
BOLETIM’17 

Serviços de Cultura e Museologia



ATIVIDADES 2017
Serviço Educativo dos Serviços de Cultura e Museologia

Câmara Municipal de Espinho

ATIVIDADES REGULARES

» LATA A LATA OU CONTOS NO MUSEU
 Museu Municipal - FACE
 Segundas-feiras | Semanal | Manhã e Tarde

» NO LABORATÓRIO DO ABECEDÁRIO
 Biblioteca Municipal
 Terças-feiras | Semanal | Manhã

» GRÃOS DE AREIA
 Museu Municipal - FACE
 Quartas-feiras | Semanal | Manhã

» AS VOGAIS SÃO DEMAIS!
 Biblioteca Municipal
 Quintas-feiras | Semanal  | Manhã

» A HORAS DOS MAIORES 
 Museu Municipal - FACE | Biblioteca Municipal
 Quintas-feiras | Mensal |Tarde

» VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Biblioteca Municipal
 Sextas-feiras | Semanal  | Manhã e Tarde

» LETRAS E CHUPETAS
 Biblioteca Municipal
 Sábados | Mensal | Manhã

» À RODA DAS HISTÓRIAS
 Biblioteca Municipal
 Sábados | Mensal | Tarde

INSCRIÇÃO PRÉVIA 
http://goo.gl/VUFAyu
servicoeducativo.cultura@gmail.com



LETRAS E CHUPETAS
Biblioteca Municipal

21 jan | 11 fev | 20 abril | 27 maio | 29 de jul | 19 ago | 30 de Set | 28 out | 25 nov

11h00 » 11h40

Público-alvo | Bebés (0»36 meses) e 2 acompanhantes

Bilhete | 2.50€ _ bebé (lotação _10 bebés)

» Projeto de promoção do livro e da leitura na primeira infância. Em 
conjunto com os pais ou familiares, os bebés iniciam na biblioteca 
uma caminhada para a leitura, participando em sessões temáticas 
repletas de histórias, canções e surpresas que desa�am os cinco 
sentidos.

INSCRIÇÃO PRÉVIA
http://goo.gl/VUFAyu



AS VOGAIS SÃO DEMAIS!
Biblioteca Municipal 

Quintas-feiras (exceto interrupções letivas) | 10h00 »11h00

Público-alvo | pré-escolar (1 grupo) 

» O�cina de promoção do livro e da leitura dirigida ao público do 
pré-escolar que envolve narração oral, dramatização e expressão 
musical.

INSCRIÇÃO PRÉVIA

http://goo.gl/VUFAyu



NO LABORATÓRIO DO ABECEDÁRIO
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva 

Terças-feiras (exceto interrupções letivas) | 10h00 » 12h00
Público-alvo | 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico (1 turma) 

» O�cina de escrita criativa dinamizada pelos divertidos funcionários 
da Fábrica de Palavras, que envolve narração oral, dramatização e 
atividade prática.

INSCRIÇÃO PRÉVIA
http://goo.gl/VUFAyu



À RODA DAS HISTÓRIAS
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva 

21 jan | 11 fev | 20 abr | 27 maio | 29 jul | 19 ago | 30 Set | 28  out |  25 nov | 15h30 »16h30

Público-alvo | crianças dos 3 aos 10 anos e famílias

» Projeto de promoção do livro e da leitura para crianças entre os 3 e 
os 10 anos. Os participantes vão escolher as histórias que vão ouvir, 
ligando o motor das mais divertidas “máquinas de fazer histórias”. 
À narração oral segue-se um momento de criatividade com as palavras. 
Zás, Trás, Pás, uma história assim se faz!

ENTRADA LIVRE



VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ MARMELO E SILVA
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

Público-alvo | todos os ciclos de ensino (1 turma) e público em geral (máx. 26 pessoas)

Perceção do circuito documental, da organização da biblioteca e dos vários 
espaços e serviços disponibilizados. Curiosidades acerca do patrono 
José Marmelo e Silva.

INSCRIÇÃO PRÉVIA

http://goo.gl/VUFAyu
servicoeducativo.cultura@gmail.com



VISITAS GUIADAS ÀS EXPOSIÇÕES PERMANENTES DO MUSEU MUNICIPAL
Museu Municipal de Espinho

Público-alvo | todos os ciclos de ensino (número de alunos por visita a de�nir previa-
mente) público em geral (mínimo 10 pessoas)

Bilhete | 1.80€ por pessoa

Visita e acompanhamento às exposições permanentes “A Fábrica Brandão, 
Gomes & Cia” e “Arte Xávega/ Bairro Piscatório”.

INSCRIÇÃO PRÉVIA

http://goo.gl/VUFAyu
museumunicipalespinho@hotmail.com
Tlf: 227 326 258



VISITAS GUIADAS E INTERATIVAS ÀS EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO FACE
Fórum de Arte e Cultura - FACE

Todo o período letivo 
Público-alvo | todos os ciclos de ensino (1 turma)

Visita e acompanhamento das exibições artísticas, com ou sem atividade.

INSCRIÇÃO PRÉVIA

http://goo.gl/VUFAyu
museumunicipalespinho@hotmail.com
Tlf: 227 326 258



ExpressAR-TE!
Fórum De Arte e Cultura - FACE | Outros Espaços Culturais do Município

Todo o período letivo | 10h00 ou 14h00 (a agendar previamente)
Público-alvo | Comunidade escolar e outros grupos

Existem diferentes modos de se visitar e vivenciar uma exposição.
Cada experiência é única e individual. 
Os diálogos que se podem estabelecer entre as obras artísticas e o 
observador/ fruidor também são múltiplos. Pode chegar a não existir 
diálogo. 
Através de diferentes modos de expressão pretende-se mediar possi-
bilidades de comunicação em 59 minutos.

INSCRIÇÃO PRÉVIA:

servicoeducativo.cultura@gmail.com



“LATA A LATA” E “CONTOS NO MUSEU” 
Museu Municipal de Espinho - Sala do Serviço Educativo

Segundas-feiras (exceto interrupções letivas) 
Duração | 45 minutos de visita guiada»pausa»90 minutos de atividade
Público-alvo | 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico (1 turma)

Bilhete | 2.50€ 

Atividades de expressão plástica e narração oral, enquadradas no panorama 
da história local, precedidas de uma visita guiada às exposições permanentes 
do Museu Municipal.
LATA A LATA (o�cina de expressão plástica)
A beleza das latas de conserva Brandão Gomes salta à vista de tão 
especiais que são. Vamos decorar uma lata com a tua marca pessoal.
Reutilizar é essencial, mas a tua imaginação é crucial.
CONTOS NO MUSEU (narração oral)
Todos os Museus contam histórias. O Museu Municipal de Espinho irá 
contar-te a história das gentes que trabalham e vivem do mar.

INSCRIÇÃO PRÉVIA:

http://goo.gl/VUFAyu
servicoeducativo.cultura@gmail.com



GRÃOS DE AREIA
Fórum de Arte e Cultura - FACE

Quartas-feiras (exceto interrupções letivas) 
Público-alvo |1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário (1 turma)

Conceção e execução: Teatro e Marionetas de Mandrágora

Manipulação: Promoção Cultural | Serviço Educativo

História de Espinho em Teatrinho de Sombras, precedida de uma 
visita guiada às exposições permanentes do Museu Municipal.
"É na praia que tudo começa, e cada grão de areia conta uma 
história... a história de Espinho, a história das gentes que trazem o 
mar nas mãos fortes e salgadas, nos olhos líquidos e profundos, no 
sangue azul."

INSCRIÇÃO PRÉVIA: 
http://goo.gl/VUFAyu
servicoeducativo.cultura@gmail.com



A HISTÓRIA LOCAL VAI ÀS ESCOLAS 
Escolas do Concelho de Espinho

Todo o período letivo 
Público-alvo | Todos os ciclos de ensino (máx. 2 turmas)

Sessões pedagógicas que pretendem estimular crianças e jovens a 
descobrir e explorar a história local

INSCRIÇÃO PRÉVIA: 
http://goo.gl/VUFAyu
museumunicipalespinho@hotmail.com
Telef.: 227 326 258



UM DIA NUM MUSEU PERTO DO MAR
Museu Municipal - FACE

Abril | maio | junho
Público-alvo | Alunos do 1.º, 2.º, 3.º ciclo do Ensino Básico e grupos

O Serviço Educativo desenvolverá um vasto leque de iniciativas todas 
intimamente ligadas à história de Espinho, ao espólio do Museu, à praia e ao mar. 
Quer-se assim que as atividades a propor às escolas e ao público em geral sejam 
originais, diversi�cados e únicas no contexto das atuais ofertas dos museus, de 
modo a que possam ser aliciantes para escolas de toda a região Norte e Centro.
As atividades, sempre de caráter lúdico e educativo, serão organizadas de modo 
a que os públicos as possam fruir segundo as opções que se seguem, para um 
dia bem passado no Museu:

PACOTE  A_ 3.20€ (grupos com um mínimo de 40 crianças)
10h00 Visita guiada às exposições permanentes do Museu Municipal
11h00 Teatro de sombras "Grãos de Areia" ou atividade opcional
Pausa 
13h30 Espetáculo “Mãos de Sal”

PACOTE B_2.40€
10h00 Visita guiada às exposições permanentes do Museu Municipal
11h00 - Atividade opcional
Pausa 
13h30 Teatro de sombras “Grãos de Areia" e atividade opcional

INSCRIÇÃO PRÉVIA: 
servicoeducativo.cultura@gmail.com



A HORA DOS MAIORES 
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva | Museu Municipal de Espinho

Primeira quinta-feira de cada mês | 15h00»16h30
Público-alvo | Seniores 

Dirigida à população sénior do concelho, esta é uma atividade de 
convívio e partilha de leituras e saberes. O objetivo é proporcionar 
uma tarde diferente, acompanhada de boas histórias, conversas, 
jogos, música, cinema, promovendo a aproximação dos seniores à 
Biblioteca e ao Museu Municipal. 

INSCRIÇÃO PRÉVIA: 
http://goo.gl/VUFAyu
servicoeducativo.cultura@gmail.com



PROJETOS/ATIVIDADES 
Serviço Educativo dos Serviços de Cultura e Museologia

Câmara Municipal de Espinho

FÉRIAS COM A CULTURA

Terças e quintas-feiras de julho | Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

Público-alvo | Crianças dos 5 aos 10 anos

Terças e quintas-feiras de agosto | 14h30»16h30 | Fórum de Arte e Cultura - FACE

Atividades lúdicas diversi�cadas para crianças, durante as férias 
escolares.

INSCRIÇÃO PRÉVIA
Site: http://goo.gl/VUFAyu
servicoeducativo.cultura@gmail.com

CriArte ESPINHO
Museu Municipal Fórum de Arte e Cultura - FACE

6»31 de maio
Público-alvo | Alunos e público em geral

Exposição de trabalhos dos alunos de Artes das Escolas Secundárias de Espinho. 
Palestras e Workshops com a presença de artistas plásticos de renome.

JARDIM ENCANTADO
Parque João de Deus

Dezembro
Público-alvo | Alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º ciclo do Ensino Básico; público em geral

Este projeto surge no âmbito do programa “Espinho, Cidade Encantada”. 
Crianças e famílias são convidadas a explorar os recantos gelados do 
jardim, descobrir os segredos da vida dos duendes, bem como divertir-se 
com as inúmeras atividades.

INSCRIÇÃO PRÉVIA

espinho.cidade.encantada@gmail.com



PROJETOS EM PARCERIA
No Âmbito Do Projeto “Conservas Ao Quadrado”

TEATRO DE SOMBRAS “GRÃOS DE AREIA”
Museu Municipal de Espinho - Forúm de Arte e Cultura - FACE

18 de maio | Marcação prévia
Público-alvo | Alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º ciclo do Ensino Básico; público em geral

No dia Internacional dos Museus, o Museu Municipal de Espinho irá desenvolver 
várias atividades ligadas aos temas centrais das exposições permanentes 
A FÁBRICA BRANDÃO, GOMES & CIA e a ARTE XÁVEGA/BAIRRO 
PISCATÓRIO. Entre elas, um showcooking para adultos, um jantar 
composto por pratos típicos de espinho, entre outras surpresas.

INSCRIÇÃO PRÉVIA
servicoeducativo.cultura@gmail.com



FEST- FESTIVAL NOVOS REALIZADORES / NOVO CINEMA 
Autocarro do Festival

19 a 23 de junho
Público-alvo | Alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclo do Ensino Básico e Ensino 

Secundário

O serviço educativo irá colaborar, mais uma vez, com o FEST, na conceção 
e dinamização de atividades educativas para captação das camadas mais 
jovens e outros públicos ao cinema.

INSCRIÇÃO PRÉVIA
servicoeducativo.cultura@gmail.com

BANDEIRA AZUL
Praias do Concelho

Julho e agosto
Público-alvo | geral 

No âmbito do programa Bandeira Azul e em colaboração com a Divisão de 
Serviços Básicos e Ambiente, o Serviço Educativo propõe algumas 
dinâmicas que sensibilizem à mudança para comportamentos mais 
conscientes e amigos do ambiente.
Para cada tema lançado anualmente, pretende-se envolver as crianças de 
uma forma divertida mas também educativa e consciente.

INSCRIÇÃO PRÉVIA
servicoeducativo.cultura@gmail.com



INFORMAÇÕES | CONTACTOS

Serviço educativo
 Serviço Educativo / Serviços de Cultura e Museologia da C.M. Espinho
 servicoeducativo.cultura@gmail.com

Biblioteca municipal
 Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
 bibliotecamunicipalespinho.blogspot.pt/
 Tlf. |  227335869

Museu municipal
 Museu Municipal de Espinho / FACE
 museumunicipalespinho@hotmail.com
 Tlf. | 227 326 258

Promoção cultural
 dac.cultura@cm-espinho.pt
 Tlm. | 927960248

A Equipa
Promoção cultural e arte pública – Vanessa Rendeiro
Promoção da leitura e o�cinas – Rita Ferreira e Sandra Vieira
História local  e Arqueologia – Abel Casal Ribeiro

NOTA
O serviço educativo irá ainda dar apoio ao projeto “Alar o Parque”, da Companhia de 
Teatro e Marionetas de Mandrágora: março e abril - Construção de peças artísticas com 
as escolas e outros grupos.

2 e 3 de maio - Apoio na montagem do espaço, com os grupos que participaram na 
construção dos objetos.




