidades, foi
possível criar e deﬁnir um conjunto de atividades que integram o Plano de Ofertas Educativas.
As iniciativas disponibilizadas assentam numa educação inclusiva, criativa, reﬂexiva e promotora das potencialidades
dos alunos e do território.
Compreender a importância da educação na formação dos
estudantes é imprescindível para contribuir para uma sociedade mais funcional com pessoas conscientes dos seus
direitos e deveres. A busca pelo conhecimento é fundamental para o desenvolvimento do ser humano.
A aprendizagem depende de todas as interações que se
estabelecem, tanto em contexto escolar como fora dele.
Importa, para isso, estabelecer um diálogo salutar entre a
escola, a autarquia e a comunidade.
Nas páginas que se seguem apresentamos o Plano de
Ofertas Educativas que esperamos que contribuam para o
desenvolvimento individual e cognitivo de cada aluno do
concelho.
A Presidente da Câmara Municipal
Ana Paula Martins

Ensino Público:
As atividades deverão ser reunidas
num documento único a remeter pela direção do agrupamento para o
endereço de email educacao@cmtavira.pt com uma antecedência mínima de 30 dias, relativamente, à primeira atividade.
No documento deverão constar as
seguintes informações: projeto(s)/
atividade(s), estabelecimento de ensino, ano de escolaridade, n.º de alunos e n.º de adultos, docente responsável pelo grupo e contacto do
mesmo.
Ensino Privado:
Os docentes deverão reunir num documento único as atividades em
que pretendem inscrever-se e remeter para o e-mail: educacao@cmtavira.pt com uma antecedência mínima de 30 dias, relativamente, à primeira atividade.
No documento deverão constar as
seguintes informações: projeto(s)/
atividade(s), estabelecimento de ensino, ano de escolaridade, n.º de
alunos e n.º de adultos, docente responsável pelo grupo e contacto do
mesmo.

SOLIDARIEDADE

FUNDAÇÃO
IRENE ROLO
Visitas guiadas
A Fundação Irene Rolo (FIR) é uma
Instituição Particular de Solidariedade
Social cuja missão é apoiar pessoas com
deﬁciência e incapacidades e suas famílias, bem como outros públicos vulneráveis, no âmbito da prevenção, do acolhimento, da reabilitação, da formação proﬁssional e inserção social com vista à
promoção da qualidade de vida.
A FIR proporciona visitas guiadas às
suas instalações, cujo principal objetivo é
dar a conhecer o trabalho que desenvolve e desmitiﬁcar imagens negativas
associadas aos públicos com que trabalha.
Destinatários: Comunidade escolar
Funcionamento: Segunda a sexta
Informação adicional: Fundação Irene
Rolo, telf. 281 324 800,
ﬁr.tavira@mail.telepac.pt, Serviço de
Educação, telf. 281 320 531
educacao@cm-tavira.pt

PREVENÇÃO E SEGURANÇA

BOMBEIROS
MUNICIPAIS DE
TAVIRA
Visitas guiadas ao quartel
Os Bombeiros Municipais disponibilizam
à comunidade escolar visitas guiadas ao
quartel. Durante a visita os alunos têm a
oportunidade de conhecer as mais diversas atividades realizadas pelos soldados
da paz, bem como o equipamento utilizado nas suas ações. Simultaneamente,
pretende-se educar para uma cultura de
segurança e de prevenção de acidentes:
o que fazer em caso de incêndio? Como

evitar situações de risco?
Destinatários: Comunidade escolar
N.º máximo de participantes: 25 alunos
Funcionamento: Segunda a sexta
Informação adicional: Serviço de
Educação, telf. 281 320 531
educacao@cm-tavira.pt

CULTURA E PATRIMÓNIO HISTÓRICO

ARQUIVO MUNICIPAL DE
TAVIRA
O Arquivo Municipal de Tavira tem por missão a organização, preservação e divulgação
dos documentos históricos à sua guarda. Na vertente da divulgação, o serviço educativo propõe visitas e atividades dirigidas à população escolar, desde o pré-escolar (4/5
anos) até ao 3º ciclo. As atividades também são dirigidas para alunos do Secundário e
crianças que frequentem A.T.L.'s do Concelho, mesmo durante o período de férias.
Através destas atividades procura-se sensibilizar e dar a conhecer a história local e
divulgar a documentação do Arquivo Histórico.
Funcionamento: Segunda a sexta
[Marcação prévia com antecedência mínima de duas semanas]
Informação adicional: Arquivo Municipal de Tavira, telf. 281 324 555,
arquivo@cm-tavira.pt, Serviço de Educação, telf. 281 320 531
educacao@cm-tavira.pt

CARIMBAR A
HISTÓRIA
Dar a conhecer a importância dos carimbos (chancelas) na oﬁcialização dos
documentos, a partir do espólio arquivístico de carimbos, pequena história da
evolução do carimbo e a sua utilização
ao longo dos tempos.
Destinatários: pré-escolar (4/5 anos), do
1º ao 3º ciclo do Ensino Básico e ATL's.

OS BICHOS DO
PAPEL
Esta atividade tem como objetivo dar a
conhecer os bichos (insetos bibliófagos)
que fazem mal ao papel e as medidas
adotadas para evitar o seu aparecimento,
permitindo às crianças recriarem algumas tarefas desempenhadas pelos técnicos do arquivo no âmbito da preservação do livro e dos documentos.

DA PONTE AO
BRASÃO DA
CIDADE
Dar a conhecer a evolução do brasão da
cidade de Tavira, bem como a importância da ponte e do rio para a identiﬁcação
das armas da cidade.
Destinatários: pré-escolar (4/5 anos), do
1º ao 3º ciclo do Ensino Básico e ATL's

Destinatários: pré-escolar (4/5 anos), do
1º ao 3º ciclo do Ensino Básico e ATL's.
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D. PAIO PERES
CORREIA: A
HISTÓRIA E A
LENDA

LETRA A LETRA OFICINA DE
PALEOGRAFIA

Atividade que tem como objetivo dar a
conhecer a Crónica de D. Paio Peres
Correia, ajudando a distinguir a lenda do
que se encontra escrito na Crónica.
Procura-se também esclarecer o que é
uma crónica histórica e conhecer alguns
pormenores sobre o castelo de Tavira.

Oﬁcina que serve para ensinar as regras
básicas da leitura e transcrição paleográﬁca, feita a partir da reprodução do 1º
fólio do Foral Manuelino atribuído por D.
Manuel I a Tavira em 1504. Esta atividade
pretende dar a conhecer como é que se
escrevia nos documentos no passado e a
evolução de alguns suportes da escrita.

Destinatários: toda a comunidade escolar e ATL's.

Destinatários: toda a comunidade escolar e ATL's.

QUE SEJA CIDADE!
Atividade que pretende assinalar o dia
em que Tavira passou a ser cidade.
Tendo como ponto de partida a carta
régia de 16 de março de 1520, procura-se
dar a conhecer o contexto histórico da
época que levou a esta decisão do rei D.
Manuel I e como eram escritas, enviadas,
certiﬁcadas e dobradas as cartas nesta
época.
Destinatários: do 1º ao 3º ciclo do Ensino
Básico e Ensino Secundário

DETETIVES DA
FAMÍLIA
Descobrir a história das famílias é como
ser um detetive que procura saber quem
foram os nossos antepassados, o que
faziam e de onde vieram. Esta atividade
procura ensinar os primeiros passos para
fazer uma árvore de família, onde procurar as informações e saber qual a importância da Genealogia para o estudo das
famílias.
Destinatários: do 1º ao 3º ciclo do Ensino
Básico, Ensino Secundário e ATL's.

ONTEM E HOJE:
DESCOBRIR A
CIDADE
A evolução da cidade através das fotograﬁas e plantas do Arquivo, onde se
pretende identiﬁcar as diferenças e
evolução de alguns espaços da cidade,
revelando as transformações da paisagem e das pessoas.
Destinatários: toda a comunidade escolar e ATL's

O ARQUIVO VAI À
ESCOLA
Atividade que pretende dar a conhecer a
missão, as funções e o acervo documental de Tavira, mas também sensibilizar
para a preservação do património documental, aproximando o arquivo à escola.
Destinatários: pré-escolar (4/5 anos), 1º
ao 3º ciclo do Ensino Básico.

Marcações com a antecedência mínima
de duas semanas indicando:
- o número de participantes previsto e
idade média dos alunos;
- a identiﬁcação da escola, ano letivo
e/ou área de estudo dos alunos;
- a atividade, o dia e hora pretendidos.
Durante as férias escolares o Arquivo
Municipal pode realizar atividades dirigidas aos ATL's do concelho, estando estas a depender dos recursos humanos
para a realização das mesmas.
Local: Rua António Cabreira, n.º 8 (Casa
Cabreira, junto à farmácia e à saída da
ponte velha).

CULTURA E PATRIMÓNIO

BIBLIOTECA MUNICIPAL
ÁLVARO DE CAMPOS
Serviço cultural e educativo

HORA DO CONTO
Atividade de promoção e animação da
leitura destinada especialmente a turmas
escolares, disponível durante todo o ano
letivo, e sujeita a marcação prévia pelos
professores, ou grupos.
É contado um conto às crianças de forma a incentivá-las a entrar no mundo do
“faz de conta”. Essa leitura pode ser
acompanhada de dramatização, visualização de imagens, música, e utilização
das tecnologias da informação, procurando estabelecer a ligação da leitura

nos seus vários suportes.
Após a leitura do conto, as crianças são
convidadas a explorar a história partindo
do que escutaram, das suas vivências, das
suas leituras. Decorrerá um ateliê relacionado com o conto que ouviram, onde poderão experimentar várias técnicas de expressão. Também para o desenvolvimento desta atividade pretendemos contar com outros colaboradores, que permitam novas
experiências. Esta situação só ocorre quando a Hora do Conto se realiza de forma
presencial.
Neste momento disponibilizamos também
a Hora do Conto online, no site da
Biblioteca

LER, OUVIR E
CONTAR
Ciclos de atividades dedicadas à promoção e mediação da leitura. Pretende-se
desenvolver atividades que promovam a
leitura, o contar e o escutar.
Esta atividade é geralmente desenvolvida pelas técnicas da Biblioteca, mas é
fundamental contar com outras entidades, convidando associações locais a
participarem e contribuírem com as suas
atividades, escritores, dramatizadores,
contadores, numa perspetiva de trabalho
que “crie raízes” na comunidade, sobretudo a mais jovem.
É também disponibilizada online, no site
da Biblioteca, através da rubrica “Para os
mais novos”.

ENCONTRO COM
AUTORES
Encontros e Conversas entre os autores
e os seus leitores. Apresentação de livros. Espaço para questionar e reﬂetir.

SEMANA DA
LEITURA
A Semana da Leitura é uma iniciativa do
Plano Nacional de Leitura (PNL). Desaﬁa
as escolas das redes pública e privada a
celebrarem a leitura através da dinamização de ambientes festivos e plurais que
envolvam as suas comunidades educativas e a população em geral, em atividades centradas na leitura e no prazer de
ler em todos os momentos e em qualquer lugar.
O Grupo de Trabalho das Bibliotecas de
Tavira (GTBT) coordenado pela
Biblioteca Municipal, realiza uma série de
atividades que assinalam esta semana
(geralmente no mês de Março) dando
relevância ao ato de ler, à partilha do
gosto que decorre da experiência da
leitura.

DESCOBRIR A
BIBLIOTECA
Visitas guiadas ao espaço, mediante
marcação prévia.
Uma Biblioteca... O que é? Como
Funciona?
NOTA: A restante informação relativa a
outras atividades pontuais e/ou
programação regular da Biblioteca
Municipal Álvaro de Campos poderá ser
consultada no Guia da Biblioteca ou no
site do Município em atividades.
Para mais informações, poderá contatar
a Biblioteca através do email:
biblioteca@cm-tavira.pt

CULTURA E PATRIMÓNIO

MUSEU
MUNICIPAL
DE TAVIRA
O Serviço Educativo do Museu Municipal
de Tavira tem como objetivo a transmissão e permuta de conhecimentos, criação de novas relações com as diversas
tipologias de património material e imaterial e a produção artística contemporânea.
O programa de atividades, dirigido a
diferentes públicos, inclui visitas orientadas às exposições, ﬁchas pedagógicas
e/ou ações de educação artística e patrimonial, onde se inclui apoio a projetos
especíﬁcos, mediante solicitação prévia.

MUSEU MUNICIPAL DE TAVIRA

PALÁCIO DA
GALERIA
EXPOSIÇÃO

DIETA
MEDITERRÂNICA PATRIMÓNIO
CULTURAL
MILENAR

Esta exposição foi concebida no contexto da candidatura da Dieta Mediterrânica
a Património Cultural Imaterial da
Humanidade, promovida por 7 estados,
incluindo Portugal e Tavira como sua
comunidade representativa, aprovada
pela UNESCO em Baku a 4 de dezembro
de 2013.
A exposição, de natureza interpretativa e
pedagógica, aborda os diversos temas
que se relacionam com a Dieta
Mediterrânica, os espólios herdados da
presença dos povos mediterrânicos da
antiguidade, as paisagens culturais, o
Algarve e o território de Tavira, os alimentos sagrados e as tradições associadas à alimentação, as festividades cícli-

cas e os aspetos de saúde nutricionais
que levaram a ciência e a Organização
Mundial de Saúde, a reconhecer a DM
como um padrão alimentar de excelência.
Público: 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino
Básico e Ensino Secundário
Duração: 45 minutos (aproximadamente)

MUSEU MUNICIPAL DE TAVIRA

NÚCLEO ISLÂMICO
EXPOSIÇÃO

TAVIRA
ISLÂMICA

No Núcleo Islâmico do Museu Municipal
de Tavira podemos conhecer um vasto
espólio arqueológico, proveniente de
várias intervenções realizadas em diversos pontos da cidade, datados do século
XI ao XIII. Para além destes materiais
expostos, o visitante poderá observar no
interior do edifício um troço da muralha
islâmica que protegia a cidade e, conhecer o célebre “Vaso de Tavira”.
Público: 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino
Básico e Ensino Secundário
Duração: 45 minutos (aproximadamente)
Com marcação prévia

CONSERVAÇÃO E
RESTAURO
Qual a importância da conservação e
restauro no museu? Vem compreender
as preocupações que o Museu Municipal
de Tavira tem com as peças em exposição “Tavira Islâmica”.
Público: 3.º Ciclo do Ensino Básico e
Ensino Secundário
Duração: 1h00 (aproximadamente)

ZONA HISTÓRICA
DE TAVIRA

«TABIRA»
A visita decorre na zona antiga da cidade e consiste num pequeno itinerário
que leva os alunos a verem e a conhecerem melhor Tavira em tempos passados.
Público: 4º ano do 1º Ciclo do Ensino
Básico, 5º ano do 2º do Ciclo do Ensino
Básico
Duração: 1h20 (aproximadamente)

EXPOSIÇÕES FUTURAS DIVULGADAS
OPORTUNAMENTE.
Quando divulgadas as exposições, serão
concebidas novas atividades
complementares e divulgadas junto da
comunidade docente.
http://museumunicipaldetavira.cmtavira.pt/

A realização das atividades educativas
presenciais serão ajustadas em função
da evolução epidemiológica e de acordo
com as diretrizes da Direção-Geral da
Saúde, nomeadamente:
·Obrigatoriedade do uso de máscara
para os participantes;
·Lotação dos espaços, que devido ao
tamanho reduzido das salas expositivas,
haverá necessidade da turma ser
dividida em pequenos grupos, enquanto
um grupo realiza a atividade os outros
grupos aguardam no exterior,
possibilitando o controlo de visitantes
por sala;
·Os elementos do grupo devem manter
distanciamento do monitor;
·Não pode haver por parte dos
participantes manuseamento de
materiais, exceto se forem de utilização
única ou propriedade de cada um.
Quando necessário serão distribuídos
kits de utilização única e individual ou a
utilização de materiais que permitam
fazer quarentena.
MARCAÇÕES E INFORMAÇÕES
Museu Municipal de Tavira/ Palácio da
Galeria
Serviço Educativo, telf.: + 281 320 545
edu.museus@cm-tavira.pt

MUSEU
ZERO
Ano letivo de 2021-2022
(Atividades - online e presencial)
Uma das grandes apostas do Museu
Zer0 passa pela sensibilização para a
arte digital, através de atividades práticas e palestras com artistas de arte digital, workshops ou seminários em agrupamentos de escolas e associações culturais do Algarve.

À CONVERSA COM
A ARTE DIGITAL
Uma conversa com artistas ligados à arte
digital.
Os alunos podem assim ﬁcar a conhecer,
na primeira pessoa, o seu trabalho, sendo sublinhada a utilização de processos
do domínio do digital. À conversa com a
arte digital tem tido a participação de
Henrique Vieira Ribeiro, Miguel Neto,
José Jesus, André Sier, Rodrigo Gomes,
WR3AD1NG D1GIT5, Rudolfo Quintas,
Miguel Carvalhais e Pedro Tudela como
artistas convidados.

ATELIER –
HISTÓRIA DA
VIDEOARTE
Os alunos ﬁcam a par da história da
videoarte, forma de expressão artística
dentro da arte digital que utiliza o vídeo
como a sua linguagem.
(com Mauro Amaral)

ATELIER – FILMES
EM STOP MOTION
Este atelier tem como objetivo dar a
conhecer a técnica de animação stop
motion e os seus princípios, ajudando os
alunos a produzir uma pequena animação.
(com Ricardo Pedro)

ATELIER –
INICIAÇÃO À
FOTOGRAFIA
O atelier de Introdução à Fotograﬁa
procura dar a conhecer os segredos técnicos da câmara, assim como dar a conhecer uma nova perspetiva da imagem.
(com Bruno Hilário)

ATELIER –
INICIAÇÃO À
ANIMAÇÃO 2D
O atelier de Iniciação à animação pretende introduzir aos princípios de animação
2D e dar a conhecer os seus princípios,
levando os alunos a produzir uma pequena animação.
(com Ricardo Pedro)

ATELIER – SOM E
MÚSICA
ELETRÓNICA
Este é um atelier de consciencialização e
experimentação em torno do som, direcionada para o 2º e 3º ciclos, com a criação coletiva de um objeto sonoro.
Aborda novas tecnologias, acústica, o
som e o espaço de forma prática e lúdica.
(com Miguel Neto, Rodrigo Gomes, José
Jesus, Tiago Pereira, Vasco Fortes)
Marcações e informações
Museu Zer0
Serviço Educativo _ Joana Carmo
jcarmo@museu0.pt

LAGAR DE TAVIRA

OLICER FÁBRICA
DE EXTRAÇÃO
DE AZEITE E
BAGAÇO E
CERÂMICA, LDA.
Visitas guiadas
A Olicer disponibiliza à comunidade escolar, visitas guiadas ao lagar de azeite.
Durante a visita os alunos têm a oportunidade de conhecer e de veriﬁcar in loco
o processo de transformação da azeitona em azeite, desde a sua entrada no
lagar até à análise de veriﬁcação do grau
de acidez. Nesta visita pretende-se dar a
conhecer o processo de fabrico e a cultura mediterrânica.
Destinatários: Comunidade escolar
N.º máximo de participantes: 10 alunos
por grupo
Funcionamento: Segunda a sexta,
10h00-16h00
[Marcação prévia com 1 dia de antecedência]
Informação adicional: Serviço de
Educação, telf. 281 320 531,
educacao@cm-tavira.pt

CIÊNCIA E AMBIENTE

CENTRO
CIÊNCIA VIVA
DE TAVIRA
O Centro Ciência Viva de Tavira (CCVT) é
um espaço de divulgação cientíﬁca e
tecnológica, integrado na rede de
Centros Ciência Viva. Dispõe de uma
oferta diversiﬁcada.
Destinatários: Comunidade escolar
Funcionamento: Terça a sábado, 10h0018h00
Informação adicional: telf. 281 326 231 /
924 452 528
www.cvtavira.pt
geral@cvtavira.pt
Serviço de Educação, telf. 281 320 531,
educacao@cm-tavira.pt

Visitas
A exposição permanente do Centro explora duas temáticas, «Água e Energia» e
«Faz e Aprende». Durante a visita ao
Centro, os alunos são incentivados a
explorar os diversos módulos experimentais, incluindo uma simulação de uma
barragem hidroelétrica e diversos desaﬁos em que se pretende que os mesmos
vejam ou oiçam e aprendam conceitos
de diferentes áreas cientíﬁcas.
No laboratório, os visitantes têm a possibilidade de assumir o papel de cientistas,
realizando várias experiências, assim
como observações à lupa e ao microscópio, entre outras atividades.

PARCERIAS PARA
A EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIA
O CCVT oferece um programa de parcerias para a educação em Ciência em que
são contempladas ao longo do ano letivo, três visitas gratuitas da turma parceira ao Centro ou realização na escola das

atividades através da deslocação gratuita da equipa do CCVT. Para as atividades
a realizar, os parceiros podem selecionar
diferentes tópicos, complementares ou
não, ao plano de ensino do ano letivo,
designadamente:

OFICINAS DE CIÊNCIA
Nestas atividades pretende-se que os
temas sejam explorados de forma experimental e simultaneamente lúdica com o
objetivo de introduzir o método cientíﬁco de uma forma básica e despertar a
curiosidade cientíﬁca dos alunos. Estão
disponíveis diversas oﬁcinas com temáticas que incluem atividades de áreas cientíﬁcas diversas tais como a literatura, a
matemática, a física, a química, a biologia, entre outras. Para além da possibilidade de realização destas oﬁcinas no
CCVT e nas escolas pela deslocação da
equipa às mesmas, algumas das atividades podem ser disponibilizadas noutras
modalidades incluindo vídeos, videoconferência ou mesmo disponibilização de
protocolos experimentais e material para
a realização das mesmas.
Destinatários: do pré-escolar ao Ensino
Secundário

PROJETOS
AÇÃO LIXO MARINHO!
- ALIMAR

PERCURSOS
Os percursos cientíﬁcos promovidos
pelo Centro são outro recurso disponibilizado à comunidade escolar. Nestes
percursos interpretativos, os participantes irão explorar a fauna, ﬂora e a geologia dos diferentes ecossistemas, ﬁcar a
conhecer mais sobre o processo de produção de sal ou até mesmo descobrir a
geometria que se «esconde» nos edifícios da cidade de Tavira.

ASTRONOMIA
Observações astronómicas noturnas e
solar com telescópio dirigidas a alunos
do 1.º Ciclo ao Ensino Secundário, conjugando a identiﬁcação dos diferentes
astros com conceitos relacionados com a
história das constelações e fenómenos
astronómicos.

EVENTOS E DIAS
TEMÁTICOS
Durante estes eventos e dias são promovidas palestras com especialistas, no
âmbito da Semana da Ciência e
Tecnologia e/ou de dias temáticos relacionados com a ciência. Nestas atividades
é privilegiadas a comunicação cientíﬁca
feita diretamente pelos investigadores,
promovendo o contato entre estes e os
alunos, podendo ser realizadas na escola,
no CCVT ou por videoconferência.
Destinatários: 1.º Ciclo do Ensino Básico
ao Ensino Secundário

«Ação Lixo Marinho!» é um projeto de
âmbito nacional, coordenado pelo CCVT
em colaboração com outras 12 entidades
e apoiado pelo programa Fundo Azul do
Ministério do Mar. Este projeto visa a
promoção de uma maior consciencialização do público em geral e escolar, para a
problemática e impacto do lixo no oceano, em particular do plástico, através de
ações de ciência cidadã e civismo ambiental. Através do estabelecimento de
uma rede nacional de monitorização e
recolha do lixo marinho, assim como da
implementação de ações de ciência cidadã, atividades educativas e de envolvimento das comunidades, pretende-se
sensibilizar para a conservação do meio
marinho e estimular hábitos de consumo
responsáveis. As escolas, professores e
alunos podem juntar-se ao projeto participando nas ações de monitorização e
recolha de lixo marinho, oﬁcinas de
reutilização e reciclagem de resíduos de
plástico, sessões de recolha e observação de m cropl st cos, entre outras
ações: https://alimar.cvtavira.pt/
Destinatários: 1.º Ciclo do Ensino Básico
ao Ensino Secundário

BALSA - EM BUSCA
DAS ORIGENS DO
ALGARVE
No âmbito do projeto Balsa, o CCVT
dinamiza oﬁcinas, palestras e outras
atividades para explorar a ocupação,
dinâmica evolutiva e importância da
antiga cidade romana de Balsa, localizada no concelho de Tavira, assim como
abordar os métodos utilizados na investigação arqueológica, as diferentes fases
de registo, tratamento dos materiais e
artefactos. Este projeto é ﬁnanciado pelo
programa operacional do Algarve
CRESC2020 (SAICT-ALG/39581/2018).
Destinatários: 1.º Ciclo do Ensino Básico
ao Ensino Secundário

OUTROS PROJETOS
O CCVT dinamiza diferentes projetos
relacionados com a Literacia Ambiental,
Literacia dos Oceanos e outras temáticas.
Entre estes destaca-se o projeto para o
voluntariado ambiental realizado em
parceria com a Agência Portuguesa do
Ambiente IP-ARH Algarve.
Para mais informações sobre os projetos
em curso e respetivas atividades consulte a oferta educativa do CCVT em
www.cvtavira.pt

CIÊNCIA E AMBIENTE

DECOJOVEM
A DECOJovem é um projeto promovido pela DECO, dirigido às escolas do
Ensino Básico e Secundário, alunos e
professores enquanto estrutura de apoio,
fonte de informação e formação, centro
de recursos e um sítio para divulgar os
projetos na área da Educação do
Consumidor.
As Escolas DECOJovem contemplam um
espaço privilegiado para a educação e
formação das crianças e jovens enquanto

consumidores. Tem à
disposição da comunidade escolar informação e recursos que
permitem desenvolver
atividades e projetos
na área do consumo com o objetivo de
promover a formação de crianças e jovens esclarecidos, críticos e responsáveis
nos seus atos de consumo.
Funcionamento: [Marcação prévia com
um mínimo de 2 semanas de
antecedência]
Informação Adicional: Sandra Rodrigues
srodrigues@deco.pt

PROJETOS
Ao longo de cada ano letivo a DECO
promove vários projetos e atividades que
podem ser de interesse para a
comunidade educativa.
+ info: www.decojovem.pt

PROJETOS 1.º CICLO
- Literacia ﬁnanceira: «Jogo do
Poupar»
- Ambiente: «Ali Energia»
N.º máximo de participantes: 1 turma
por sessão (25 a 30 alunos)

PROJETOS 2.º E 3.º
CICLO DO ENSINO
BÁSICO E
SECUNDÁRIO
- ABC da Economia Pessoal
- Energia Fantasma
- Alimentação Saudável ”Sabes
o que estás a Comer?”
- Direitos e Deveres dos
Consumidores
- Conﬁar no Mundo Digital
N.º máximo de participantes: 2 turmas
por sessão (50 a 60 alunos)

HUBEL
AGRÍCOLA VISITA À QUINTA
DA CAMPINA
Visita guiada
A Hubel Agrícola disponibiliza à comunidade escolar visitas guiadas à sua exploração da Quinta da Campina. Durante a
visita os alunos têm a oportunidade de
conhecer uma exploração agrícola de
pequenos frutos vermelhos em hidroponia, acompanhar o trabalho de um engenheiro agrónomo, assim como contactar
com os métodos produtivos das plantas,
como é o caso das abelhas.
Destinatários: Alunos com idade superior a 8 anos.
N. máximo de participantes: 25 alunos
Funcionamento: De 01 de dezembro a 23
de março, 09h30-11h00
[Marcação prévia com antecedência
mínima de 3 dias]
Informação adicional: Serviço de
Educação, telf. 281 320 531
educacao@cm-tavira.pt
Hubel Agrícola,
compras@hubelagricola.pt
abarata@hubelagricola.pt
Coordenadas GPS: 37.113660111806574 N,
-7.719992995262146 O

EOLIS - ESCOLA
DE KITESURF,
STAND UP
PADDLE E TEAM
BUILDING
A Eolis disponibiliza gratuitamente a
toda a comunidade escolar do Concelho
de Tavira:

STAND UP PADDLE: 2h de
experiência. Para além da introdução à
modalidade, o objetivo é reforçar o comportamento responsável na água e na
natureza.
SESSÕES DE TEAM
BUILDING EM CONTEXTO:
a realizar no recinto da escola, de preferência ao ar livre e para grupos até 15
elementos (professores ou alunos).
Destinatários: Comunidade escolar
N. máximo de participantes: 15 alunos
Funcionamento: Todos os dias, de acordo com as condições climatéricas.
Fornecemos fato de neoprene.
[Marcação prévia com antecedência
mínima de duas semanas]
Informação adicional: Sandra Santos,
telf. 962 337 285, www.kitesurfeolis.com
geral@kitesurfeolis.com
Serviço de Educação, telf. 281 320 531,
educacao@cm-tavira.pt

OCEANÁRIO
DE LISBOA
Protocolo ANMP
O Oceanário de Lisboa tem como missão
contribuir para a conservação do oceano, estimulando a interação entre os
visitantes e o meio marinho de forma
divertida, inspiradora e educativa.
Os visitantes podem «mergulhar» no
grande aquário central, visitar as «Florestas submersas» by Takashi Amano e descobrir a magia da instalação «ONE - o
mar como nunca o sentiu».
O presente protocolo proporciona às
escolas do concelho condições especiais
de acesso, sem acompanhamento de
guia, a todas as exposições patentes no
Oceanário de Lisboa.
+Info: Para informações adicionais poderemos disponibilizar o Programa
Educativo do Oceanário de Lisboa em
formato digital.

Horário de
Inverno

7,00€
12,60€
9,10 €

Horário de
Verão

9,10€
13,30€
9,10€

Destinatários: Preços válidos exclusivamente para grupos com mais de 22 participantes, em visita livre, conforme estabelecido no protocolo.
IVA incluído à taxa legal em vigor.
Funcionamento: [Marcação prévia com
antecedência mínima de 3 semanas]
Deverá ser feita reserva prévia mediante
envio de documento oﬁcial do Município
(carta ou email)
Informação adicional: Telf. 218 917 000
www.oceanario.pt
reservas@oceanario.pt
Serviço de Educação, telf. 281 320 531
educacao@cm-tavira.pt
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SERVIÇO DE
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Informação adicional: Serviço de ambiente, telf. 281 320 567
ambiente@cm-tavira.pt
Serviço de Educação, telf. 281 320 531
educacao@cm-tavira.pt

PROGRAMA
INTERNACIONAL

PROGRAMA ECOESCOLAS
Coordenado nacionalmente, pela Associação Bandeira Azul da Europa.
Reconhece e premeia o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do desempenho ambiental. Aborda os temas
da água, dos resíduos, da energia e da
ﬂoresta. As escolas galardoadas recebem
um certiﬁcado e uma bandeira verde.
As escolas deverão preparar um Plano
de Ação (planiﬁcação/previsão das
atividades sobre os temas ambientais
base, tendo em consideração o tema
anual «Recuperação de Ecossistemas»).
O Município presta o apoio necessário
para que as escolas possam efetuar a
candidatura e a planiﬁcação/ dinamização de algumas atividades.
Destinatários: Pré-Escolar ao Ensino
Secundário
Inscrições: Até 15 de outubro, de cada
ano letivo– comunicação da intenção de
participar ao Município:
ambiente@cm-tavira.pt;
Até 31 de outubro, de cada ano letivo –
inscrição na plataforma da ABAE.

«O MAR COMEÇA AQUI!»
Atividade promovida pela ABAE, consiste na inscrição da Escola e do Município,
proposta de um desenho e pintura de
pelo uma sargeta por escola;
+info:
https://omarcomecaaqui.abae.pt/edicao2021-2022/
Inscrições até 15 de março na plataforma
da ABAE

«MUROS COM VIDA!»
Atividade promovida pela ABAE (novidade 2022), consiste na inscrição da
Escola e do Município, proposta de um
desenho e pintura de um muro por escola;
+info: https://ecoescolas.abae.pt/20212022-projetos/muros-com-vida/
Inscrições até 15 de março na plataforma
da ABAE.

PROJETOS
VOLUNTARIADO
AMBIENTAL PARA A
ÁGUA
Ações ao longo do ano letivo:
Monitorização da biodiversidade e
qualidade da água, entre outras atividades numa parceria entre o Município e o
Centro Ciência Viva de Tavira.
Destinatários: 1.º Ciclo ao Ensino
Secundário
Número máximo de inscrições: 1 turma
por atividade

AÇÃO LIXO MARINHO!
Ações ao longo do ano letivo: Ciência
cidadã e civismo ambiental; monitorização e recolha de lixo marinho, numa
parceria entre o Município e o Centro
Ciência Viva de Tavira
Destinatários: 1.º Ciclo ao Ensino
Secundário
N.º máximo de inscrições: 1 turma por
atividade

EFICIÊNCIA HÍDRICA;
NAS ESCOLAS
Ações ao longo do ano letivo:
Sensibilização, controlo de gastos e
monitorização do caudal da água, na
Escola
Destinatários: 1.º Ciclo ao Ensino
Secundário
N.º máximo de inscrições: 1 turma por
atividade

LIFE ILHAS BARREIRA
Sensibilização para a proteção das ilhas
barreira da Ria Formosa para conservar
espécies e habitats prioritários
Ações ao longo do ano letivo, em
contexto escolar, numa parceria entre o
Município e o RIAS - Centro de
Recuperação e Investigação de Animais
Selvagens
Destinatários: 3.º, 5º, 8º e 10º ano
N.º máximo de inscrições: 1 turma por
ação, por ano de escolaridade e por
estabelecimento de ensino

Destinatários: Jardim de infância e 1º
Ciclo | Ações nas escolas ao longo do
ano letivo.
N.º máximo de inscrições: 1 turma por
sessão/ mês

ATIVIDADES
PONTUAIS
EU MITIGO. E TU?
MITIGAS?
Destinatários: 1.º ciclo ao Ensino
Secundário|
Atividades de remoção de invasoras:
chorão-da-praia (Sapal e Praia do Barril)
ou Acácias (Barril ou Parque de Lazer da
Mata Nacional da Conceição), numa
parceria entre o Município e o Centro
Ciência Viva de Tavira
N.º máximo de inscrições: 1 turma

SEPARAÇÃO E
RECICLAGEM
(online, através da plataforma
teams)
Destinatários: 1.º ciclo ao Ensino
Secundário
Duração: 1h20m

VISITAS
ETA DE TAVIRA
AÇÃO
O CANIL VAI À
ESCOLA - «CUIDADO,
SAÚDE E ADOÇÃO
ANIMAL»
Programa de controlo da população de
animais errantes no Município de Tavira.
Funcionamento: Ações nas escolas ao
longo do ano letivo.

N.º máximo de visitas: 1 turma / visita/
semana (mediante disponibilidade);

ETAR DO ALMARGEM
N.º máximo de visitas: 1 turma/ visita/
semana (mediante disponibilidade);

ATERRO SANITÁRIO
DO BARLAVENTO
PORTIMÃO
Visitas promovidas pela ALGAR, em que
é dado a conhecer os diferentes

processos de tratamento e valorização
de resíduos no Algarve. Os visitantes são
acompanhados por um técnico que mostra e explica o funcionamento do aterro
sanitário, da estação de compostagem
de resíduos verdes, assim como da unidade de aproveitamento energético do
biogás.
Funcionamento: quinta-feira
N.º máximo de visitas: 1 turma (30
alunos por grupo)/ visita/ semana
(quinta-feira)

ATIVIDADES
TEMÁTICAS
SEMANA DA RIA
FORMOSA
19 a 22 de abril

EXPOSIÇÃO ITINERANTE projeto Camaleão, de 1 a 31 de maio, no
Mercado da Ribeira

SEIVA 2022 - SEMANA
DA EDUCAÇÃO E
INICIATIVAS DO
VOLUNTARIADO
AMBIENTAL
9 e 16 de outubro
Destinatários: 1.º ciclo ao Ensino
Secundário, 9h30-11h30
N.º máximo de inscrições: 1 turma | 3
atividades, no âmbito do projeto
“Voluntariado Ambiental para a Água”,
cujo tema é a “Água e recuperação de
ecossistemas”:
- Ação de monitorização da qualidade da
água e Percurso interpretativo e limpeza
da Ribeira do Alportel;
- Limpeza da margem do Rio Gilão;
- Remoção de invasoras no Sapal e praia
do Barril

À DESCOBERTA DOS
VALORES NATURAIS
Março
Dia Mundial da Floresta (dia 21 de
março). Atividades: Plantação de árvores
e Exposição “As nossas árvores”, de 21
de março a 21 de abril (local a deﬁnir);
Dia Mundial da Água (dia 22 de março),
Atividade: Monitorização da qualidade
da água e análise à composição de
macroinvertebrados na Ribeira do
Alportel
Destinatários: 1.º ciclo ao Ensino
Secundário

Maio
DIA DA BIODIVERSIDADE (22 de maio)
Atividade: Passeios pela Biodiversidade,
na Estação E-Bio Cachopo, numa
parceria entre o Município e o Centro
Ciência Viva de Tavira
N.º máximo de inscrições: 1 turma

Novembro
Dia da Floresta Autóctone (23 de
novembro)
Atividades: Plantação de árvores, no
Parque de Lazer da Mata Nacional da
Conceição, numa parceria entre o
Município e o Centro Ciência Viva de
Tavira
N.º máximo de inscrições: 2 turmas por
Estabelecimentos de Ensino

Dezembro
Dia Internacional do Voluntariado (5 de
dezembro)
Atividades: Remoção de chorão-dapraia, numa parceria entre o Município e
o Centro Ciência Viva de Tavira
N.º máximo de inscrições: 2 turmas

