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EDUCA





Mensagem da Presidente

A Marinha Educa
A Educação sempre foi uma aposta da Câmara Municipal da Marinha 
Grande, por esta razão ao longo dos anos se têm realizado projectos 
educativos inovadores. 
 
Se a autarquia investe fortemente nesta área, é com todos os parceiros 
(alunos, professores, pessoal não docente e encarregados de educa-
ção) dos Agrupamentos de Escolas, que desenvolvem os projetos edu-
cativos de excelência que temos no nosso concelho. 

Este  Plano de Atividades não reflete toda a dinâmica Educativa do 
nosso Concelho. É antes uma pequena mostra do que são as atividades 
que continuamos a perpetuar no tempo, afirmando-nos com uma iden-
tidade própria. 

Os projetos educativos inovadores que se realizam com o apoio de 
todos, são fundamentais para o sucesso do nosso ensino, para uma 
aprendizagem assente na formação e qualificação diferenciadora, do-
tando os nossos alunos de competências para um futuro promissor.

 A Autarquia orgulha-se deste trabalho conjunto, onde todos nos en-
contramos imbuídos do mesmo espírito, e onde juntos trabalhamos em 
verdadeira harmonia, contribuindo para o mesmo fim, um futuro melhor 
para os nossos jovens.  

Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande
Cidália Ferreira



Objetivos

APOIAR a comunidade  
educativa na formação 
dos nossos jovens;   

FORMAR melhores  
profissionais e alunos;  

CONTRIBUIR para a  
qualidade da educação.  

Visão

GARANTIR um futuro 
melhor para os nossos 
jovens através da promo-
ção do sucesso escolar.  

Missão

CRIAR uma rede entre 
todos os parceiros na 
comunidade educativa;  



ATIVIDADES
EDUCATIVAS

Marinha Educa



PLANO INOVADOR DE COMBATE AO
INSUCESSO ESCOLAR | PICIE
Descrição
Trata-se de uma estratégia intermunicipal que tem como objetivo contribuir para potenciar o sucesso escolar dos alunos 
com intervenção no ensino pré-escolar e 1.º Ciclo, através da capacitação de competências cognitivas e não-cognitivas, 
de forma a prevenir comportamentos de risco e abandono escolar. Constituição de uma Equipa multidisciplinar formada 
por 4 técnicos de áreas diferenciadas (Psicologia/Nutrição/Mediação Intercultural e Terapia da Fala), com vista ao desen-
volvimento de um conjunto diversi�cado de atividades que visam contribuir para o desenvolvimento integral do aluno, 
intervindo a nível da prevenção, avaliação, diagnóstico, tratamento e estudo cientí�co de processos e perturbações asso-
ciadas ao desenvolvimento psicológico, intervenção comunitária, alimentação saudável e comunicação. 
PSICOLOGIA: avaliação e intervenção em di�culdades de aprendizagem, indisciplina e relacionamento interpessoal, com-
petências de estudo e problemas emocionais. NUTRIÇÃO: Promoção de hábitos alimentares saudáveis, de lanches saudá-
veis, monitorização de ementas e cantinas escolares e realização de rastreios do estado nutricional; MEDIAÇÃO INTER-
CULTURAL: Promoção do diálogo família-escola, Intervenção individualizada ou em grupo, Realização de reuniões com 
os pais/encarregados de educação, encaminhamento para respostas sociais, apoio na diversidade cultural, mediação de 
gestão de con�itos. TERAPEUTA DA FALA. 

Público Alvo
Alunos do pré-escolar e 1.º CEB, educadores, professores, auxiliares de ação educativa, pais e encarregados de educação

Local
Jardins de Infância, Escolas do 1.º Ciclo e Agrupamentos de Escolas

Objetivos
Reduzir o insucesso escolar; Melhorar o aproveitamento escolar; Diminuir o absentismo e abandono escolar; Promover 
competências sócio-emocionais; Reforçar a relação com  comunidade; Promover o envolvimento parental; Promover o 
exercício da cidadania ativa; Promover a literacia das diversas áreas na comunidade educativa.

Calendarização
As atividades da Equipa Multidisciplinar decorrem durante todo o ano letivo.

ATIVIDADES
EDUCATIVAS

Marinha Educa



 JORNADAS APRENDER O VIDRO
Descrição
Realização de o�cinas pedagógicas no qual é proposto aos alunos a realização de um trabalho prático em vidro.

Público Alvo
Alunos do 1.º CEB do concelho

Local
Museu do Vidro ( Serviços Educativos, Palácio Stephensa) jardim Stephens e/ou NAC e Edifício da Resinagem

Objetivos
Divulgação do museu junto do público infanto-juvenil, enquanto local de aprendizagem, experimentação, diversão e 
diversi�cação de conhecimentos, realização de ateliers práticos, desenvolvimento das capacidades criativas, artísticas e 
motoras das crianças; 

Calendarização
A atividade realiza-se habitualmente em março ou abril, por um período médio de 2 semanas.
   

ATIVIDADES
EDUCATIVAS

Marinha Educa



 À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES
Descrição
Trata-se de uma iniciativa de intercâmbio interescolar realizada entre os 4 municípios geminados, nomeadamente 
Fundão, Montemor-o-Novo, Vila Real de Santo António e Marinha Grande. O referido projeto tem vindo ao longo dos 
anos a contemplar ciclos de estudos sendo que, no triénio 2017-2020, está a ser desenvolvida uma ação educativa parti-
lhada intitulada “Às Voltas com a Àgua”, na qual se pretende dar a conhecer a diversidade/especi�cidade dos patrimónios 
da água das 4 cidades e sensibilizar as crianças e a população em geral para a importância da água e do saber-fazer e 
memórias associadas.

Público Alvo 
Alunos do 1.º CEB

Local
Fundão, Montemor-o-Novo, Vila Real de Santo António e Marinha Grande, efetuada anualmente e de forma rotativa.

Objetivos
- Criar sinergias no seio das escolas participantes, geradoras de práticas pedagógicas, diferenciadas e diferenciadoras
- Criar dinâmicas de aprendizagens diversi�cadas, centradas na pesquisa e no contributo plural a que a comunidade 
local é chamada a participar
- Criar pontes entre os professores/escolas/4 cidades, facilitadoras do intercâmbio de práticas e produtos desenvolvidos 
no âmbito deste projeto
- Criar laços de amizade e camaradagem entre os alunos e professores particiantes no projeto 
- Promover intercâmbios entre as turmas/escolas
- Contribuir para que as aprendizagens se façam de uma forma inclusiva, criatia e participativa, permitindo a igualdade 
de oportunidades a todos so alunos

Calendarização
As atividades decorrem ao longo do ano nos 4 municípios.

ATIVIDADES
EDUCATIVAS

Marinha Educa



EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Marinha Educa



EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Marinha Educa

PROGRAMA ECO-ESCOLAS
Descrição
Trata-se de uma iniciativa de âmbito internacional, direcionada para as escolas e comunidade escolar, 
sob responsabilidade da Fundação para a Educação Ambiental (FEE), da qual a Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE) faz parte.

Público-alvo
Alunos de todos os níveis de ensino, das escolas públicas ou privadas do concelho da Marinha Grande.

Local
Maioritariamente nos estabelecimentos de ensino, ou ao ar livre e em conjunto com outras eco-escolas. 

Objetivo
Visa encorajar, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pelas escolas na melhoria do seu desempe-
nho ambiental e na sensibilização para a necessidade de adoção de comportamentos mais sustentáveis.

Calendarização
As atividades realizam-se ao longo do ano letivo



EDUCACÃO
TECNOLÓGICA

Marinha Educa



EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA

Marinha Educa

EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS
Concurso de ideias

Descrição
O Concurso Municipal de Ideias é uma iniciativa promovida pela CIMRL, em parceria com os 10 municípios associados, 
entre os quais o Município da Marinha Grande. Esta iniciativa desenvolve-se em duas frentes: ensino secundário e pro�s-
sional por um lado e ensino pré-escolar e do 1.º Ciclo pelo outro. Os alunos são desa�ados a apresentar ideias e projetos 
que pressuponham algum impacto social e económico na Região.

Público-alvo
Alunos do ensino secundário e/ou pro�ssional e 3.º ciclo das escolas do território da Região de Leiria, em particular da 
Marinha Grande, organizados em equipas, acompanhados por um professor/formador responsável pelo projeto. 
Alunos do pré-escolar e 1.º Ciclo.

Local
Escolas da Marinha Grande e Auditório da Resinagem.

Objetivo
Sensibilizar e motivar os professores e os alunos para as práticas empreendedoras, promovendo o espírito de iniciativa, 
cooperação e criatividade, bem como partilha de experiências e ideias.

Calendarização
A atividade realiza-se ao longo do ano, culminando com uma apresentação no município.



EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA

Marinha Educa

NEWSLETTER MENSAL DA BIBLIOTECA
Descrição
Publicação eletrónica mensal de difusão dos nossos recursos e atividades, numa lógica de informação e aproximação aos 
leitores.

Público Alvo
Utilizadores da Biblioteca Municipal e público na Web

Local
Difusão da informação através dos blogues da Biblioteca Municipal

Objetivos
- Aproximar a Biblioteca Municipal dos seus utilizadores, com base nos recursos da Web;
- Complementar a informação disponibilizada pela Agenda do Município;
- Acompanhar as transformações operadas pelas tecnologias de informação; 
- Dar a conhecer os nossos recursos e atividades;
- Divulgar livros, autores e ilustradores;
- Destacar fatos, acontecimentos e datas marcantes;
- Incentivar a leitura e captar novos leitores;
- Contribuir para o reconhecimento da Biblioteca enquanto transmissor ativo de conhecimento;
- Transmitir a vertente pedagógica e informativa da Biblioteca;
- Incentivar o uso continuado das Bibliotecas;
- Alargar e diversi�car as escolhas bibliográ�cas dos utilizadores.

Calendarização
Ao longo do ano letivo



APOIO AOS
ALUNOS E

FAMÍLIA

Marinha Educa



AS FAMÍLIAS PRIMEIRO
Atividades de animação e de apoio à família - Pré-escolar

Descrição e público alvo
Desenvolvimento de atividades de animação e apoio às famílias, dirigidas aos alunos do ensino pré-escolar.

Local
Jardins de infância de Casal de Malta, Fonte Santa, Francisco Veríssimo, Moita, Comeira, John Beare, Pilado, Praia da Vieira, 
Vieira de Leiria, Pinhal do Rei e Trutas.

Objetivo
Prestação de serviços de apoio à família, acompanhamento e dinamização de atividades de animação socioeducativas e 
socio-culturais no ensino pré-escolar do concelho.

Custo de participação
Comparticipação pelas famílias de acordo com as suas condições sócio-económicas.

Calendarização
Ao longo do ano letivo (setembro a julho).

Atividades de animação e de apoio à família - 1.º CEB

Descrição
Atividades de animação e apoio às famílias dirigidas aos alunos do 1.º CEB, em pós componente letiva (prolongamento 
de horário)

Local
EB Francisco Veríssimo, John Beare e António Vitorino

Objetivo
Prestação de serviços de apoio, acompanhamento e dinamização de atividades de animação socioeducativas e socio-cul-
turais no 1.º CEB do concelho.

Custo de participação
Comparticipação pelas famílias de acordo com as suas condições sócio-económicas  

Calendarização
Ao longo do ano letivo (setembro a julho).

APOIO AOS
ALUNOS E
FAMÍLIA

Marinha Educa



APOIO AOS ALUNOS
E FAMÍLIA

Marinha Educa

PACK FAMÍLIA/PEGUE&LEVE
Descrição
Empréstimos à medida do per�l dos leitores, direcionados a todos os membros da família, constituído por livros e publi-
cações periódicas. 

Público Alvo
Todos os leitores inscritos

Local
Biblioteca Municipal

Objetivos
- Incentivar a criação de hábitos de leitura em casa e em família;
- Facilitar a escolha e seleção de livros de acordo com o per�l dos utilizadores destinatários;
- Divulgar livros, autores, ilustradores e publicações periódicas;
- Levar os utilizadores a reconhecerem a importância da leitura e da escrita;
- Transmitir a importância do livro como instrumento de lazer e de aproximação entre a família;
- Estimular a leitura e o diálogo entre a família, principalmente entre pais e �lhos;
- Incentivar o uso continuado das Bibliotecas;
- Fomentar a empatia entre a instituição e famílias.

Calendarização
Ao longo do ano letivo



APOIO AOS ALUNOS
E FAMÍLIA

Marinha Educa

OFERTA DAS FICHAS DE TRABALHO
Descrição
Município �nancia na totalidade as �chas de trabalho para todas as disciplinas ao longo do ano letivo

Público Alvo
Todos os alunos do 1.º CEB

Local
Todas as escolas

Objetivos
- Apoiar as famílias num dos gastos mais signi�cativos no arranque do ano letivo.
- Garantir que todos os alunos têm as mesmas oportunidades.



EDUCAÇÃO
CULTURAL

Marinha Educa



EDUCAÇÃO
CULTURAL

Marinha Educa

HORA DO CONTO
Descrição
Consiste na realização de sessões de leitura em voz alta do livro do mês, no contacto com vários tipos de livros e autores 
e na identi�cação espacial dos participantes.

Público Alvo
Crianças do Pré-escolar e  1º CEB 

Local
Sala Infanto-juvenil - Biblioteca Municipal

Objetivos 
- Colaborar com as instituições de ensino na criação de hábitos de leitura;
- Divulgar vários tipos de livros, autores e ilustradores;
- Levar as crianças a reconhecerem a importância da leitura e da escrita;
- Despertar nas crianças o sentido da audição e da concentração;
- Transmitir a importância do livro como instrumento de trabalho e lazer;
- Incentivar o uso continuado das Bibliotecas;
- Contribuir para a familiarização da criança com o espaço;
- Estimular a comunicação e o diálogo em grupo e em voz alta.

Calendarização
Ao longo do ano letivo



DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
Descrição
Dinamização de atividades diversas, tais como atividades educativas dirigidas a  crianças do ensino pré escolar ou do 1.º 
ciclo do ensino básico do concelho, ateliers para famílias, peças de teatro infantil, com a colaboração da Casa da Cultura, 
inauguração de exposições temporárias.

Publico-alvo
Alunos do ensino pré-escolar e do 1.º CEB do concelho; famílias e público em geral.
Local: Museu do Vidro (Palácio Stephens e Serviços Educativos) no Jardim Stephens e/ou NAC, no Edi�cio da Resinagem.

Objetivos
- Divulgação do museu, junto do público infanto-juvenil do concelho, enquanto local de aprendizagem, experimentação, 
diversão e diversi�cação dos seus conhecimentos;
- Fomentar desde cedo nas crianças o conhecimento do património histórico e cultural do local onde vivem, nomeada-
mente da área do vidro; 
- Contribuir para o desenvolvimento da criatividade das crianças, através da realização de ateliers práticos, possibilitando 
a descoberta de diversas formas de expressão artística; 
- Desenvolvimento das capacidades criativas, artísticas e motoras das crianças; 
- Desenvolver a expressão e comunicação das crianças através da educação estética, despertando a sua sensibilidade 
para a arte;
- Estimular a comunidade local a visitar o museu e a conhecer a sua coleção e exposições, fomentando o conhecimento 
da história local e da indústria vidreira como fator identitário;
- Captar novos públicos para o museu, nomeadamente as famílias, através de atividades diversi�cadas.

Calendarização
A atividade realiza-se em maio, habitualmente por um período médio de 2 semanas consecutivas, de forma a coincidir 
com as celebrações do Dia Internacional dos Museus (18 de maio).

EDUCAÇÃO
CULTURAL

Marinha Educa



LIVROS EM MOVIMENTO
Descrição
Circulação de caixas com livros infantis pelos estabelecimentos de ensino do 1º ciclo do concelho, que aderiram ao proje-
to.

Público Alvo
Docentes e alunos do 1º CEB Local: Escolas 1º CEB da Marinha Grande sem Biblioteca Escolar inserida na Rede de Bibliote-
cas Escolares

Objetivos
- Facilitar o acesso ao livro e à leitura das crianças das escolas que não possuem biblioteca;
- Colaborar com as instituições de ensino na criação de hábitos de leitura;
- Cooperar na atividade desenvolvida pelos professores-bibliotecários;
- Divulgar vários tipos de livros, autores e ilustradores;
- Levar as crianças a reconhecerem a importância da leitura e da escrita;
- Despertar nas crianças o sentido da audição (leitura em voz alta) e da concentração;
- Transmitir a importância do livro como instrumento de trabalho e lazer;
- Incentivar o uso continuado das Bibliotecas;
- Estreitar a relação entre a Biblioteca Municipal e as escolas.

Calendarização 
Ao longo do ano letivo

EDUCAÇÃO
CULTURAL

Marinha Educa



MOSTRAS BIBLIOGRÁFICAS
Descrição
Consiste na realização de mostras bibliográ�cas temáticas para divulgação do fundo documental da Biblioteca Municipal 
da Marinha Grande, em articulação com assuntos e acontecimentos da actualidade e ainda na apresentação de suges-
tões de leitura.

Público Alvo
Todos os utilizadores e leitores  

Local 
Sala Infanto-juvenil / Átrio da entrada da Biblioteca Municipal

Objetivos
- Facilitar, alargar e diversi�car as escolhas bibliográ�cas dos utilizadores;
- Estimular a pesquisa;
- Divulgar livros, autores e assuntos;
-Contribuir para o reconhecimento da Biblioteca enquanto transmissor ativo de conhecimento;
- Transmitir a vertente pedagógica e informativa da Biblioteca como parceiro educativo;
- Incentivar o uso continuado das Bibliotecas.

Calendarização
Ao longo do ano letivo

EDUCAÇÃO
CULTURAL

Marinha Educa



BIBLIOTUR
Descrição
Realização de visitas guiadas pelas diversas áreas funcionais da Biblioteca Municipal.

Público Alvo
Grupos de crianças, jovens e adultos

Local
Todas as áreas funcionais da Biblioteca Municipal

Objetivos
- Dar a conhecer os diferentes espaços existentes na Biblioteca;
- Explicar as diversas funcionalidades de cada espaço;
- Divulgar formas e procedimentos técnicos de organização; 
- Reconhecer a importância das Bibliotecas como fontes de acesso à informação, ao conhecimento e lazer;
- Dar a conhecer o trabalho especializado dos pro�ssionais de informação e documentação;
- Divulgar o acesso ao catálogo bibliográ�co e às formas de recuperação de informação;
- Estimular o uso continuado da Biblioteca Municipal; 
- Transmitir regras de boa utilização das instalações e serviços;
- Fomentar a identi�cação entre utilizador e espaço.

Calendarização
Ao longo do ano letivo, por marcação prévia

EDUCAÇÃO
CULTURAL

Marinha Educa



ATIVIDADE
FÍSICA

Marinha Educa



CORTA-MATO ESCOLAR
 
Descrição
Evento realizado há 35 anos pela Autarquia com a colaboração dos Agrupamentos de Escolas da Marinha Grande.

Público-Alvo
Alunos do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico do Concelho da Marinha Grande.

Local
Parque da Cerca 

Objetivo
Estimular toda a comunidade escolar para a prática desportiva, adotando assim hábitos de vida saudáveis.

Calendarização
Novembro

ATIVIDADE
FÍSICA

Marinha Educa



PASSEIOS PEDESTRES ESCOLARES 

Descrição
Evento realizado  pela Autarquia desde o ano de 2002 com a colaboração dos Agrupamentos de Escolas da Marinha 
Grande.

Público-Alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho da Marinha Grande.

Local
Percurso a de�nir / Pinhal do Rei.

Objetivo
Fomentar nas camadas jovens da nossa população, hábitos de vida saudáveis e ao mesmo tempo dar a conhecer os 
recantos e belezas da nossa mata e praias. 

Calendarização
Abril e maio

ATIVIDADE
FÍSICA

Marinha Educa



TORNEIO DE FUTEBOL VICTOR PINA
INTER-ESCOLAS

Descrição
Torneio de Futebol 5 realizado pela Autarquia com a colaboração dos Agrupamentos Escolares do Concelho.

Público-Alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho da Marinha Grande.

Local
Estádio Municipal da Marinha Grande

Objetivo
Estimular toda a comunidade escolar para a prática desportiva, proporcionando o convívio entre todas as crianças e 
respetivos familiares numa jornada desportiva e social de grande relevo educacional.

Calendarização
Junho - �nal do ano letivo.

ATIVIDADE
FÍSICA

Marinha Educa



JARDINS DE INFÂNCIA A MEXER
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO

Descrição
Dinamização de atividades de Educação Física destinada às crianças dos jardins de infância de todos os Agrupamentos de 
Escolas do Concelho da Marinha Grande.

Público Alvo
Alunos do Pré-escolar do Concelho.

Local
Parque Municipal de Exposições - Judo Clube da Marinha Grande e Pavilhão Municipal Albino Reis Paulo.

Objetivos
Desenvolvimento da capacidade motora, afetiva e cognitiva  dos alunos.

Calendarização
Setembro de 2019 a junho de 2020.

ATIVIDADE
FÍSICA

Marinha Educa



MARINHA A NADAR
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO

Descrição
Realização de aulas de natação, com os alunos do 1.º CEB dos referidos agrupamentos, com a duração de 45 minutos 
cada, com vista à aquisição de competências básicas.

Público Alvo
Alunos do 1.º Ciclo do Concelho.

Local
Piscinas Municipais de Vieira de Leiria e Marinha Grande.

Objetivos
Melhoria do sistema cardiorespiratório, tónus muscular, coordenação, equilíbrio, agilidade, velocidade, percepção tátil, 
auditiva e visual, sociabilidade e auto con�ança.

Calendarização
Setembro de 2019 a junho de 2020.

ATIVIDADE
FÍSICA

Marinha Educa



ATIVIDADES
EM FAMÍLIA

Marinha Educa



ATIVIDADES
EM FAMÍLIA

Marinha Educa

FESTA DA PRIMAVERA
Descrição
A Festa da Primavera tem como objetivo assinalar a chegada desta estação do ano e proporcionar diversas atividades às 
crianças durante a interrupção letiva. O Programa da Festa da Primavera integra ateliês infantis, insu�áveis, animação de 
rua e outras atividades no Centro da cidade.

Publico-alvo
Todas as idades, com especial relevância dos 3 aos 12 anos.

Local
Centro da Marinha Grande

Objetivo
Desenvolvimento de atividades para crianças e jovens, durante as férias da Páscoa

Calendarização
Decorre durante a interrupção letiva no �nal do segundo período.



 CRIATIV(a)RTE 
Descrição
É uma feira de artes, com oportunidades reais para que todos os cidadãos, de qualquer idade, de forma individual ou cole-
tiva, possam participar na dinamização do concelho, com os seus projetos, iniciativas e ações, por mais simples que estas 
possam ser: artesanato tradicional ou contemporâneo, pintura, animação, produtos regionais, produtos reciclados, 
produtos e artigos em 2.ª mão, produtos da terra, workshops, jogos, entre outros que se entendam poder inserir no espíri-
to do evento. Paralelamente existe ainda um programa de animação direcionado para os mais novos com insu�áveis, 
pinturas faciais, teatro, animação de rua e atividades culturais e desportivas dinamizadas pelas associações do concelho.

Publico-alvo
Todas as idades 

Local
Parque da Cerca da Marinha Grande (25 de abril)
Jardim do Bambi, em São Pedro de Moel (2.º �m-de-semana de agosto)

Objetivos
- Proporcionar um espaço de venda/demonstração de produtos. 
- Dar a conhecer as atividades culturais e desportivas das Associações Locais.
- Desenvolvimento de atividades para os mais novos.
- Dinamizar as praias do concelho.

Calendarização
Anual, sendo que decorre em dois momentos: a 25 de abril na Marinha Grande e no 2.º �m-de-semana de agosto em São 
Pedro de Moel.

ATIVIDADES
EM FAMÍLIA

Marinha Educa



DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Descrição
Conjunto de atividades, tais como concertos de música, ateliês infantis, insu�áveis, animação de rua, atividades 
desportivas, concertos infantis.  

Publico-alvo
Todas as idades, com especial relevância dos 3 aos 12 anos.

Local
Parque da Cerca

Objetivo
Comemorar o Dia Mundial da Criança

Calendarização
Anual, sendo que decorrem no primeiro �m de semana de junho.

ATIVIDADES
EM FAMÍLIA

Marinha Educa



NATAL NA CERCA
Descrição
O evento “Viver Natal ” destina-se a celebrar esta quadra festiva, através da dinamização de uma série de atividades de 
diversão destinadas às crianças durante a interrupção letiva de Natal, realizadas no Parque da Cerca. O programa integra 
ateliês infantis, insu�áveis, animação de rua, a Casa do Pai Natal, Pista de Gelo e um presépio tradicional.

Publico-alvo
Todas as idades.

Local
Edifício da Resinagem e Parque da Cerca

Objetivo
Celebrar a quadra festiva com as crianças e dinamizar o Centro Tradicional da Cidade, criando eventos e pólos de atração 
de público.

Custo de participação
Gratuito, à exceção da Pista de Gelo, onde se cobra um preço simbólico que reverte integralmente a favor de asso-
ciações sem �ns lucrativos de cada uma das três freguesias do concelho da Marinha Grande.

Calendarização
Dezembro

ATIVIDADES
EM FAMÍLIA

Marinha Educa



DESFILE DE CARNAVAL
Descrição
Atividade desenvolvida pela Autarquia com a colaboração dos Agrupamentos de Escolas do concelho da Marinha Grande

Público-Alvo
Alunos dos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1º ciclo do Concelho, contando também com a participação de 
alguns estabelecimentos de ensino particular.

Local
Parque da Cerca / Praça Stephens

Objetivo
Atividade desenvolvida  com o propósito de incrementar uma atividade tradicional (brincar ao Carnaval) que se tem 
vindo a perder ao longo dos tempos, fruto do desenvolvimento económico e social.

Calendarização
6.ª feira anterior ao dia de Carnaval 

ATIVIDADES
EM FAMÍLIA

Marinha Educa


