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ESCOLAS
As escolas e IPSS (valências Pré-escolar)
da rede pública do concelho de Palmela  
beneficiam, pelo menos, de um transporte
municipal, por turma e ano letivo, para as
atividades que constam neste programa.  A
animação de Natal e a Feira do Livro incluem
transporte.

MUSEU
MUNICIPAL
DE PALMELA
Educação
Patrimonial

CINE-TEATRO
S. JOÃO...
EM EXPOSIÇÃO
Exposição dedicada
aos 70 anos de vida
deste equipamento
cultural.
Visitas orientadas
Visitas-oficina
Orientação: Equipa de Serviço
Educativo do Museu e Biblioteca
Cine-Teatro S. João, Palmela
Duração: até 02h00
Público-alvo: Ensino Básico
e Secundário
Público em geral
Calendário: mediante marcação
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BALMALLA HISN AL-RÁBITA
PALMELA, UM CASTELO NA ARRÁBIDA

Exposição Temporária dedicada ao Castelo de Palmela, uma
fortificação de origem Omíada (séc. VIII) e lugar de vivências
muçulmanas e cristãs.
Orientação: Equipa de Serviço Educativo do Museu e Biblioteca | Espaço Cidadão
em Palmela | Duração: 45 min. | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3.0 ciclo)
e Secundário | Público em geral | Calendário: 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 | Pinhal Novo | Duração:
até 02h00 | Público-alvo: Ensino Básico e Secundário
Público em geral | Calendário: mediante marcação

ENIGMAS EM VIAGEM
(PINHAL NOVO)

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,
convidam a olhar o património da vila.
Orientação: Equipa de Serviço Educativo do Museu e Biblioteca | Jardim José Maria
dos Santos | Duração: 02h00 | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3.0 ano)
Calendário: de 3.a a 6.a feira, mediante marcação

VISITA ENCENADA AO CASTELO DE PALMELA
Visita animada por personagens representativas
da história do Castelo.

Orientação: Equipa de Serviço Educativo do Museu e Biblioteca
Duração: até 02h00 | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 4.0 ano)
e Secundário Público em geral | Calendário: de 3.a a 6.a feira, mediante marcação

ERA UMA VEZ... UM CASTELO

O imaginário infantil apela a viagens por lugares encantadores.
Através das palavras, dos sons e das sombras, propomos uma
viagem ao universo da fantasia.
Era uma vez um castelo... em sombras chinesas!
Orientação: Equipa de Serviço Educativo do Museu e Biblioteca | Castelo de Palmela
Duração: até 01h00 | Público-alvo: Educação Pré–Escolar
Calendário: de 3.a a 6.a feira ( janeiro a março), mediante marcação

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
Castelo de Palmela, Castelo de Sesimbra, Castelo de Alcácer do Sal
Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 4.0 ano); Ensino Secundário
Calendário: de 3.a a 6.a feira (abril a junho) mediante marcação
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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 de Serviço Educativo
do Museu e Biblioteca | Do Castelo até
ao Largo de S. João | Duração: até 02h00
Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 3.0 ano)
Calendário: de 3.a a 6.a 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 Serviço Educativo do Museu e Biblioteca | Serra do Louro
Duração: até 03h30 | Público-alvo: Ensino Básico (a partir do 5.0 ano) e Secundário
Público em geral | Calendário: mediante marcação

MUSEU
MUNICIPAL
DE PALMELA
QUINTA
PEDAGÓGICA
DE S. PAULO

Parceiros
Museológicos

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: 2.a a 6.a feira às 10h00, entre
setembro e dezembro | Ensino Básico (1.0, 2.0 e 3.0 ciclo)
Calendário: 2.a a 6.a feira, às 10h00 ou 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 | Quinta Casa Caramela
(Palhota) | Público-alvo: Educação Pré-Escolar, Ensino Básico (1.0 ciclo)
Calendário: 2.a a 6.a feira, às 10h00 ou às 14h00, mediante marcação
www.fundacao-coi.pt
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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
queijo*.
Orientação: Equipa do Museu | Arcolsa, S. Gonçalo. Cabanas | Duração: 02h30
Público-alvo: Educação Pré-escolar, Ensino Básico (1.0, 2.0 e 3.0 ciclo), Ensino
Secundário | Calendário: setembro a março de 2.a a 6.a feira, às 10h00 | abril a junho
de 3.a a 6.a feira, mediante marcação
www.arcolsa.pt
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.

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 (1.0, 2.0 e 3.0 ciclo), 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

Neste espaço, através
de uma visita
de sensibilização
e valorização dos
saberes-fazer associados
à região, encontramo-nos
com a tradição do barro
e do azulejo.
Orientação: Equipa de Serviço
Educativo do Museu e Biblioteca
Espaço Fortuna | Duração: 01h30
Público-alvo: Educação
Pré-escolar, Ensino Básico
(1.0, 2.0 e 3.0 ciclo) e Secundário,
do município de Palmela
Calendário: 3.a a 5.a feira,
às 10h00 (fevereiro a abril)
http://www.espacofortuna.com/
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MUSEU
MUNICIPAL
DE PALMELA
Oficinas
DE PALMELA AO
POCEIRÃO. UMA VIAGEM
ARQUEOLÓGICA NO
TEMPO DOS ROMANOS.
Oficina que explora como viviam
os romanos através da atividade
«Ser ou não ser Romano (eis a
escavação)?». Vamos recuar no
tempo e descobrir o passado
romano de Palmela e do antigo
município de Lisboa. Numa
abordagem pelo território de
Palmela, que integrava o antigo
município romano de Lisboa,
ficamos a saber mais sobre este
período no Ager de Felictas Iulia
Olisipo (Lisboa).
Orientação: Equipa de Serviço Educativo
do Museu e Biblioteca | Museu ou Escola
Duração: 01h00 | Público-alvo: Ensino
Secundário | Calendário: março a maio,
mediante marcação
O Projeto Lisboa Romana | Felicitas Iulia Olisipo,
iniciado em 2017, tem divulgado ao público o vasto
conhecimento cientifico sobre o antigo município
de Lisboa, reunindo informação sobre mais de 400
sítios e vestígios arqueológicos de Lisboa e dos 18
municípios, nomeadamente Palmela, que integra
a Rede Metropolitana. É um projeto que valoriza
o património arqueológico e a herança cultural
romana, indo ao encontro do público e promovendo
a sensibilização e a educação patrimonial e o
turismo cultural na região.

De Palmela
ma
ao Poceirão U

viag em
a rq u eo lógic a

tinerante
E x p o s i ç ã o I PINHAL NOVO

ARATECA |
PALMELA | M
ANJO
QUINTA DO
POCEIRÂO |

ILUMINURAS
– O PAPEL E A TINTA

Oficina que 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 de Serviço Educativo do
Museu e Biblioteca | Local: Museu ou escola
Duração: 01h00 | Público-alvo: Ensino Básico
(a partir do 3.0 ano) | Calendário:
de 3.a a 6.a 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
do Pinhal Novo.
Orientação: Equipa de Serviço
Educativo do Museu e Biblioteca
Local: Museu ou escola
Duração: 01h00 | Público-alvo:
Ensino Básico (a partir do 3.0 ano)
Calendário: de 3.a a 6.a 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 pelas/os Professoras/es e Educadoras/es.
Orientação: Equipa de Serviço Educativo do Museu e Biblioteca | Escolas
Duração: 01h00 | Público-alvo: Ensino Básico e Ensino Secundário
Calendário: outubro e novembro, mediante marcação
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MUSEU
MUNICIPAL
DE PALMELA
Recursos Pedagógicos

MALETAS
PEDAGÓGICAS
HERMENEGILDO
CAPELO
(NOVO RECURSO)

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/mr2as2zp

A maleta, premiada com uma menção honrosa nos prémios da Associação Portuguesa
de Museus (APOM), em 2022, é composta por diferentes elementos de apoio lúdicopedagógico para docentes e alunas/os em formato digital e físico. Incluí, entre
outras coisas, uma biografia do explorador e testemunhos de explorações científicas
contemporâneas, 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-PlayingGame), 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.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/muphsw6z

EXPLORADOR XXI

Caderno pedagógico sobre Hermenegildo Capelo, para alunas/os.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/5n99mwy4

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/2s476e93

JOGO DIGITAL – CAPELO E IVENS

Uma aventura educativa! Entre na pele de Hermenegildo Capelo,
explorador que ajudou a elaborar o famoso mapa cor-de-rosa, e
ajude-o a mapear e a descobrir as espécies exóticas de animais,
plantas e minerais existentes no continente africano.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/mt6jwxu9
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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.
Caderno pedagógico 1: https://tinyurl.com/y2fr5kwu
Caderno pedagógico 2: https://tinyurl.com/2p8s96km

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 producão cultural no concelho.
Livro – Gigantes, Cabeçudos
e outras coisas do arco-da-velha:
https://tinyurl.com/yuwwxk4p
Espécie de álbum para colecionar coisas: https://tinyurl.com/yckax3a6
Caderno de atividades: https://tinyurl.com/feu7zkr6

ARTE2 - O PATRIMÓNIO
AZULEJAR DO CONCELHO
DE PALMELA

(Recebeu uma menção honrosa
dos prémios SOS Azulejos em 2015).
Esta maleta ajuda a compreender a
importância e utilização do AL Zulej
no território de Palmela.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/7mstn3w6

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.
Aceda aqui:
https://tinyurl.com/yck47p45 | https://tinyurl.com/33ramdy8

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.
Inclui o jogo de cartas «Palmela», que nos dá a conhecer algumas das
personalidades que viveram em Palmela ou no seu castelo, ao longo
dos tempos.
Conheça um dos seus conteúdos (filme) aqui: https://tinyurl.com/2p8a6enp

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.
Caderno pedagógico: https://tinyurl.com/2p8w4zva
Propostas de trabalho: https://tinyurl.com/4h92589x

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.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/cnyhfc8x
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JOGOS DE TABULEIRO
GIGANTES
À DESCOBERTA DO
CONCELHO DE PALMELA

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

À DESCOBERTA
DO 25 DE ABRIL

Um jogo de tabuleiro gigante (6x4
metros), que permite descobrir o
que significou o Estado Novo e a
ditadura, bem como a
importância do 25 de Abril.
Pode ser jogado em equipas ou
de forma individual, entre 2 a 4
jogadores.

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 ao conteúdo da exposição:
https://tinyurl.com/mr43f5sd
Aceda aqui ao vídeo da exposição:
https://tinyurl.com/2ad8c4fh

CASTELO DE PALMELA
Conheça o “Guia do viajante”
e visite o castelo de forma
autónoma e divertida.
Aceda aqui:
https://tinyurl.com/4kn54asd

PÉ ANTE PÉ... DESCOBRE
O QUE A VILA É!
Um guia para descobrir o Centro
Histórico da vila de Palmela.
Aceda aqui:
https://tinyurl.com/yc46k38p

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.
Aceda aqui aos conteúdos:
https://tinyurl.com/yknj339t
Propostas de trabalho:
https://tinyurl.com/4whyw5sm

a
Maletgica
Pedagó

Eu Sou História
e Património
Município de Palmela
Divisão de Património Cultural
/ Museu Municipal – Serviço

Educativo

EXPOSIÇÕES
ITINERANTES

CENTRO HISTÓRICO DE
PALMELA: PATRIMÓNIOS Exposições disponíveis para
Numa viagem pelo Centro
Histórico da vila de Palmela
ficaremos a conhecer parte
da sua História.
Aceda aqui:
https://tinyurl.com/5n8kybnr

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.

Aceda aqui:
https://tinyurl.com/yr96mn5n

cedência, a título de empréstimo,
por determinado período.

DE PALMELA A
POCEIRÃO. UMA VIAGEM
ARQUEOLÓGICA
Exposição itinerante que
dá a conhecer o património
arqueológico do concelho de
Palmela, e a ocupação humana
ao longo da sua história.
Contempla formato digital, um
vídeo e possibilidade de atividade
com exploração de artefactos
arqueológicos, acessível a todos
os públicos.
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FORAIS DE PALMELA

Integra os forais atribuídos à população de
Palmela: 1170 (Foral do Mouros Forros), 1185
(Foral de Palmela) e 1512
(Foral Manuelino de Palmela)

RESTAURAÇÃO
DO CONCELHO

Aborda a restauração do concelho
de Palmela no ano de 1926.
Ano em que é criado o Distrito de Setúbal,
como recompensa ao concelho de Setúbal
por ter perdido a sua maior freguesia –
Palmela.

1926
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PRODUTOS LOCAIS E O SEU CICLO PRODUTIVO

Dá a conhecer produtos característicos do concelho que, para além
da sua história e tradição, são Património Cultural.
Conteúdos disponíveis, também, em formato digital.
Aceda aqui: https://tinyurl.com/ypmv4bb8

25 DE ABRIL NA IMPRENSA

Apresenta os principais jornais portugueses que mostraram o fim
de um regime e abriram caminho à instauração da Democracia em
Portugal.

MÚSICA (SOCIEDADES FILARMÓNICAS)

Sobre as Sociedades Filarmónicas do concelho de Palmela.
Palmela - Sociedade Filarmónica Humanitária
Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”
Pinhal Novo - Sociedade Filarmónica União Agrícola
Quinta do Anjo - Sociedade de Instrução Musical

MEDIAÇÃO
E ANIMAÇÃO
DO LIVRO
E DA LEITURA

REDE MUNICIPAL
DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DO
CONCELHO DE
PALMELA

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 1.0 ano
do Ensino Básico:
A Escavadora e a Flor, de Joseph Kuefler
Editor: Bizâncio.
Sinopse: As máquinas, que constroem estradas
e casas, vão também destruindo tudo por onde
passam na sua empreitada. Numa pausa do
trabalho, a escavadora repara numa pequena
e bela flor azul e resolve cuidar dela.
2.0, 3.0 e 4.0 ano do Ensino Básico:
As Preocupações do Billy, de Anthony Browne
Editor: Kalandraka
Sinopse: Todos nós temos preocupações, mas
o Billy tinha demasiadas, tudo o preocupava...
O Billy preocupava-se com chapéus e sapatos.
Ele preocupava-se com nuvens e chuva e
pássaros gigantes. Também a sua avó, quando
era pequena, se preocupava com tudo. E foi
exatamente a avó que o ajudou com as suas
preocupações...
Orientação: Equipa de Serviço Educativo do Museu e Biblioteca
Escolas, Biblioteca Municipal de Pinhal Novo e/ou Palmela, ou Museu
Duração: 01h00
Público-alvo: Educação Pré-Escolar e Ensino Básico (1.0 ciclo)
Calendário: janeiro a junho, mediante marcação
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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 de Serviço Educativo do Museu e Biblioteca | Biblioteca Municipal
de Pinhal Novo e/ou Palmela, ou Escolas | Duração: 01h00 | Público-alvo: Ensino
Básico (3.0 ciclo) e Ensino Secundário| Calendário: ano letivo, mediante marcação

ANIMAÇÃO DE NATAL

Peça de teatro musical.
Este ano, o Natal será uma festa entre bigodes. Os gatos de rua
e os gatos de sofá colocam as diferenças de lado e vão festejar
em conjunto.
Orientação: Equipa de Serviço Educativo do Museu e Biblioteca | Pinhal Novo
Palmela | Poceirão | Duração: até 01h00 | Público-alvo: Educação Pré-Escolar
e 1.0 ciclo 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 de Serviço Educativo do Museu e Biblioteca | Biblioteca Municipal
de Pinhal Novo | Duração: 01h00 | Público-alvo: Educação Pré-Escolar e 1.0 ciclo do
Ensino Básico | Calendário: ano letivo, mediante marcação

VISITAR A BIBLIOTECA
Visita orientada à biblioteca.

Orientação: Equipa de Serviço Educativo do Museu e Biblioteca | Biblioteca Municipal
Pinhal Novo e/ou Palmela | Público-alvo: Ensino Básico e secundário
Público em geral | Calendário: ano letivo, mediante marcação

FEIRA DO LIVRO

Exposições, apresentações
e dinamizações de livros, oficinas e jogos.
Orientação: Equipa de Serviço Educativo do Museu
e Biblioteca | Biblioteca Municipal de Palmela e/ou
Pinhal Novo | Público-alvo: Ensino Básico
e secundário | Público em geral
Calendário: junho, mediante marcação

FAMÍLIAS
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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.

VISITAS ENCENADAS
AO CASTELO

Visitas acompanhadas por
personagens de época, que
nos orientam o olhar para
a história e pormenores do
castelo de Palmela, à medida
que o sol se põe no horizonte.
Orientação: Equipa de Serviço
Educativo do Museu e Biblioteca
Público-alvo: Famílias
Calendário: junho a setembro,
uma vez por mês

HORA DO CONTO
FAMÍLIAS

“Hora do Conto Famílias” – com
participação gratuita e diferentes abordagens lúdicas
e pedagógicas.
“Queres que te conte?” - leitura em voz alta a partir de álbuns ilustrados.
“Sons de almofadas” - uma história ou lengalenga que ajudará a aprofundar
a relação com os bebés e a estimular a leitura desde o ventre materno.
Orientação: Equipa Serviço Educativo do Museu e Biblioteca | Público-alvo: Famílias
Calendário: outubro a julho | uma vez por mês, aos sábados | Biblioteca Municipal
de Palmela e Pinhal Novo

SAQUINHOS DOS CONTOS

Os “Saquinhos dos Contos” são conjuntos de recursos lúdico
didáticos para explorar, de forma criativa, as rotinas das crianças
e estão disponíveis para empréstimo.

PÚBLICO
EM GERAL
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MUSEU - A ESTAÇÃO

O Museu - A Estação, localizado na
antiga estação ferroviária de Pinhal
Novo, proporciona 2 visitas gratuitas,
aos sábados, todos os meses: as visitas
guiadas, no 1.0 sábado, às 15h00, e as
visitas orientadas por ferroviários,
“No meu tempo...”,
no 4.0 sábado, às 10h00.
Em datas a divulgar haverá visitas
com interpretação em Língua
Gestual Portuguesa.

VISITAS GUIADAS 2022
VISITAS GUIADAS - 1.º SÁBA
DO

DE CADA MÊS | 15H00

5 março | 2 abril | 7 maio | 4
junho | 2 julho | 6 agosto
3 setembro* | 1 outubro | 5
novembro*

«NO MEU TEMPO…» - VISIT
AS ORIENTADAS POR FERR
OVIÁRIOS
4.º SÁBADO DE CADA MÊS
| 10H00

26 março | 23 abril | 28 maio
| 25 junho | 23 julho* | 27 agost
o
24 setembro | 22 outubro |
26 novembro
*Interpretação em Língua Gestua
l

Portuguesa, mediante inscriçã

o prévia.

Mais informações através dos contactos:
212 384 171 e 212 336 640
INFORMAÇÕES/INSCRIÇÕ

ES:

365 DIAS DE ROMANCE - CONVERSAS LITERÁRIAS
EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

As inscrições devem ser enviada
s para
patrimonio.cultural@cm-palmel
a.pt
até às 12h00 da quinta-feira
anterior a cada

visita.

Conversas literárias com escritoras/es que tenham lançado livros num
período temporal recente.
Orientação: Equipa de Serviço Educativo do Museu e Biblioteca | Público-alvo:
Público em geral | Calendário: janeiro a dezembro, uma vez por mês

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.

O Grupo das Plantas, integrado na Formação para a Comunidade,
não certificada, continua a estar disponível para realização de ações
de identificação de plantas, as suas origens e benefícios para o bemestar. Estas ações poderão incluir passeios. Atividade com duração
aproximada de 1h30, dirigida a associações e escolas.

DIAS
COMEMORATIVOS

21
MARÇO
Dia Mundial da Poesia

18
MAIO
Dia Internacional dos Museus

28
MARÇO
Dia Nacional dos Centros
Históricos

(DATA MÓVEL)
Noite dos Museus

2
ABRIL
Dia do Livro Infantil
18
ABRIL
Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios
23
ABRIL
Dia Mundial do Livro

JUNHO
(DATA MÓVEL)
Jornadas Europeias de
Arqueologia
SETEMBRO
Jornadas Europeias do Património
(último fim de semana de
setembro)
7
OUTUBRO
Dia Nacional dos Castelos

6
MAIO
Dia Nacional do Azulejo
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Projeto
Educativo Local

Palmela

DIVISÃO
DE BIBLIOTECAS
E PATRIMÓNIO CULTURAL
Museu Municipal de Palmela
tel.: 212 336 640
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt
Biblioteca Municipal de Palmela
tel.: 212 336 632 | 212 336 633
bibliotecas@cm-palmela.pt

