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Acreditamos que qualquer atividade é uma experiência que deve ser um momento 
de partilha e de construção de significados, que perdurem mais do que o momento 
pontual em que ocorrem. 

O nosso programa sustenta-se nos pilares de aprendizagem definidos para o século 
XXI - aprender a SER, a CONHECER, a FAZER e a CONVIVER e tem margem para 
ser ajustado em articulação convosco. 

Continuaremos a tecer memórias. Na escola. Em casa. Nos lugares onde estamos, 
onde somos e onde existimos. 
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Dias comemorativos - 2022
21 dE MArço | Dia Mundial da Poesia 

28 dE MArço | Dia Nacional dos Centros Históricos

2 dE ABril | Dia do Livro Infantil

18 dE ABril | Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

23 dE ABril | Dia Mundial do Livro

6 dE MAio | Dia Nacional do Azulejo

18 dE MAio | Dia Internacional dos Museus

Noite dos Museus (data móvel)

JUNHO (Data Móvel) | Jornadas Europeias de Arqueologia

24 DE JULHO (Data Móvel) | Dia Internacional de Arqueologia

Jornadas Europeias do Património (último fim de semana de 
setembro)



Hora do conto online

Uma história com Língua Gestual Portuguesa. À distância de 
um clique, onde estiver e quando quiser. Fique atento às redes 
sociais do município. Acompanhe-nos. Projeto a decorrer em 
2021.

Férias a crescer

Programa de atividades nas interrupções letivas do Natal, 
da Páscoa e do verão, dirigido a crianças dos 6 aos 11 anos, 
residentes, estudantes ou filhos de trabalhadores no concelho.
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Visita Encenada ao castelo de Palmela
Visita animada por personagens representativas da história do 
Castelo.
orientação: equipa do SE | local: Castelo de Palmela | duração: até 02h00 | 
Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 4º ano) e Secundário | Público em geral 
Calendário: de 3ª a 6ª feira, mediante marcação.

Era uma vez... um castelo
O imaginário infantil apela a viagens por sítios encantadores. 
Através das palavras, dos sons, da luz, da cor e das sombras, 
propomos uma viagem ao universo da fantasia. Era uma vez 
um castelo… em sombras chinesas!
orientação: equipa do SE | local: Castelo de Palmela | duração: até 01h00  
Público-alvo: Educação Pré–Escolar | Calendário: de 3ª a 6ª feira (janeiro a 
março), mediante marcação.

Museu - a Estação 
O Museu – A Estação, localizado no edifício da antiga estação 
ferroviária de Pinhal Novo, apresenta uma exposição que 
sublinha as memórias locais e a investigação historiográfica 
sobre as linhas férreas que se cruzam neste território.
orientação: equipa do Museu | local: Pinhal Novo | duração: até 02h00 
Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 4º ano) e Secundário | Público em geral 
Calendário: mediante marcação.



De Palmela a Poceirão. Uma Viagem arqueológica
Exposição Itinerante sobre arqueologia do concelho, que 
aborda a ocupação humana no território ao longo da sua 
história. Contempla a realização de oficina de arqueologia.
orientação: equipa de arqueologia / SE | local: concelho de Palmela  
duração: até 01h30 | Público-alvo: Ensino Básico e Secundário | Público em 
geral | Calendário: de 3ª a 6ª feira, às 10h00, mediante marcação.

Hermenegildo capelo, naturalista
Exposição temporária disponível no Espaço Cidadão, em 
Palmela, dedicada à vertente científica da sua vida e obra.
orientação: equipa SE | local: Espaço Cidadão em Palmela | duração: até 30 
min | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 2º Ciclo) e Ensino Secundário | 
Público em geral | Calendário: mediante marcação.
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Mediação e animação do Livro e da Leitura
Hora do conto: A Hora do Conto contribui para a educação 
literária, para a formação de leitores e assume-se como um 
momento privilegiado para trabalhar a leitura em múltiplas 
vertentes. Dispomos de ofertas diferenciadas e abordagens 
adequadas para cada fase de desenvolvimento das crianças/
jovens.

• Educação Pré-Escolar e 1º ano do Ensino Básico - O melro 
artista; Marion Deuchars, Editora Bizâncio.

• 2º e 3º ano do Ensino Básico - O pai que se tornou mãe, do 
livro Estranhões e Bizarrocos, Estórias para adormecer anjos; 
José Eduardo Agualusa, Editora D. Quixote.

• 4º, 5º e 6º ano do Ensino Básico - Um menino bateu-me à 
porta; Manuela Castro Neves, Editora Zero a Oito e A mala 
misteriosa do Sr. Benjamim; Pe-Yu Chang, Editora Nuvem de 
Letras.
orientação: Equipa SE | local: Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, Palmela ou 
outro | duração: 01h00 | Público-alvo: Educação Pré-Escolar e Ensino Básico 
(1º e 2º ciclos) | Calendário: ano letivo, mediante marcação (janeiro a junho).



Museu Municipal
de Palmela
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Oferta Permanente
CASTELO DE PALMELA 

rota dos três castelos - visita «terras da moura encantada»
O Castelo de Palmela, situado no ponto mais alto da região, tem mais de 10 
séculos de existência e muitas histórias para nos contar. Fazem também parte 
desta visita os Castelos de Sesimbra e de Alcácer do Sal. 
orientação: Serviços Educativos dos 3 Castelos | duração: 9h00 às 18h00  
local: Castelo de Palmela, Castelo de Sesimbra, Castelo de Alcácer do Sal  
Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 4º ano); Ensino Secundário  
Calendário: de 3ª a 6ª feira (abril a junho) mediante marcação.



Pé ante Pé... descobre o que vila é!
Visita-jogo, onde as perguntas nos convidam a olhar, a ver, a 
caminhar e a descobrir o Centro Histórico de Palmela.
orientação: Equipa SE | local: desde o Castelo ao Largo de S. João 
duração: 02h00 | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3º ano) 
Calendário: de 3ª a 6ª feira, mediante marcação.

Pela Serra até às grutas – um percurso arqueológico
Circuito pedonal pela Serra do Louro, que pode terminar no alto 
da serra ou nas grutas artificiais de Casal do Pardo. Nesta visita 
é possível explorar e conhecer o património arqueológico, a sua 
relação com a paisagem natural e cultural da Arrábida e a sua 
vulnerabilidade aos efeitos das Alterações Climáticas.
orientação: equipa de arqueologia | local: Serra do Louro | duração: até 03h30 
Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 5º ano) e Secundário | Público em geral 
Calendário: mediante marcação.

Enigmas em Viagem
Visita-jogo com o intuito de dar a conhecer o património local, 
realçando a importância de José Maria dos Santos e da ferrovia 
como fatores impulsionadores para o desenvolvimento da freguesia 
de Pinhal Novo. As pistas, ao longo do percurso, dão a conhecer a 
história de Pinhal Novo e convidam a olhar o património da vila.
orientação: Equipa SE | local: Pinhal Novo | duração: 02h00 | Público-alvo: Ensino 
Básico (a partir do 3º ano) | Calendário: de 3ª a 6ª feira, mediante marcação.
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Quinta Pedagógica de S. Paulo
Local de eleição para conhecer e estudar o trabalho rural, a cultura da região da 
Arrábida e as suas técnicas agropecuárias.
orientação: equipa da Quinta Pedagógica | duração: 02h30 | Público-alvo: Educação Pré-Escolar (rede pública 
do concelho de Palmela) Calendário: 2ª a 6ª feira às 10h00, entre setembro e dezembro | Ensino Básico (1º, 2º e 
3º ciclo) | Calendário: 2ª a 6ª feira, às 10h00 e às 14h00, mediante marcação.
http://quinta.amrs.pt/quintaped.html

Quinta Pedagógica da «casa caramela»
A Quinta da Casa Caramela é um espaço pedagógico onde cada visitante tem a 
oportunidade de sentir o quotidiano do mundo rural, por meio de uma visita a uma casa 
de tipologia caramela. Para além desta componente tradicional, as questões ambientais 
são também abordadas através da perceção da importância das energias renováveis e 
do não desperdício de recursos.
orientação: equipa da Quinta Pedagógica | duração: 02h30 | local: Quinta Casa Caramela (Palhota) 
Público-alvo: Educação Pré-Escolar, Ensino Básico (1º ciclo) | Calendário: 2ª a 6ª feira, às 10h00 e às 14h00, 
mediante marcação.
www.fundacao-coi.pt

Museu do Ovelheiro
O Museu do Ovelheiro tem como objetivo contribuir para a salvaguarda do aparato 
simbólico e funcional que compõe a atividade do maneio das ovelhas. Para além da 
visita guiada à exposição permanente, os participantes são convidados a observar o 
tratamento das ovelhas que habitam o espaço e a confecionar o queijo*.
orientação: equipa da ARCOLSA | Local: Arcolsa, S. Gonçalo. Cabanas | duração: 02h30 
Público-alvo: Educação Pré-escolar, Ensino Básico, Ensino Secundário | Calendário: setembro a março de 2ª a 6ª 
feira, às 10h00 | abril a junho de 3ª a 6ª feira, mediante marcação.
Nota: A tosquia das ovelhas está condicionada às condições climatéricas e realiza-se, normalmente, na primavera. 
*Mediante solicitação. Pagamento de 3€/pessoa. Por questões de higiene e segurança alimentar, o transporte/
acondicionamento deve ser feito em frio.

http://quinta.amrs.pt/quintaped.html
https://www.fundacao-coi.pt


Museu da Música Mecânica
O Museu da Música Mecânica é um museu privado que reúne uma coleção com mais 
de 600 peças, composta por caixas de música, realejos, pianos mecânicos, autómatos, 
fonógrafos, gramofones, grafonolas entre outras peças, desde o séc. XVIII até à primeira 
metade do séc. XX.
As visitas são uma viagem no tempo, para ver, ouvir e sentir o som original de peças com 
mais de cem anos de história. Um museu que é uma verdadeira caixinha de surpresas… 
musicais! 
orientação: Equipa do Museu da Música Mecânica | duração: até 01h00 | Público-alvo: Educação Pré-Escolar, 
Ensino Básico, Ensino Secundário e Público em geral | Calendário: 3ª a 6ª feira, 10h00 às 11h00 e das 11h15 às 
12h15, mediante marcação.
http://museudamusicamecanica.com

Espaço Fortuna
Este espaço convida a um encontro com a tradição do barro e do azulejo. Do forno à 
pintura, em pequenas peças ou em grandes painéis de azulejo, cada objeto é único 
porque nasce do mistério e da força do artífice. Através de uma visita de sensibilização e 
valorização dos saberes-fazer associados à região, propomos que criem as suas próprias 
peças.

•  Moldar o barro: «Mãos que moldam e criam» - Promover a criatividade artística durante 
a modelação e construção de uma peça em barro

•  Pintar Azulejo: «Traços de cor em azulejo» | Abordagem às técnicas tradicionais 
utilizadas na azulejaria, promovendo a criatividade artística

orientação: Equipa do Espaço Fortuna | local: Espaço Fortuna | duração: 01h30 | Público-alvo: Educação  
Pré-escolar, Ensino Básico, Secundário e Público em geral | Calendário: 3ª a 5ª feira, às 10h00 (Exceto meses de 
dez. e jan.).
http://www.espacofortuna.com/

http://museudamusicamecanica.com
http://www.espacofortuna.com/
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iluminuras – o papel e a tinta
Oficina onde se aborda o processo da preparação do pergaminho, 
da produção de tintas e instrumentos de escrita na Europa 
medieval, terminando com a pintura de uma Capitular ou 
Iluminura.
orientação: Equipa SE | local: Museu ou escola | duração: 01h00 
Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3º ano) | Calendário: de 3ª a 6ª feira, 
(outubro a março), mediante marcação.

cultura caramela
Oficina que aborda a história da cultura caramela – as suas origens 
e a importância de José Maria dos Santos no desenvolvimento de 
Pinhal Novo.
orientação: Equipa SE | local: Museu ou escola | duração: 01h00 
Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3º ano) | Calendário: de 3ª a 6ª feira, às 
10h00 (outubro a março), mediante marcação.

apresentação e dinamização de recursos pedagógicos 
| Educadores / Professores
Sessão para apresentação e dinamização do Recurso Pedagógico 
solicitado, para os Professores e Educadores.
orientação: Equipa SE | local: escolas| duração: 01h00 | Público-alvo: Ensino Básico 
e Ensino Secundário | Calendário: mediante solicitação, durante o 1º período letivo. 
(outubro a dezembro).

Oficinas



Recursos que têm como objetivo disponibilizar 
informação e propor atividades, com vista a 
aprofundar conhecimento e/ou complementar 
visitas do Serviço Educativo. Cedidos a título de 
empréstimo por determinado período.

Aceda aqui: https://tinyurl.com/r6hve325

recursos Pedagógicos

Maletas Pedagógicas

Em destaque:

Hermenegildo Capelo (novo recurso)

A maleta é composta por diferentes elementos de apoio lúdico-pedagógico para 
docentes e alunas/os em formato digital e físico, que apresentam a biografia 
do explorador e testemunhos de explorações científicas contemporâneas. 
Inclui, entre outras coisas, um livro-jogo baseado na segunda expedição em 
África (1884-1885) dos exploradores Capelo e Ivens, da autoria da Luduscience, 
Ideias e ciências, Lda., e da Academia EduScience, Ambientes de Ensino e 
Aprendizagem, Lda. Contém também um jogo digital em RPG (Role-Playing 
Game), da RedCatPig, sobre as aventuras em terras africanas de Capelo e Ivens.

Hermenegildo Carlos de Brito Capelo (1841-1917)
Caderno pedagógico com biografia do explorador Hermenegildo Capelo, 
natural de Palmela.
Professoras/es | Aceda aqui: https://tinyurl.com/4y68aema

Explorador XXi
Caderno pedagógico sobre Hermenegildo Capelo, para alunas/os.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/cumnvuf2

Livro-Jogo sobre Hermenegildo Capelo
Seguindo os passos de Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, este livro é uma 
espécie de expedição de Angola à Contracosta! 
Bookgame | Aceda aqui: https://tinyurl.com/rt9wv3wm

https://tinyurl.com/r6hve325
https://tinyurl.com/4y68aema
https://tinyurl.com/cumnvuf2
https://tinyurl.com/rt9wv3wm
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Para além deste novo recurso continuam disponíveis:

Museu de mão-em-mão – um recurso pedagógico que 
apresenta o Museu Municipal de Palmela.

A Gaita-de-foles – uma maleta que 
nasceu da relação entre o Festival 
Internacional de Gigantes (FIG) e o 
Museu Municipal e que tem como 
objetivo tornar acessível informação 
sobre a Gaita-de-foles.

Gigantes, Cabeçudos e outras 
coisas do arco-da-velha – a Cultura 
é um recurso inesgotável que se 

multiplica pela experiência. Este 
recurso pretende contribuir para 
a emergência de novos públicos e 
artistas, potenciando a produção 
cultural no concelho.

Arte2 - o património azulejar do 
concelho de Palmela (recebeu 
uma menção honrosa dos prémios 
APOM)

Esta maleta ajuda a 
compreender a importância e 
utilização do AL Zulej no 
território de Palmela.

Poder Local. Eu conheço.  
Eu Participo!
Maleta que pretende sensibilizar 
os cidadãos, desde a infância, para 
a importância da sua participação 
na gestão pública do território e 
permite-nos adquirir competências 
de diálogo e negociação.

o Castelo de Palmela e a ordem de Santiago
Este recurso pedagógico permite-nos saber mais sobre o 
Castelo de Palmela e a Ordem de Santiago.

os Caramelos
Pretende dar a conhecer parte da história do concelho, 
nomeadamente o movimento migratório que caracterizou o 
final do século XIX e a primeira metade do século XX.

Pão na Serra do Louro – À descoberta dos moinhos
Um moinho que guarda miniaturas de ferramentas, exemplos 
de cereais, tipos de farinha e que descreve o ciclo do pão.



Jogos de tabuleiro gigantes
À descoberta do concelho de Palmela
Um jogo que permite conhecer o território municipal e a sua 
História.
Jogo de tabuleiro gigante (6x4 metros). Pode ser jogado em 
equipas ou de forma individual, entre 2 a 4 jogadores.

À descoberta do 25 de Abril
Um jogo para descobrir o que significou o Estado Novo e a 
ditadura, bem como a importância do 25 de Abril.
Jogo de tabuleiro gigante (6x4 metros). Pode ser jogado em 
equipas ou de forma individual, entre 2 a 4 jogadores.
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Município de PalmelaDivisão de Património Cultural / Museu Municipal – Serviço Educativo

Eu Sou História
e Património

Maleta
Pedagógica

cadernos pedagógicos
Arqueologia
De Palmela a Poceirão – Uma viagem arqueológica
Este recurso dá a conhecer o património arqueológico do concelho de 
Palmela, com possibilidade de visita acessível a todos os públicos.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/knw2335a

Os recursos pedagógicos permitem o acesso ao conhecimento sobre o 
Património Cultural do concelho. Consulte os que estão disponíveis online.
https://tinyurl.com/r6hve325

Eu Sou História e Património
Com este recurso pretendemos ir ao encontro de cada pessoa, colocando-a 
em primeiro lugar, no centro da História e do Património, para que valorize 
a sua própria história.
Pode aceder aqui: https://tinyurl.com/y24m88nw
Propostas de trabalho: https://tinyurl.com/2uajdhfz

Centro Histórico de Palmela: Patrimónios
Numa viagem pelo Centro Histórico da vila de Palmela ficaremos a 
conhecer parte da sua História.
Pode aceder aqui: https://tinyurl.com/h38jxep8

Pé ante pé... descobre o que a vila é!
Um guia para descobrir o Centro Histórico da vila de Palmela.
Pode aceder aqui: https://tinyurl.com/2djnf66p

A vinha e o vinho em Palmela – o olhar dos mais novos
Este caderno apresenta a importância da vitivinicultura no concelho, assim 
como o seu processo de produção.
Pode aceder aqui: https://tinyurl.com/jxf32znr

https://tinyurl.com/knw2335a
https://tinyurl.com/r6hve325
https://tinyurl.com/y24m88nw
https://tinyurl.com/2uajdhfz
https://tinyurl.com/h38jxep8
https://tinyurl.com/2djnf66p
https://tinyurl.com/jxf32znr


Exposições itinerantes
Exposições disponíveis para cedência, a título de empréstimo, 
por determinado período:

Forais de Palmela

Restauração do concelho

Produtos Locais e o seu ciclo produtivo

25 de Abril na imprensa

Música (Sociedades Filarmónicas)

Uma 

viagem 

arqueológica

De Palmela

ao Poceirão

 Exposição I t inerante

PALMELA |  MARATECA |  P INHAL NOVO

POCEIRÂO |  QUINTA DO ANJO
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Rede Municipal de 
Bibliotecas Públicas 

do Concelho 
de Palmela



Mediação e animação do Livro e da Leitura

Hora do conto: A Hora do Conto contribui 
para a educação literária, para a formação 
de leitores e assume-se como um momento 
privilegiado para trabalhar a leitura em 
múltiplas vertentes. Dispomos de ofertas 
diferenciadas e abordagens adequadas para 

cada fase de desenvolvimento das crianças/jovens.
Educação Pré-Escolar e 1º ano do Ensino Básico - O melro artista; Marion 
Deuchars, Editora Bizâncio. 2º e 3º ano do Ensino Básico - O pai que se tornou 
mãe, do livro Estranhões e Bizarrocos, Estórias para adormecer anjos; José 
Eduardo Agualusa, Editora D. Quixote. 4º, 5º e 6º ano do Ensino Básico - Um 
menino bateu-me à porta; Manuela Castro Neves, Editora Zero a Oito e A mala 
misteriosa do Sr. Benjamim; Pe-Yu Chang, Editora Nuvem de Letras.

orientação: Equipa SE | local: Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, Palmela ou 
outro | duração: 01h00 | Público-alvo: Educação Pré-Escolar e Ensino Básico 
(1º e 2º ciclos) | Calendário: ano letivo, mediante marcação (janeiro a junho)

Contos Connosco
Dinâmica de leitura em voz alta para facilitar o diálogo entre 
os livros e os leitores, promover o acesso ao livro e dinamizar 
comunidades de leitores.
orientação: Equipa SE | local: Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, Palmela 
ou outro | duração: 01h00 | Público-alvo: Ensino Básico (3º ciclo) e Ensino 
Secundário| Calendário: ano letivo, mediante marcação.

Animação de Natal
Peça de teatro musical original com base no património 
material e imaterial, inspirada na Ferrovia.
orientação: Equipa SE | local: Auditório Municipal de Pinhal Novo 
duração: 01h00 | Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1º e 2º anos do ensino 
básico | Calendário: meses de novembro e dezembro, mediante marcação.

Contos na Bagagem
Atividades de animação infantil ou mediação da leitura, em 
intercâmbio com outras Bibliotecas Públicas do distrito de 
Setúbal.
orientação: Equipa SE | local: Biblioteca Municipal de Pinhal Novo 
duração: 01h00 | Público-alvo: Infanto-Juvenil | Calendário: ano letivo, 
mediante marcação.

365 Dias de romance - conversas Literárias
Encontros regulares com escritores.
Iniciada em 2021, esta iniciativa consiste na realização de 
conversas literárias, com escritoras/es nacionais que tenham 
lançado livros num período temporal mais ou menos recente. 
A iniciativa irá decorrer durante todo o ano de 2022.
orientação: Equipa SE | Público-alvo: Público em geral | Calendário: janeiro a 
dezembro.

Formação para a comunidade
Plano de formação diversificado, assente nos ODS – Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de 
promover o reforço das qualificações pessoais e profissionais 
da população do concelho, através de atividades sociais e 
culturais.
Consulte o site, as redes sociais do Município e o Catavento – agenda de 
acontecimentos do concelho de Palmela, para aceder a mais informações.



Divisão de Bibliotecas e Património Cultural 
Museu Municipal - tel.: 212 336 640 | patrimonio.cultural@cm-palmela.pt
Biblioteca Municipal de Palmela - tel.: 212 336 632 | 212 336 633 | bibliotecas@cm-palmela.pt
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